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Od 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-
tacje 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*; s³o-
wa, które wymagaj¹ zdefi niowania oznacza-
my 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 wytwory 
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 – równie¿ 
ziemie innych regionów: czêśæ Podlasia oraz 
ziemi radomskiej. Z kolei pewne obszary hi-
storycznie 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 

Od Wydawcy
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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

Tradycja Mazowsza6
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Powiat warszawski zachodni obejmuje gmi-
ny po³o¿one na zachód od m.st. Warszawy. 

Administracyjnie w sk³ad powiatu wchodz¹ 
gminy miejsko-wiejskie: B³onie, £omianki, 
O¿arów Mazowiecki oraz gminy wiejskie: 
Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice. Po-
wierzchnia powiatu wynosi 533 km2, zamiesz-
kuje go ok. 105 185 osób.

Jedyn¹ naturaln¹ granicê powiatu stanowi 
rzeka Wis³a, która oddziela go od powiatu legio-
nowskiego i czêści m.st. Warszawy od pó³nocy 
i pó³nocnego wschodu. Od wschodu powiat 
warszawski zachodni graniczy z Warszaw¹, 
od po³udnia z powiatem pruszkowskim i gro-
dziskim, od zachodu z sochaczewskim. Jego 
pó³nocna granica przebiega przez Puszczê 
Kampinosk¹ i oddziela go od gmin Leoncin 
i Czosnów (pow. nowodworski).

Przez teren powiatu przechodz¹ 2 g³ówne 
drogi w kraju − droga krajowa nr 2 (Świecko

−Warszawa−Terespol), która biegnie przez 
gminy B³onie i O¿arów Mazowiecki, oraz dro-
ga krajowa nr 7 (Gdañsk−Warszawa−Chy¿ne) 
− jedna z najwa¿niejszych arterii wyloto-
wych z Warszawy. Droga biegnie wzd³u¿ Wi-
s³y przez ca³¹ gminê £omianki. Du¿e zna-
czenie maj¹ równie¿ drogi wojewódzkie, 
m.in.: nr 579 Kazuñ−Leszno−Radziejowice, 
nr 580 Warszawa−Sochaczew, nr 718 Borzê-
cin Du¿y−O¿arów Mazowiecki−Pruszków, 
nr 720 B³onie−Otrêbusy−Nadarzyn. Przez 
po³udniowy teren powiatu przebiega linia 
kolejowa Warszawa−Sochaczew. Przez Ko-
notopê (gm. O¿arów Mazowiecki) przebiega 
autostrada A-2 (Berlin−Warszawa). Znajdzie 
siê tu ogromny wêze³ ze zjazdami na powsta-
j¹c¹ obwodnicê Warszawy, co umo¿liwi szybki 
i wygodny dojazd do poszczególnych dzielnic 
Warszawy bez potrzeby wje¿d¿ania do cen-
trum stolicy.

Położenie geografi czne

1 Mapa powiatu warszawskiego zachodniego

1
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Teren powiatu jest podzielony na 2 zró¿-
nicowane pod wzglêdem fi zyczno-geogra-
fi cznym czêści. Równina £owicko-B³oñska 
ci¹gnie siê ze wschodu na zachód przez gmi-
ny O¿arów Mazowiecki i B³onie. Ze wzglêdu 
na dogodne warunki rozwinê³o siê na tym te-
renie rolnictwo i sadownictwo. Pozosta³y ob-
szar powiatu, g³ównie tam, gdzie rozci¹ga siê 

Puszcza Kampinoska, to Kotlina Warszawska 
− czêśæ dawnej prapuszczy, która by³a natural-
n¹ barier¹ miêdzy pó³nocnym i po³udniowym 
Mazowszem, barier¹ niedostêpn¹ dla szerszej 
dzia³alności cz³owieka. Tu z kolei wystêpuj¹ 
piaszczyste i nieurodzajne wydmy. W tej czê-
ści Kotliny Warszawskiej pozyskiwano g³ów-
nie drewno i zwierzynê.

2 Obszar Puszczy Kampinoskiej w powiecie warszawskim zachodnim
3 Baner z mapą powiatu przed budynkiem Starostwa Powiatowego

3

2
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Środowisko przyrodnicze

Du¿¹ czêśæ powiatu warszawskiego za-
chodniego zajmuje Puszcza Kampinoska 

o powierzchni 670 km2, z czego tylko 270 km2 
to lasy. Na jej terenie znajduje siê Kampinoski 
Park Narodowy o obszarze ok. 385 km2, na-
le¿¹cy do europejskiej sieci ekologicznej NA-
TURA 2000, z siedzib¹ w Izabelinie na tere-
nie powiatu warszawskiego zachodniego. 

Równina B³oñsko-£owicka jest ca³kowicie 
pozbawiona lasów. Wystêpuj¹ tu tylko gdzie-
niegdzie parki, które by³y zak³adane przez 
w³aścicieli pa³aców i dworów znajduj¹cych siê 
na terenie dzisiejszego powiatu. Najwiêksze, 
a zarazem najpiêkniejsze parki podworskie 
zlokalizowane s¹ w obrêbie dzisiejszej gminy 

O¿arów Mazowiecki. Jeden z nich to park 
w O³tarzewie − pozosta³ośæ po maj¹tku in¿. 
Stanis³awa Kierbedzia. Po wejściu na teren 
parku mo¿na po prawej stronie zauwa¿yæ 
wzniesienie. To pozosta³ości po posadowieniu 
dawnego dworku. Park dzieli siê na 2 czêści: 
po³udniow¹ uporz¹dkowan¹ oraz pó³nocn¹ − 
maj¹c¹ leśny zwarty charakter. Na jego tere-
nie rośnie cenny drzewostan, w tym pomniki 
przyrody: lipa drobnolistna, wi¹z szypu³kowy, 
jesion wynios³y, topola bujna i topola bia³a 
oraz takie ciekawe gatunki drzew, jak: peru-
kowiec japoñski, platan klonisty oraz jesion 
pensylwañski. Wkomponowane w teren par-
ku liczne stawy stanowi¹ pe³n¹ po¿ywienia 

4 Aleja Ułanów Jazłowieckich w pobliżu Dąbrowy Leśnej w Puszczy Kampinoskiej
5 Płaskie jak stół okolice Zaborówka – Równina Błońsko-Łowicka
6 W „Krainie Chopina” nie brak malowniczych wierzb – Mariew
7 Park dworski w Płochocinie

6

4 5

7
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ostojê dla ptactwa. Kolejny kompleks parko-
wo-dworski znajduje si¹ na pó³nocny zachód 
od O³tarzewa, w miejscowości Pilaszków. 
XVIII-wieczny park wraz z pa³acem stanowi¹ 
pere³kê i s¹ zachêt¹ dla turystów do spacerów 
i relaksu. Na terenie tym znajduj¹ siê 2 muzea: 
Muzeum Dworu Polskiego i Muzeum Pojaz-
dów Konnych. W samym parku rosn¹ rzadkie 
wi¹zy szypu³kowe, z których jeden jest wy-
ró¿niony jako pomnik przyrody. Mniejszymi 
kompleksami parkowo-dworskimi mog¹ siê 
poszczyciæ Bronisze, Umiastów, P³ochocin 
czy Duchnice. 

Na uwagê zas³uguje równie¿ park dworski 
w Lesznie, zaprojektowany w XVIII w. na pla-
nie prostok¹ta, a w nim 2 aleje: wschodnia, 
obsadzona lipami, klonami i wi¹zami, oraz 
zachodnia – z klonami i lipami. Pa³ac wraz 
z parkiem s¹ obecnie w³asności¹ jednego 
z banków. 

Tak¿e pa³ac w Passie otacza park dworski. 
Zosta³ on za³o¿ony w 1. po³. XIX w. i znajduje 
siê w nim wiele drzew − pomników przyrody, 
a wśród nich: dêby szypu³kowe, graby zwy-
czajne, lipy drobnolistne, modrzewie polskie, 
topole bia³e, świerki zwyczajne. 

Bogactwem naturalnym powiatu warszaw-
skiego zachodniego jest bliskośæ królowej pol-
skich rzek − Wis³y, która jest g³ównie ostoj¹ 
wielu gatunków zwierz¹t, zw³aszcza ptaków, 
oraz naturaln¹ granic¹ powiatu. Drug¹ rzek¹ 
na tym terenie, która odgrywa istotn¹ rolê, 
jest Utrata, przep³ywaj¹ca przez tereny gmin 
B³onie oraz Kampinos. Ca³kowita jej d³ugośæ 
to 76,5 km od źróde³ w okolicach miejsco-
wości Kaleñ i ¯elechów (gm. ¯abia Wola, 
pow. grodziski) do Sochaczewa, gdzie wpada 
do Bzury. 

Na terenie Kampinoskiego Parku Naro-
dowego w granicach powiatu istnieje wiele 

8 9

10 11

8 Leniwy nurt Wisły w rezerwacie „Ławice Kiełpińskie”
9 Kanał Olszowiecki w okolicach Granicy
10 Dawny gródek w rezerwacie „Zamczysko” otacza fosa
11 W rezerwacie „Granica” rośnie wiele wiekowych dębów i sosen
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akwenów wodnych. Do wa¿niejszych z nich 
nale¿¹ Kana³ Zaborowski, Kana³ Olszowiecki, 
Struga i Lipkowska Woda. Wa¿nym kana³em 
do nawadniania puszczy jest Kana³ £asica. 
Jest to rzeka (nie w granicach powiatu war-
szawskiego zachodniego), która zosta³a uregu-
lowana i dziś wydaje siê tworem ludzkich r¹k.

Na opisywanym obszarze istnieje wiele re-
zerwatów przyrody o bardzo zró¿nicowanym 
charakterze. Najstarsze i najcenniejsze ob-
szary leśne, które s¹ chronione, to rezerwaty 
znajduj¹ce siê na terenie Kaminoskiego Parku 
Narodowego: „Zamczysko”, „Granica”, „Siera-
ków”.

Rezerwat „Zamczysko” jest rezerwatem 
archeologiczno-historyczno-przyrodniczym, 
za³o¿onym w 1924 r. W samym sercu ponad 
5-hektarowego obszaru znajduje siê wczesno-
średniowieczne grodzisko z XII w. Jest to wy-
soki cylindryczny pagórek otoczony 2 pasami 

wa³ów i fos. Miejsce to zwi¹zane jest z legen-
d¹ − jakoby tu w³aśnie ukryte zosta³y skarby 
królowej Bony. Teren porośniêty jest przez do-
rodne drzewostany gr¹du wilgotnego, d¹bro-
wy świetlistej i ³êgu olszowego. Z mniejszych 
roślin wystêpuj¹ tutaj lilia z³otog³ów, listera 
jajowata, naparstnica zwyczajna, miodunka 
æma, kruszczyk szerokolistny czy niecierpek 
pospolity. W obrêbie rezerwatu znajduje siê 
mogi³a ¿o³nierza Armii Krajowej, który poleg³ 
tutaj w 1944 r. W celu ochrony przyrody przez 
rezerwat nie prowadzi ¿aden szlak, ale dziêki 
specjalnie wytyczonej ście¿ce i zbudowanym 
drewnianym schodom i galeryjkom turyści 
mog¹ bardzo dok³adnie poznaæ grodzisko. Re-
zerwat jest czêściowo po³o¿ony na terenie gm. 
Leoncin, pow. nowodworski.

Rezerwat „Granica”, który powsta³ 
w 1936 r. po³o¿ony jest na pó³noc od wsi Gra-
nica i od Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego 

12 Bagna Cichowąż stanowią część rezerwatu „Sieraków”
13 Dużą część rezerwatu „Zaborów Leśny” stanowią tereny bagienne
14 W rezerwacie „Roztoka”

12

13 14
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i zajmuje powierzchniê 231,33 ha. Przez frag-
ment rezerwatu biegnie jedna z wielu ście¿ek 
dydaktycznych, która jest tak poprowadzona, 
¿eby mo¿na by³o zobaczyæ gr¹d, m³odnik dê-
bowy*, czy to, jak wygl¹da reintrodukcja* cisa. 
W samym rezerwacie znajduj¹ siê drzewa, 
których wiek szacuje siê nawet na 150 lat. S¹ 
to gr¹dy, olchy oraz dêby. Tylko niewielka czêśæ 
rezerwatu po³o¿ona jest na terenie pow. war-
szawskiego zachodniego, wiêkszośæ znajduje 
siê w pow. nowodworskim w gm. Leoncin.

Rezerwat „Sieraków” im. prof. Romana 
Kobendzy jest najwiêkszym rezerwatem w ca-
³ej Puszczy Kampinoskiej. Powsta³ w 1937 r. 
i zajmuje powierzchniê 1204,91 ha. Du¿¹ 
jej czêśæ stanowi¹ wydmy paraboliczne i bagna 
Cichow¹¿. Jest to najcenniejszy obszar leśny 
na terenie Puszczy Kampinoskiej. Tutejsze 
bagna porośniête s¹ przez bory wilgotne, olchy 
i gr¹dy. Bardzo bogat¹ roślinności¹ charak-
teryzuje siê runo, w którym wystêpuj¹ m.in. 
lilie z³otog³ów, ³uskiewniki ró¿owe, kosaæce 
syberyjskie, kruszczyki b³otne, pi¿maczki, ¿u-
rawiny b³otne. Najwiêkszym jednak skarbem 
jest relikt epoki lodowcowej − wrzosowata 
chamedafna pó³nocna − oraz endemit polski 
− brzoza czarna. Rezerwatowi patronuje twór-
ca pierwszych rezerwatów na tym terenie i jed-
nocześnie twórca koncepcji Kampinoskiego 
Parku Narodowego prof. Roman Kobendza.

Rezerwat „Roztoka” utworzono w pobli¿u 
miejscowości o tej samej nazwie po II wojnie 

światowej w 1949 r. Obejmuje on powierzchniê 
9 ha. Dominuj¹cym sk³adnikiem jest d¹browa 
świetlista. Znajduj¹ siê tutaj stanowiska wielu 
mniejszych roślin, m.in. piêciornika bia³ego, 
jaskra wieloowockowego, dzwonka brzoskwi-
niolistnego, paprotki zwyczajnej. Nad wszyst-
kim dominuje 8 okaza³ych ponad 200-letnich 
dêbów. W pobli¿u rezerwatu przechodzi ście¿-
ka dydaktyczna „Dolink¹ Roztoki” oraz znaj-
duje siê zaplecze turystyczne. 

W roku utworzenia Kampinoskiego Parku 
Narodowego, czyli w 1959 r., utworzono obszar 
ochrony ścis³ej „Zaborów Leśny”. Rezerwat 
ten o powierzchni ponad 90 ha znajduje siê 
na pó³noc od wsi Zaborów Leśny. S¹ to tereny 
wydmowe i bagienne. Na parabolicznych wy-
dmach rośnie bór sosnowy, a u ich stóp gr¹d 
wilgotny wraz z olch¹. Na wydmie znajduje 
siê Mogi³a Powstañców Styczniowych 1863 r. 
Tu toczy³a siê bitwa pod Budami Zaborowski-
mi. Na po³udniowym skraju rezerwatu w pobli-
¿u leśniczówki mo¿na zobaczyæ pomniki przy-
rody, m.in. dêby szypu³kowe i lipy drobnolistne. 
Sam rezerwat jest ostoj¹ dla ³osi i innych zwie-
rz¹t charakterystycznych dla Puszczy Kampi-
noskiej. Przez rezerwat wije siê zielony szlak 
turystyczny („Po³udniowy Szlak Leśny”).

W 1977 r. w³adze Kampinoskiego Parku Na-
rodowego utworzy³y wiele nowych rezerwatów. 
Na terenie obecnego powiatu warszawskiego 
zachodniego znajduje siê 5 obszarów ochrony 
ścis³ej z tego okresu: 

15 Wiosną w rezerwacie „Cyganka” powstają liczne strugi
16 Rezerwat „Debły” utworzono w 1977 r.

15 16
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Rezerwat „Cyganka” znajduje siê na zachód 
od wsi Truskaw. Jest to obszar prawie 100 ha 
bagiennej kotliny Niepustu i wydm boru sk³a-
daj¹cego siê z gr¹du, dêbów, olch. W rezerwa-
cie tym mo¿na zobaczyæ stanowiska brzozy 
czarnej, lilii z³otog³ów i innych ciekawych 
oraz rzadkich roślin, a tak¿e zwierzynê, tak¹ 
jak: ³osie, sarny, dziki, borsuki oraz ptaki dra-
pie¿ne. 

Rezerwat „Deb³y” zajmuje powierzchniê 
326 ha na pó³noc od Zaborowa. Obszar ten 
jest ca³kowicie odciêty od wszelkich szlaków 
turystycznych. Porastaj¹ go bory mieszane, 
gr¹dy niskie i ³êgi olszowe oraz ok. 28 dêbów 
o obwodzie pni od 200 do 470 cm. Znajduje 
siê tu bardzo wiele stanowisk bluszczu pospo-
litego. Jest to kolejna ostoja ³osi, dzików, saren, 
bobrów, borsuków i lisów.

Rezerwat „Kalisko”, znajduj¹cy siê na za-
chód od wsi Zaborów Leśny, charakteryzuje 

siê tym, ¿e na jego obszarze wystêpuj¹ g³ów-
nie bagna stanowi¹ce ¿erowiska ptactwa wod-
nego i b³otnego. Jego powierzchnia wynosi 
119,45 ha.

Rezerwat „Po¿ary”, teren o powierzchni 
137,78 ha po³o¿ony na wschód od wsi Grani-
ca, to du¿a, bagienna kotlina z torfowiskami, 
która jest stanowiskiem rzadkich gatunków 
roślin, m.in.: jaskra wielkiego, zachylnika 
b³otnego, bobrka trójlistkowego, siedmio-
palcznika b³otnego. Stanowi te¿ ostojê ³osi 
oraz ¿erowisko i miejsce lêgowe ptactwa 
wodnego.

Rezerwat „¯urawiowe” o powierzchni ok. 
319 ha znajduje siê na zachód od wsi Roztoka. 
S¹ to ³êgi olszowe, olchy, gr¹dy wilgotne i wy-
sokie. Z mniejszych roślin mo¿na wyró¿niæ 
zawilce gajowe i ¿ó³te. Obszar ten jest ostoj¹ 
g³ównie ptaków, takich jak ¿urawie, czarne bo-
ciany czy orliki krzykliwe.

17

18 19

17 Kanał Zaborowski w rezerwacie „Kalisko”
18 Malownicza łąka w rezerwacie „Łosiowe Błota”
19 Skrajem rezerwatu „Karpaty” biegnie czerwony szlak – Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej

Powiat warszawski zachodni 13
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W 1997 r. powsta³y:
Rezerwat „Karpaty” o powierzchni ponad 

31 ha le¿y w po³owie drogi na szlaku miêdzy 
Roztok¹ i Granic¹. Jest to fragment wiêkszego 
kompleksu wydmowego porośnietego dêba-
mi i sosnami. W rezerwacie znajduj¹ siê sta-
nowiska takich roślin, jak rutewka mniejsza 
i orlikolistna, dzwonek brzoskwiniolistny, k³o-
sownica pierzasta czy ciemiê¿yk bia³okwiato-
wy. W jego pobli¿u przebiega czerwony szlak, 
tzw. „G³ówny Szlak Puszczy Kampinoskiej”.

Rezerwat „Przyæmieñ”, o powierzchni po-
nad 109 ha, za³o¿ony zosta³ na pó³noc od miej-
scowości £azy, w zachodniej czêści powiatu. 
Jest to rezerwat cenny ze wzglêdu na du¿¹ licz-
bê wystêpuj¹cych tutaj zwierz¹t, m.in. ³osi, 
orlika krzykliwego oraz rzadkiego w Puszczy 
Kampinoskiej puchacza. Obszar ten charak-
teryzuje siê du¿¹ zawartości¹ wêglanu wapnia 
(czysta kreda) w glebie.

Poza obszarami ochrony ścis³ej znajduj¹cy-
mi siê na terenie Kampinoskiego Parku Naro-
dowego, w granicach powiatu warszawskiego 
zachodniego mo¿na wyró¿niæ jeszcze 5 rezer-
watów o du¿ym znaczeniu. 

W latach 80. XX w. na terenie gminy Stare 
Babice utworzono w granicach Parku Leśnego 
Bemowo 2 rezerwaty: „£osiowe B³ota” i „Ka-
linowa £¹ka”. Rezerwat „£osiowe B³ota” 
powsta³ w 1980 r. w celu zachowania torfo-
wisk niskich. Zajmuje ok. 30 ha. Szata ro-
ślinna jest dośæ jednolita, poniewa¿ sk³ada 
siê g³ównie z olsów i brzozy brodawkowatej. 
Poszycie zawiera rośliny charakterystyczne 
dla torfowisk. Znajduj¹ siê tu stanowiska 
takich roślin, jak: turzyca sztywna, storczyk 
plamisty, goździk pyszny, mieczyk dachów-
kowaty, goryczka w¹skolistna oraz wierzba 
rokita. Na terenie rezerwatu jest ostoja ³osi, 
które przychodz¹ tutaj z terenów Puszczy 

20 Rezerwat „Kalinowa Łąka” powstał w 1989 r.
21 Do rezerwatu „Wolica” przylegają niewielkie stawy
22 Rezerwat „Ławice Kiełpińskie” jest równie atrakcyjny zimą
23 Rezerwat „Jezioro Kiełpińskie” zimą

20

22 23

21
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Kampinoskiej. Spotkaæ tu te¿ mo¿na: dziki, 
sarny, lisy oraz ptaki wodno-b³otne. Rezer-
wat „Kalinowa £¹ka” utworzony w 1989 r. 
ma na celu ochronê niezwykle bogatej szaty 
roślinnej. W jej sk³ad wchodz¹: pe³nik euro-
pejski, storczyk krwisty, storczyk plamisty, 
storczyk szerokolistny, pêpawa ró¿yczkolist-
na, rutewka ¿ó³ta, pszeniec grzebieniasty 
oraz biedrzeniec wielki. Przez teren tych 2 re-
zerwatów prowadzi ście¿ka przyrodniczo-dy-
daktyczna „Śladami £osia” o d³ugości 5 km.

Kolejny rezerwat znajduje siê na terenie 
gminy O¿arów. Po³o¿ony jest pomiêdzy miej-
scowościami Wolica, Józefów i Rokitno w do-
linie rzeki Utraty. Zosta³ za³o¿ony w 1984 r. 
Jest to obszar leśny o powierzchni ok. 50 ha., 
w którym rosn¹ w grupach albo pojedyñczo 
wi¹zy, dêby i olchy oraz ponad stuletnie jesio-
ny. Z mniejszych roślin mo¿na tu napotkaæ 
bez czarny, leszczynê oraz wi¹z polny. Rezer-
wat „Wolica” jest jedyn¹ ostoj¹ dzikich zwie-
rz¹t w okolicy, co wynika z rolniczego charak-

teru okolicznych terenów, i jest otwarty dla 
turystów i mi³ośników przyrody, choæ trudno 
dostêpny.

Najm³odszymi rezerwatami rozci¹gaj¹cymi 
siê wzd³u¿ Wis³y i wokó³ jeziora Kie³piñskie-
go s¹ rezerwaty utworzone w 1998 r. Pierwszy 
z nich ma charakter ornitologiczny. Rezerwat 
„£awice Kie³piñskie” obejmuje koryto rzeki 
Wis³y, a wraz z ni¹ liczne wyspy. Spaceruj¹c 
wzd³u¿ Wis³y mo¿na zaobserwowaæ liczne 
stada kaczek, ³abêdzi, czapli czy kormoranów. 
Wystêpuj¹ tutaj te¿ ptaki drapie¿ne: myszo-
³owy, kanie, jastrzêbie i pustu³ki. Rezerwat 
jeziora Kie³piñskiego ma podobny charakter 
i specyfi kê, co „£awice Kie³piñskie”. Dodat-
kowo s¹ tutaj pozosta³ości lasów ³êgowych 
z przewag¹ wierzby kruchej i wierzby laurowej 
oraz roślinnośæ szuwarowa. Stwarza to dobre 
warunki dla licznych gatunków bezkrêgow-
ców, p³azów oraz gadów. O czystości jeziora 
Kie³pinskiego świadcz¹ zamieszkuj¹ce w nim 
populacje raka oraz ropuchy szarej.

Puszcza Kampinoska po³o¿ona jest w Kot-
linie Warszawskiej na jej pó³nocno-za-

chodnim skraju. Krajobraz jej charakteryzuje 
siê równole¿nikowym uk³adem pasowym. 
Jest to skutek dzia³alności wód p³yn¹cych 

przed czo³em l¹dolodu w okresie zlodowace-
nia ba³tyckiego i zmieniaj¹cego siê przez wieki 
koryta Wis³y. Wskutek tego na ca³ym obszarze 
puszczy wystêpuj¹ ³ukowe piaszczyste wy-
dmy, czêsto paraboliczne. Na po³udniowych 

Puszcza Kampinoska

24 Dzięki fotografi i Romana Kobendzy wykonanej w latach 20. XX w. możemy przekonać się, jak bardzo zmienił 
się obecnie krajobraz Puszczy Kampinoskiej – wydma Łuże

25 Poranek w Dąbrowie Leśnej

24 25
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obrze¿ach pasów wydm wystêpuj¹ tzw. grzêdy 
wydmowe*, powsta³e z po³¹czenia ramion kil-
ku wydm ³ukowych. Oprócz wydm znajduj¹ 
siê tu liczne bagna i torfowiska. S¹ to tereny 
dawnych nurtów Prawis³y, które zosta³y od-
ciête, zamieni³y siê w bezodp³ywowe jeziora 
i w ci¹gu wieków zaros³y roślinności¹.

Drzewami dominuj¹cymi w Puszczy Kam-
pinoskiej s¹ sosny, gatunki domieszkowe 
to dêby, brzozy, jesiony, olchy i topole. Oprócz 
drzew wystêpuj¹ tu liczne gatunki roślin za-
gro¿onych wyginiêciem, m.in. goździk pia-
skowy, sasanka ³¹kowa, wê¿ymord stepowy, 
goździeniec okó³kowy, leniec bezpodkwiato-
wy, paprotnik kolczysty, wroniec widlasty oraz 
pomocnik baldaszkowy.

Je¿eli chodzi o zwierzêta, to Puszcza 
jest domem dla jeleni, saren, dzików. G³ów-
nym jednak zwierzêciem, którego wizerunek 

jest w herbie Kampinoskiego Parku Narodo-
wego, jest ³oś. Gatunek ten wystêpuje w lasach 
kampinoskich od 1951 r., po reintrodukcji. 
Innymi zwierzêtami po reintrodukcji s¹ bóbr 
europejski (od 1980 r.) i ryś (od 1992 r.).

Z innych mniejszych ssaków wystêpuj¹ 
tu kuny leśne, wydry, borsuki, lisy, je¿e, nie-
toperze. Z ptaków mo¿na zobaczyæ m.in. bo-
ciany, sowy, sójki, dziêcio³y, a przy odrobinie 
szczêścia i cierpliwości równie¿ bielika i orlika 
krzykliwego. W lasach puszczañskich nie bra-
kuje tak¿e niezliczonych p³azów, gadów i owa-
dów, których jest ok. 2000 gatunków.

Pierwsze ślady obecności cz³owieka na tere-
nie Puszczy Kampinoskiej, a ściślej mówi¹c, 
terenów obecnego powiatu warszawskiego 
zachodniego, pochodz¹ z epoki kamienia. 
Obecnie znamy 5 stanowisk archeologicznych 
z okresu paleolitu na obszarze gminy £omian-

26 Powstały w Truskawiu zbiornik wodny oczyszczalni ścieków Mokre Łąki stanowi doskonałe siedlisko dla wielu 
gatunków ptaków

27 Łoś jest symbolem Puszczy Kampinoskiej
28 Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) – gatunek niejadowitego węża
29 Borowik szlachetny – niestety, w Puszczy Kampinoskiej obowiązuje zakaz zbierania grzybów

26 27

28 29
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ki, 3 stanowiska na obszarze gminy Leszno, 2 
− gminy Izabelin i 1 w Wiejcy (gmina Kam-
pinos). Odkryæ z okresu mezolitu jest jeszcze 
mniej. Trzy stanowiska znajduj¹ siê na tere-
nie gminy £omianki i po 2 w gminach Kampi-
nos, Izabelin, Stare Babice. G³ównymi znalezi-
skami z tych dwóch okresów s¹ w wiêkszości 
przypadków krzemienie w formie narzêdzi. 
Zabytki te obecnie przechowywane s¹ w Pañ-
stwowym Muzeum Archeologicznym w War-
szawie oraz w Muzeum Staro¿ytnego Hutni-
ctwa Mazowieckiego w Pruszkowie. Dopiero 
w nastêpnych okresach epoki kamienia ³upa-
nego nast¹pi³o prawdziwe o¿ywienie dzia³al-
ności cz³owieka na terenach puszczañskich. 
Obok krzemieni znaleziono równie¿ fragmen-
ty ceramiki, grobów skrzynkowych (Dzieka-
nów Leśny, Sadowa), siekierê kamienn¹ (Roz-
toka), toporek kamienny (Borzêcin Du¿y), 
a nawet cmentarzysko w Starych Babicach. 

Badania archeologiczne w obszarze puszczañ-
skim i w jego otulinie s¹ bardzo utrudnione, 
poniewa¿ prawie ca³kowity brak inwestycji 
w tych terenach hamuje badania terenowe.

W kolejnych epokach nastêpuje istotny 
wzrost dzia³alności cz³owieka. Z epoki br¹-
zu mo¿na wyró¿niæ na tych terenach 4 du¿e 
stanowiska archeologiczne: we wsi Pindal, 
Komorów, w okolicach Leszna i na pó³nocny-
-wschód od Zaborowa. W epoce ¿elaza wiêk-
sza aktywnośæ cz³owieka by³a widoczna 
w pasie od Kampinosu po Stare Babice oraz 
w £omiankach (3 osady i cmentarzysko). Wraz 
z up³ywem czasu i rozwojem ludzkości mniej-
sze skupiska ³¹cz¹ siê w wiêksze, a¿ powstaj¹ 
na tym terenie pierwsze osady, które mo¿emy 
nazwaæ pierwotnymi wsiami.

Puszcza Kampinoska zawsze stwarza³a 
dla cz³owieka barierê. G³ówne szlaki komu-
nikacyjne wiod³y na skrajach lasów. Widaæ 

30 Dwie mogiły na uroczysku „Pogorzel” w miejscach, w których w 1942 r. hitlerowcy rozstrzelali 39 i 28 osób
31 W całej Puszczy Kampinoskiej spotkamy wiele krzyży i kapliczek – Ławska Góra
32 Promienie słońca potrafi ą wydobyć całe piękno puszczy – pod Ćwikową Górą
33 Kanał Zaborowski przepływający w pobliżu nieistniejącej już wsi Ławy

30 31

32 33
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34 Roman Kobendza – wybitny botanik i dendrolog, który w 1937 r. doprowadził do powstania pierwszego rezer-
watu w Puszczy Kampinoskiej

35 Jadwiga Kobendzina (Kobendza) – geograf i geomorfolog, autorka monografi i Puszcza Kampinoska
36 Wieża obserwacyjna na Górze Ojca

34 35

36
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to równie¿ w osadnictwie i po³o¿eniu wsi 
i miasteczek. Pas od Warszawy po Sochaczew 
jest takim w³aśnie szlakiem. Wiêkszośæ tych 
miejscowości ma rodowód średniowieczny 
i nowo¿ytny. Zag³êbiaj¹c siê w las, znajdzie-
my coraz to nowsze osady, jak choæby Izabe-
lin. To nie znaczy, ¿e wewn¹trz puszczañskich 
ostêpów nie ma osad datowanych na czasy 
średniowiecza (Truskaw).

Do XV w. tereny Puszczy Kampinoskiej 
by³y w³asności¹ ksi¹¿¹t mazowieckich. Do-
piero w 1467 r. zosta³y w³¹czone do Korony. 
Na obrze¿ach zaczê³y powstawaæ pierwsze osa-
dy. Z terenów dzisiejszego powiatu warszaw-
skiego zachodniego takimi najstarszymi osada-
mi s¹ Wiejca oraz Kampinos, który wcześniej 
zwany by³ Byalemyasto. Od 1590 r., gdy tereny 
te sta³y siê domen¹ królewsk¹, zaczê³a siê po-
wolna degradacja puszczy. Wycinano drzewa, 
z których wyrabiano smo³ê, pota¿, dziegieæ 
i wêgiel drzewny. Z tego okresu pochodz¹ nie-
które nazwy miejsc lub wsi, np. Smolarz, Budy.

W 1410 r. Puszcza Kampinoska po raz 
pierwszy by³a świadkiem tak du¿ej operacji, 
jak przemarsz wojsk W³adys³awa Jagie³³y pod 
Grunwald. Na po³udniu dzisiejszej puszczy 
znajdowa³ siê punkt, w którym spotka³y siê 
wszystkie sprzymierzone wojska. Nastêpnie 
zachodnimi po³aciami Puszczy Kampinoskiej 
przemieści³y siê w kierunku Wyszogrodu, 
by tam przeprawiæ siê na druga stronê Wis³y 
za pomoc¹ pierwszych mostów pontonowych. 
Od tego czasu poprzez wiêkszośæ wojen, po-
wstañ, a skoñczywszy na II wojnie światowej 
Puszcza Kampinoska odgrywa³a znacz¹c¹ rolê 
w dziejach orê¿a polskiego. Prawie na ka¿dym 
kroku mo¿na napotkaæ pami¹tki z okresu wie-
lu wojen. W lasach puszczañskich jest du¿o 
imiennych i bezimiennych mogi³ i grobów, 
świadcz¹cych o tym, jak wielu ludzi przela³o 
swoj¹ krew za ojczyznê. Milcz¹cym tego sym-
bolem jest cmentarz w Palmirach (pow. no-
wodworski, gm. Czosnów), gdzie znajduj¹ siê 
groby ponad 2000 ofi ar masowych egzekucji 
dokonywanych przez okupanta niemieckiego 
podczas II wojny światowej. Jednak nie tylko 

Palmiry s¹ takim symbolem – równie¿ cmen-
tarze wojenne w Laskach, Starych Babicach 
czy w Granicy.

Puszcza Kampinoska to równie¿ tereny, 
na których rodzi siê wspó³czesna turystyka pie-
sza. W XVIII i XIX w. wycieczki odbywa³y siê 
pocz¹tkowo do lasów m³ociñskich, by później 
wraz z rozrastaj¹cym siê miastem, przesun¹æ 
siê bardziej w g³¹b puszczy. Zapocz¹tkowa³y 
one ca³¹ erê wypraw-badañ etnografi cznych. 
Pierwszymi tego typu wycieczkowiczami byli 
profesorowie i uczniowie Instytutu Agrono-
micznego w Marymoncie, który da³ inspiracjê 
do stworzenia w Warszawie szko³y rolniczej. 
Postêp cywilizacyjny prze³omu XIX i XX w. 
sprawi³, ¿e wielu ludzi zaczê³o widzieæ pusz-
czê jako gin¹cy twór natury. Nale¿eli do nich 
Jadwiga i Roman Kobendzowie. W latach 30. 
XX w. jako pierwsi starali siê ochroniæ pusz-
czê. Owocem ich dzia³alności by³y rezerwaty 
utworzone w 1936 r. w Granicy, a rok później 
w Sierakowie. Jednak ich pomys³ ziści³ siê do-
piero w 1959 r., kiedy to utworzono Kampino-
ski Park Narodowy.

Pochodzenie nazwy Kampinos nie jest do 
koñca wyjaśnione. Pierwsza wzmianka 
o miejscowości Byalemyasto, które po 1489 r. 
przemianowano na Kampinos (Cappinos), po-
chodzi z 1377 r. Do dziś historycy zachodz¹ 
w g³owê, sk¹d pochodzi nazwa miejscowości, 
a później puszczy. Prawdopodobnym wydaje 
siê, ¿e od ³aciñskich s³ów campus noster, czyli 
„nasze pole”. Zwi¹zane jest to z tym, ¿e Jan III 
Sobieski, poluj¹cy w tych lasach, wypowiedzia³ 
³aciñskie s³owa ubi campi nos fuimus, czyli 
„tam byliśmy, gdzie nasze pola”. Inn¹ etymo-
logiê przedstawiaj¹ geografowie i przyrodnicy. 
Nazwê Kampinos wywodz¹ od stanowi¹cej 
typowy element puszczy kêpy wśród bagien, 
nazywanej dawniej przez miejscow¹ ludnośæ 
„kampa”. Określenie Puszcza Kampinoska 
pojawi³o siê dopiero na pocz¹tku XVIII w., lecz 
w powszechne u¿ycie wesz³o w XX w. W samej 
puszczy na opisywanym terenie istnieje 12 ob-
szarów ścis³ej ochrony przyrody, które zosta³y 
opisane wcześniej.
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Najstarsze osadnictwo cz³owieka na obsza-
rze obecnego powiatu warszawskiego za-

chodniego jest trudne do ustalenia. Zwi¹zane 
jest to z porastaj¹c¹ te tereny Puszcz¹ Kampi-
nosk¹, która obejmuje znaczn¹ powierzchniê 
powiatu, i trudności¹ jej eksploracji pod wzglê-
dem archeologicznym. Z tego powodu obszar 
obecnego powiatu warszawskiego zachodniego 
jest najmniej zbadanym terenem tej czêści Ma-

zowsza. Najstarsze, a zarazem najliczniejsze 
ślady osadnictwa z epoki paleolitu znalezio-
no w D¹browie (gm. £omianki). Jednocześnie 
na terenach £omianek i okolic jest najwiêksza 
liczba stanowisk archeologicznych epoki pa-
leolitu w powiecie warszawskim zachodnim. 
Z biegiem czasu stanowisk archologicznych 
jest coraz wiêcej i zawieraj¹ coraz bardziej za-
awansowane technologicznie przedmioty. 

Dzieje historyczne
Pradzieje

Średniowiecze

Pierwsze wzmianki o osadach średniowiecz-
nych pochodz¹ z XII w. i dotycz¹ osady Ro-

kitno pod B³oniem. Tam natrafi ono na reszt-
ki owalnego sto¿kowatego średniowiecznego 
grodziska. Takich grodzisk mog³o byæ wów-
czas wiêcej, ale pierwsze wsie nie powstawa³y 
wy³¹cznie wokó³ grodów. Osady powstawa³y 
równie¿ w g³êbi puszczy, co znalaz³o odzwier-
ciedlenie w nazewnictwie późniejszych miej-
scowości, jak Budy, Smolarz czy Truskaw. 

Do XV w. obszary obecnego powiatu nale¿a³y 
do ksi¹¿¹t mazowieckich, wiele zaś miejsco-
wości równie¿ do opactwa czerwiñskiego. 
Wiêkszośæ kościo³ów na tzw. Trakcie Królew-
skim pochodzi pierwotnie z fundacji klasztor-
nej.

Potê¿nym grodziskiem, datowanym na cza-
sy Konrada Mazowieckiego (XIII w.), mo¿e 
poszczyciæ siê B³onie. Jego wielkośæ świadczy 
o du¿ym znaczeniu miasta na Mazowszu. 

3837

37 Z lotu ptaka dobrze widać elementy grodziska w Błoniu: majdan, gródek i wały
38 Wczesnośredniowieczne grodzisko z XII w. w rezerwacie „Zamczysko”
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Tutaj prawdopodobnie przeniós³ siê dwór 
po ³upie¿czych wyprawach Prusów i Jaæwin-
gów na Warszawê w 2. po³. XIII w. 2 maja 
1338 r. nadano prawo magdeburskie* osadzie 
B³onie, które po ponad 40 latach potwierdzi³ 
ksia¿ê mazowiecki Janusz i specjalnym przy-
wilejem lokacyjnym na prawie che³miñskim 
zezwoli³, aby mieszkañcy B³onia byli zwol-
nieni od wszelkich świadczeñ, mogli siê sami 
s¹dziæ, a tak¿e bez op³at celnych obracaæ to-
warami na rynku. B³onie rozwija³o siê bardzo 
szybko. 

O¿arów to kolejne miasto w powiecie war-
szawskim zachodnim o średniowiecznych 
korzeniach. Pierwsze wzmianki na jego te-
mat pojawi³y siê w czasach Kazimierza Wiel-
kiego w 1342 r. − istnia³a tu wówczas wieś 
Po¿arowy.

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e tereny, o któ-
rych mówimy, by³y aren¹ przygotowañ wojny 
polsko-krzy¿ackiej w 1410 r. oraz wielkiego 
przemarszu czêści wojsk polskich i litewskich 
na teren koncentracji przed przepraw¹ przez 
Wis³ê w Wyszogrodzie. Po wygranej wojnie 
W³adys³aw Jagie³³o w puszczañskich lasach 
urz¹dzi³ polowanie na tury jako wyj¹tkowej 
rangi trofea. 

W miarê wymierania ksi¹¿¹t piastowskich 
z linii mazowieckiej poszczególne obszary 
omawianego terenu zosta³y inkorporowane* 
do Korony Polskiej, a puszcza ksi¹¿êca sta³a siê 
puszcz¹ królewsk¹. W jej sercu w 1476 r. stwo-

rzono tenutê* kampinosk¹ z centrum w Bia-
³ym Mieście (obecnie Kampinos). Miasteczko 
to sta³o siê g³ównym ośrodkiem lokalnego 
rynku. Na te tereny, które obfi towa³y w ró¿-
nego rodzaju zwierzynê ³own¹, bardzo czêsto 
przybywali na polowania ksi¹¿êta, a u schy³ku 
średniowiecza królowie. W tamtych czasach 
polowano g³ównie na tury, jelenie, sarny, dzi-
ki czy nawet rysie. O tym, jak du¿e znaczenie 
dla ksi¹¿¹t mia³o polowanie mo¿na wywnio-
skowaæ z przywileju ksi¹¿êcego z 1429 r., któ-
ry otrzyma³ Pawe³ z Leszna, kasztelan war-
szawski. Uzyska³ on mianowicie w granicach 
swoich dóbr prawo ³owu wszelkich zwierz¹t 
z wyj¹tkiem tura, jelenia i soko³a, które by³y 
zarezerwowane wy³¹cznie dla króla.

Pod koniec średniowiecza na tereny wi-
ślane w okolicach dzisiejszych £omianek 
i Dziekanowa przybywali nowi osadnicy 
zwani olêdrami czy inaczej mennonitami*. 
Byli to ewangelicy z Europy Zachodniej, któ-
rzy uciekali ze swoich macierzystych krajów 
z powodu prześladowañ. Koniec średniowie-
cza to równie¿ rozwój edukacji − g³ównie 
w B³oniu. Wybitnym przedstawicielem nauki 
by³ teolog i historyk − Miko³aj z B³onia zwany 
Pszczó³k¹ z uwagi na swoj¹ pracowitośæ (ur. 
przed 1400 r.). Kszta³ci³ siê na Akademii Kra-
kowskiej, uczyli go Stanis³aw ze Skalbmierza 
i Franiszek z Brzegu. W latach 1422−1427 
by³ kapelanem królewskim. Nastêpnie zosta³ 
kapelanem biskupa poznañskiego Stanis³awa 

39 40

39 Najstarsza część kościoła pw. św. Trójcy w Błoniu pochodzi z końca XIII w.
40 Księgi ziemskie błońskie (Acta Terrestria Blonensia). Spuścizna aktowa pozostała po kancelarii sądu ziemskie-

go ziemi warszawskiej urzędującego na wyjazdowych sesjach w Błoniu. Księgi obejmują lata 1428−1717
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Cio³ka. 1 września 1433 r. to data wa¿na w ¿y-
ciu Miko³aja z B³onia i Kościo³a katolickiego 
w Polsce, poniewa¿ zosta³ mianowany proku-
ratorem na Sobór w Bazylei. W 1438 r. na sta³e 
osiad³ na Mazowszu, prawdopodobnie w War-
szawie, poniewa¿ zacz¹³ pe³niæ urz¹d ofi cja³a 
warszawskiego. Zmar³ 10 lat później. Jako 
jeden z pierwszych zacz¹³ u¿ywaæ jêzyka oj-
czystego w pracach naukowych. G³ównym 
tematem jego badañ by³y sakramenty świête. 
Poświêci³ im pracê, która po skoñczeniu zosta-

³a uznana za podrêcznik dla duchowieñstwa 
parafi alnego i do XVIII w. by³a drukowana 36 
razy w ca³ej Europie. Obok traktatu o sakra-
mentach jego dzie³em by³y kazania na nie-
dziele i świêta kościelne. Zbiór, który by³ jemu 
przypisywany, na d³ugo sta³ siê wzorem dla 
kap³anów. Miko³aj z B³onia tworzy³ kazania 
pe³ne mistycyzmu, w których d¹¿y³ do pog³ê-
biania religijności wiernych. Pos³ugiwa³ siê 
przy tym ¿ywym jêzykiem, stosuj¹c nierzadko 
okraszone dowcipem porównania.

Wiek XVII−XVIII

Wiek XVII w Polsce to wiele wojen, a prze-
de wszystkim najazd wojsk szwedzkich 

w 1655 r. Dobytek ca³ych pokoleñ by³ palony 
albo wywo¿ony do Szwecji, wiele wsi i miaste-
czek uleg³o powa¿nemu zniszczeniu. Teren, 
na którym le¿y dzisiejszy powiat warszawski 
zachodni, sta³ siê równie¿ świadkiem tam-
tych wydarzeñ. Puszcza Kampinoska by³a dla 
dowództwa szwedzkiego idealnym miejscem 
do przegrupowywania wojsk podczas walk 
o Warszawê. Morderstwa, gwa³ty, grabie¿e, 
a zw³aszcza profanacja katolickich obiektów 
kultu sta³y siê powszechne, co w rezultatcie 
obudzi³o narastaj¹cy opór mieszkañców tych 
ziem. Prawdopodobnie ju¿ na pierwsze uni-
wersa³y Jana Kazimierza, w których wzywa³ 
do walki, odpowiedzia³a du¿a czêśæ ludności 

wiejskiej. Utworzono z niej tzw. piechotê wy-
branieck¹. Znaczna czêśæ wybrañców straci³a 
¿ycie i nie powróci³a do swych domów. Po woj-
nie wiêkszośæ ziemi, któr¹ wcześniej uprawia-
no, le¿a³a od³ogiem, bo brakowa³o r¹k do pra-
cy. Wielu wsi i miast nie odbudowywano przez 
d³ugie lata po potopie szwedzkim, np. we wsi 
Pow¹zki k. Leszna jeszcze rok po zakoñczeniu 
dzia³añ wojennych w 1661 r. nie odbudowano 
¿adnego domostwa.

Nastêpne stulecie te¿ nie oszczêdza³o tych 
ziem. W 1697 r. po podwójnej elekcji do-
sz³o do wybuchu wojny pó³nocnej. W latach 
1702−1709 Warszawa i okolice by³y aren¹ dzia-
³añ wszelakiego wojska bior¹cego udzia³ w tej 
wojnie. W 1705 r. na przedpolach ówczesnej 
Warszawy, czyli w okolicach wsi Wielka Wola 

41 Powstała w końcu XVIII w. drewniana świątynia w Kampinosie została wzniesiona z puszczańskich sosen
42 Tablica fundacyjna nad wejściem do lipkowskiej świątyni

41 42
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(obecnie dzielnica Wola), rozegra³a siê bitwa 
pomiêdzy si³ami polsko-saskimi a rosyjsko-
-szwedzkimi. W tym okresie na okolicznych 
w³aścicieli spad³y liczne obowi¹zki zwi¹zane 
z zakwaterowaniem i wy¿ywieniem ¿o³nierzy. 

Wraz z elektorem saskim jako królem Polski 
do kraju zjechali jego wspó³pracownicy. Jeden 
z nich, minister i genera³ artylerii koronnej 
Henryk Brűhl, zosta³ w latach 1752−1763 sta-
rost¹ tenuty kampinoskiej. Jednocześnie wraz 
z ekspansj¹ sask¹ sz³a niszczycielska gospo-
darka. Zak³adano liczne wsie zwane budami, 
w których obok zbieractwa zajmowano siê pro-
dukcj¹ wêgla drzewnego czy smo³y. Pogarsza³o 
to stan lasów i znacznie uszczupli³o ich po-
wierzchnie. Jednocześnie zaczê³y powstawaæ 
nowe posiad³ości ziemskie ze wspania³ymi 
rezydencjami. Niestety, do naszych czasów 
przetrwa³y tylko nieliczne pa³ace i dwory.

Kolejne po¿ogi i panikê wśród mieszkañców 
wywo³a³ wybuch konfederacji barskiej. Obszar 
pomiêdzy Kampinosem a B³oniem by³ aren¹ 
walk konfederatów, dowodzonych przez mar-
sza³ka konfederacji wielkopolskiej Ignacego 
Skarbka-Malczewskiego, z wojskami rosyj-
skimi. Wraz ze swoimi oddzia³ami próbowa³ 
na pocz¹tku lutego 1770 r. zdobyæ Warsza-
wê, ale 12 lutego, mimo ogromnej przewagi 

i pierwszych sukcesów, poniós³ klêskê. Po-
tyczka ta przesz³a do historii jako bitwa pod 
Zawadami.

Po tych wydarzeniach na ponad 20 lat zapa-
nowa³ wzglêdny spokój, ale powolny rozwój 
zosta³ zahamowany przez wybuch w 1794 r. 
insurekcji kościuszkowskiej, a wraz z ni¹ in-
surekcji warszawskiej. Ca³y obszar na zachód 
od stolicy by³ „wrz¹cym kot³em”, poniewa¿ 
od tej strony naj³atwiej by³o dokonaæ próby 
zdobycia miasta. G³ównym terenem dzia³ania 
by³ po³udniowy obszar dzisiejszego powiatu, 
który wraz z B³oniem stanowi³ bardzo wa¿-
ne miejsce staræ zbrojnych miêdzy stronami. 
Najwa¿niejsz¹ ze stoczonych tu bitew insurek-
cji kościuszkowskiej by³a bitwa pod B³oniem 
10 lipca 1794 r., kiedy oddzia³y powstañcze pod 
dowództwem Stanis³awa Mokronowskiego od-
nios³y zwyciêstwo nad armi¹ prusk¹. Polacy 
zablokowali tym samym drogê ku Warszawie, 
opóźniaj¹c upadek stolicy, który zakoñczy³ siê 
4 listopada 1794 r. rzezi¹ Pragi. W konsekwen-
cji nast¹pi³ okres, w którym tak Warszawa, jak 
i teren powiatu znalaz³y siê pod zaborem pru-
skim. 9 stycznia 1795 r. Prusacy weszli na teren 
po³udniowego Mazowsza oraz Warszawy. Mimo 
¿e Warszawa straci³a sto³ecznośæ, to jej znacze-
nie by³o bardzo du¿e. W mieście stacjonowa³y 

43 44

43 Tablica fundacyjna nad wejściem do kościoła w Zaborowie
44 Figura św. Jana Nepomucena z 1761 r. w Bieniewicach
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pu³ki pruskie, co czyni³o z Warszawy oraz z te-
renów na zachód od miasta zaplecze dla dostaw 
¿ywności i najpotrzebniejszych rzeczy. Garni-
zon jednego ze szwadronów 10. pu³ku huzarów 
stacjonowal w B³oniu. Taki stan rzeczy trwa³ 
do 1807 r.

Hegemonia pruska to nie tylko aspekty woj-
skowe. W momencie wkroczenia ¿o³nierzy 

pojawili siê urzêdnicy z g³êbi Niemiec. Od sa-
mego pocz¹tku forsowali wiele zmian, m.in. 
utworzyli hipotekê w celu uregulowania spraw 
zwiazanych z w³asności¹, zaczêli nadawaæ na-
zwiska g³ównie ¯ydom.

Do naszych czasów nie zachowa³y siê jakie-
kolwiek zabytki czy pami¹tki z tamtych cza-
sów, nie licz¹c opowieści i legend.

W wyniku wojny Francji z Prusami i Ro-
sj¹ w latach 1806−1807 Polacy w nieco 

okrojonym zakresie uzyskali namiastkê pañ-
stwowości w postaci Ksiêstwa Warszawskiego. 
Nie by³oby to mo¿liwe, gdyby nie zachowanie 
siê garnizonów pruskich, w których s³u¿yli 
Polacy, oraz gra dyplomatyczna. Na porz¹dku 
dziennym by³y dezercje z formacji pruskich, 
jak równie¿ unikanie potyczek z wojskami 
napoleoñskimi. Takie dzia³anie pozwoli³o 
na szybkie wkroczenie do Warszawy (27 listo-
pada 1806 r.) i kontynuowanie przez Napoleona 
pościgu wojsk sprzymierzonych na wschód.

7 lipca 1807 r. miêdzy Francj¹, Rosj¹ i Pru-
sami zawarto traktat pokojowy w Tyl¿y, w wy-
niku którego powsta³o Ksiêstwo Warszawskie. 
W jego granicach znalaz³y siê tak¿e tereny 
Puszczy Kampinoskiej oraz Wy¿yny £owicko-
-B³oñskiej. Wprowadzono w ¿ycie nowe prawa 
wzorowane na Kodeksie Napoleona. Nadano 

Wiek XIX

Ksiêstwu konstytucjê. Niestety, pokój trwa³ 
niespe³na 2 lata. 15 kwietnia 1809 r. grani-
cê Ksiêstwa przekroczy³y wojska austriackie. 
Znów omawiany teren sta³ siê mimowolnym 
świadkiem cierpieñ i udrêki narodu polskie-
go. Szlaki komunikacyjne z zachodu zosta³y 
odciête przez Austriaków. G³ówna ewakuacja 
wojsk elektora saskiego bêd¹cego ksiêciem 
warszawskim przebiega³a z Warszawy przez 
B³onie a¿ do Sochaczewa i dalej kierowa³a siê 
ku Saksonii. Na szczêście wojna by³a wygrana, 
a Ksiêstwo Warszawskie rozszerzono o ca³¹ 
zachodni¹ Galicjê. Rok 1812 by³ pocz¹tkiem 
koñca Ksiêstwa Warszawskiego, które osta-
tecznie przesta³o istnieæ po 1815 r., a tereny 
na zachód od Warszawy wesz³y wraz z nim 
w sk³ad Królestwa Polskiego, które by³o zale¿-
ne od imperatorów rosyjskich. Epoka napole-
oñska na ziemiach polskich defi nitywnie siê 
zakoñczy³a. 

45 Kamień upamiętniający bitwę pod Broniszami, która miała miejsce 17 sierpnia 1831 r.
46 Część ekspozycji poświęconej okresowi powstań narodowych – Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy

45 46

Tradycja Mazowsza24

powiat warszawski zach.indd   24powiat warszawski zach.indd   24 2012-10-22   12:18:442012-10-22   12:18:44



Na bunt patriotów polskich nie trzeba by³o 
d³ugo czekaæ. Powstanie wybuch³o 29 listo-
pada 1830 r. 25 sierpnia 1831 r. utworzono 
specjalny oddzia³ partyzancki pod dowódz-
twem mjr. Wincentego Matuszewicza. Wraz 
ze swoimi ¿o³nierzami prowadzi³ na ty³ach si³ 
rosyjskich nierówn¹ walkê z przeciwnikiem. 
Do jego zadañ nale¿a³a równie¿ ochrona szla-
ku wodnego na Wiśle. Pierwszy raz w historii 
stworzono tak siln¹ partyzantkê, której „do-
mem” sta³a siê Puszcza Kampinoska. Mimo 
upadku powstania i przegranej w późniejszej 
wojnie polsko-rosyjskiej idea partyzantki 
na d³ugie lata zosta³a zapamiêtana i przy ka¿-
dej wojnie by³a du¿ym atutem si³ polskich. 

Nastêpny zryw niepodleg³ościowy – powsta-
nie styczniowe – w porównaniu do powstania 
listopadowego g³êbiej wry³ siê w świadomośæ 
mieszkañców okolicznych ziem. Prawdo-

podobnie sta³o siê to za spraw¹ bitwy z 14 
kwietnia 1863 r. pod Bud¹ Zaborowsk¹. By³a 
to przegrana potyczka miêdzy oddzia³em 
„Dzieci Warszawy” pod dowództwem mjr. 
Walerego Remiszewskiego a armi¹ carsk¹. 
Liczbê poleg³ych w tym starciu szacuje siê 
na 150−200 powstañców i ok. 50 ¿o³nierzy 
carskich. Podczas ca³ego powstania stycz-
niowego okoliczna ludnośæ bardzo chêtnie 
wspiera³a powstañców ¿ywności¹, odzie¿¹ 
czy dachem nad g³ow¹. W pobli¿u Kampinosu 
z miejscowej m³odzie¿y zorganizowano od-
dzia³y strzelców i kosynierów. Noc¹ z 7 na 8 
sierpnia 1863 r. powstañcy skutecznie zaata-
kowali oddzia³ Rosjan w Babicach. W walce 
zginê³o 17 Rosjan i 3 powstañców. W oko-
licach P³ochocina dzia³a³y powstañcze si³y 
pod dowództwem W³adys³awa Grabowskie-
go. Napór Rosjan na te tereny spowodowa³, 

47 Mogiła powstańców styczniowych na cmentarzu w Kampinosie
48 Starannie odnowiona kapliczka z 1850 r. w Łomiankach przy ul. Rolniczej

47 48
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¿e dzia³ania wojenne przenios³y siê w okolice 
miejscowości £azy.

Gdy powstanie upad³o, nie by³o widaæ 
nawet nadziei na odzyskanie przez Polskê 
niepodleg³ości. Nast¹pi³a rusyfi kacja ¿ycia 
publicznego na szerok¹ skalê. Zaczêto wtedy 
dzia³aæ na polu naukowym i gospodarczym. 
Tak zwana praca u podstaw dawa³a szansê 
na utrzymanie kultury narodowej i przekazy-
wanie jej nastêpnym pokoleniom. Powsta³o 
w tym czasie wiele towarzystw i stowarzyszeñ 
dobroczynnych oraz ziemskich. Powoli rodzi-
³a siê wspó³czesna polska myśl techniczna. 
Takie dziedziny, jak rolnictwo rozwija³y siê 
szybko pod wzglêdem technicznym i nauko-
wym jeszcze przed powstaniem styczniowym. 
Jednym z prekursorów by³ Wojciech Bogu-
mi³ Jastrzêbowski, który nazywany jest „oj-
cem” ergonomii. To on, bêd¹c wyk³adowc¹ 
w Instytucie Agronomicznym w Marymon-
cie, oprócz mi³ości do przyrody uczy³ mi³ości 
do „ma³ych” ojczyzn podczas prekursorskich 
wycieczek po Puszczy Kampinoskiej. Rozwi-
ja³y siê równie¿ nauki humanistyczne. Za-
czêto interesowaæ siê miejscowymi dziejami 
i legendami. Reprezentantem tego nurtu by³ 

Kazimierz W³adys³aw Wójcicki – pisarz, hi-
storyk, propagator legend i podañ, szczegól-
nie o Mazowszu. Opublikowa³ je w ksi¹¿ce 
Klechdy, staro¿ytne podania i powieści ludu 
polskiego i Rusi. W niej opisa³ legendê o Mo-
gilnym Mostku, miejscu, które znajduje siê 
na czerwonym szlaku turystycznym („G³ów-
ny Szlak Puszczy Kampinoskiej”) nieca³y 
kilometr od Dziekanowa Leśnego. W tym 
miejscu dosz³o do morderstwa, którego ofi ar¹ 
by³a córka jednego z gospodarzy ze wsi Pocie-
cha. Zamordowan¹ i obrabowan¹ dziewczynê 
morderca ukry³ wśród ga³êzi. Od tego czasu 
ka¿dy, kto przechodzi³ obok zostawia³ ga³¹ź 
w miejscu znalezienia zw³ok. Raz w roku, 
wiosn¹, stos podpalano. Taki zwyczaj prze-
trwa³ a¿ do II wojny światowej. 

Równocześnie powstawa³y wielkie zak³ady 
pracy, g³ównie z kapita³u obcego, w których 
byli zatrudniani Polacy. Na terenie obecnego 
powiatu warszawskiego zachodniego rozwija³ 
siê w tym okresie m.in. przemys³ cukrowni-
czy. Do du¿ych zak³adów nale¿a³a cukrownia 
„Micha³ów” w Lesznie, która dzia³a³a a¿ do po-
cz¹tku XXI w., oraz cukrownia „Józefów” pod 
P³ochocinem.

Wiek XX

W pierwszych latach XX w. w pañstwie ro-
syjskim zawrza³o. W 1905 r. rozpoczê³a 

siê rewolucja, strajki robotnicze ogarnê³y ca³e 
Imperium. Nie ominê³y równie¿ ziem pol-
skich wchodz¹cych w jego sk³ad. Na terenie 
powiatu warszawskiego zachodniego, gdzie 
w poprzednim stuleciu zacz¹³ sie rozwijaæ 
przemys³ cukrowniczy, mia³y one gwa³tow-
ny charakter. 1 lutego 1905 r. wybuch³ strajk 
w cukrowni „Micha³ów” w Lesznie. Choæ ¿¹da-
nia strajkuj¹cych robotników mia³y charakter 
czysto ekonomiczny i socjalny, to nie zabrak³o 
równie¿ wyst¹pieñ w duchu narodowowyzwo-
leñczym. Aby zapobiec rozlewowi krwi, dy-
rektor cukrowni monitowa³ do w³adz carskich 
o ochronê fabryki przez wojsko i ¿andarmów, 
a w³aściciel Bersohn zmniejszy³ dzienny czas 
pracy z 12 do 10 godzin. 

Druga fala strajków mia³a miejsce jesieni¹ 
tego samego roku. W tym czasie wśród robot-
ników zawi¹za³a siê komórka Polskiej Partii 
Socjalistycznej. Strajki w lesznowskiej cu-
krowni da³y sygna³ dla robotników z innych 
okolicznych fabryk i zak³adów do rozpoczêcia 
buntu w celu uzyskania lepszych warunków 
ekonomicznych. Obok organizacji socjali-
stycznych tworzy³a siê siatka ¿ydowskiej orga-
nizacji „Bund” oraz SDKPiL. Na tle strajków 
robotniczych w tym samym czasie wybucha³y 
strajki w maj¹tkach – wśród robotników rol-
nych. Najwiêcej wyst¹pieñ przeciwko niskim 
cenom skupu oraz wyzyskowi mia³o miejsce 
w b³oñskich maj¹tkach. Wiosn¹ 1906 r. na tym 
terenie wybuch³o a¿ 41 rolniczych wyst¹pieñ. 
Równocześnie ze strajkami nasila³a siê walka 
o jêzyk polski i swobody narodowe, jednak 
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te ostatnie do czasów I wojny światowej by³y 
skutecznie pacyfi kowane przez Rosjan.

Pierwsza z wojen światowych wybuch³a 
w 1914 r. Od pocz¹tku dzia³ania toczy³y siê 
na 2 frontach – zachodnim i wschodnim. 
Dzia³ania na drugim froncie rozpoczê³y siê 
w po³owie sierpnia 1914 r. uderzeniem wojsk 
rosyjskich na Galicjê i Prusy Wschodnie. 
Po pocz¹tkowych sukcesach Rosjan zwyciê-
stwa zaczêli odnosiæ Niemcy wraz z Austro-
-Wêgrami. Ju¿ w październiku front dotar³ 
do Puszczy Kampinoskiej. 15 października 
1914 r. mia³a miejsce bitwa pod B³oniem − 
zwyciêska co prawda dla Rosjan, ale nie za-
³ama³o to pozycji wojsk pañstw centralnych. 
Front siê ustabilizowa³ i walka o ka¿d¹ wieś 
by³a ciê¿ka i wa¿na. Wśród ¿o³nierzy nie za-
brak³o mieszkañców okolicznych miejscowo-
ści. Czêśæ ludności powo³anej w szeregi armii 
carskiej dezerterowa³a, a mieszkañcy, którzy 
zostawali w wioskach, byli zmuszani do s³u-
¿enia na polu przyfrontowym – do kopania ro-
wów i okopów oraz dostarczania ¿ywności. 

Stan puszczañskich lasów pogorszy³ siê. 
Do budowania okopów i umocnieñ u¿ywano 
miejscowego drzewa. Szacuje siê, ¿e podczas 
I wojny światowej wyciêto ponad 2000 ha la-
sów. Najwiêcej, gdy te tereny znalaz³y siê pod 
okupacj¹ niemieck¹. W tym celu wybudowa-
no sieæ kolei w¹skotorowej do wywozu drew-
na nad Wis³ê, gdzie sp³awiano surowiec w dó³ 
rzeki do Gdañska.

5 sierpnia 1915 r. wojska niemieckie wkro-
czy³y do Warszawy. Nast¹pi³ okres, w którym 
miejscowa ludnośæ otzyma³a pewne wolności 
polityczne, co dawa³o iluzoryczne poczucie 
niezale¿ności. Przede wszystkim ustano-
wiono samorz¹d terytorialny, maj¹cy na celu 
uspokojenie nastrojów w okupowanej czêści 
Imperium. Jednym z najprê¿niejszych na tym 
terenie urzêdów gminnych by³ urz¹d zabo-
rowski. Urzêdnicy odpowiadali za wzglêdny 
spokój, za przystosowanie dróg do warunków, 
jakie zosta³y im narzucone przez w³adze nie-
mieckie. Przede wszystkim urzêdy, jak rów-
nie¿ mieszkañcy ponosili ciê¿ar utrzymania 
stacjonuj¹cych we dworach i wsiach wojsk 
i ¿andarmerii. Jednocześnie utworzono Ochot-
nicz¹ Stra¿ Obywatelsk¹ w celu zapewnienia 
porz¹dku, a w celu egzekwowania prawa po-
wo³ano trybuna³y obywatelskie i s¹dy pokoju 
(Kampinos, B³onie). 

Od 5 listopada 1916 r., gdy cesarze Niemiec 
i Austro-Wêgier wydali manifest zwany ak-
tem 5 listopada, w którym og³osili koniecz-
nośæ utworzenia monarchii polskiej, mo¿na 
zauwa¿yæ lekkie o¿ywienie i próbê polonizacji 
administracji. Wraz z odradzaj¹c¹ siê admini-
stracj¹ polsk¹ powstaj¹ liczne szko³y − naj-
czêściej jednoizbowe, gdzie jeden nauczyciel 
uczy³ wszystkiego i wszystkich. Jednym z ta-
kich znacz¹cych przedsiêwziêæ tamtych cza-
sów by³a budowa szko³y w Mariewie. Oprócz 
niej na terenie powiatu warszawskiego za-

49 Cukrownia „Michałów” w Lesznie, w której 1 lutego 1905 r. wybuchł strajk 
50 Cmentarz w Wierszach, na którym spoczywa 54 żołnierzy AK „Grupy Kampinos”

49 50
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chodniego szko³y znajdowa³y siê w Lipkowie, 
Sierakowie, Truskawiu i Zaborowie. Inaczej 
rzecz mia³a siê w miejscowościach po³udnio-
wej czêści powiatu. W mieście, jakim by³o B³o-
nie, szko³y g³ównie odbudowywano. Najgorsza 
sytuacja by³a w zachodniej czêści obecnego 
powiatu warszawskiego zachodniego. M³o-
dzie¿ we wsi Kampinos praktycznie pozbawio-
na by³a szkó³.

Koniec I wojny światowej i odzyskanie przez 
pañstwo polskie suwerenności by³o spe³nie-
niem marzeñ wielu pokoleñ mieszkañców 
tych terenów, jednak rodzi³o to równie¿ obawy. 
Przez kolejne lata polskie rz¹dy oraz przedsta-
wiciele ludności na szczeblu samorz¹dowym 
musieli zunifi kowaæ ró¿ne systemy walutowe, 
prawne i mentalnościowe. Wielkim wyzwa-
niem by³a odbudowa infrastruktury. Dotkli-

wy brak ¿ywności i bezrobocie widoczne by³o 
na ka¿dym kroku. Pod koniec grudnia 1918 r. 
zarz¹dzono na rzecz wojska obowi¹zkowe do-
stawy zbo¿a i ziemniaków. Gminy tego regio-
nu albo odmawia³y dostaw, albo realizowa³y 
je w bardzo ma³ej ilości. Dopiero zwyciêstwo 
w wojnie polsko-bolszewickiej da³o pocz¹tek 
procesowi stabilizacji.

Okres miêdzywojenny sprzyja³ rozwojowi 
edukacyjnemu i kulturalnemu mieszkañców 
wsi. Rolê krzewienia tych idei, oprócz szkó³ 
i kościo³ów, wziê³y na siebie jednostki ochot-
niczej stra¿y po¿arnej. By³y to organizacje spo-
³eczne, które oprócz zabezpieczania terenów 
przed ogniem, sta³y siê swoistym centrum 
¿ycia kulturalnego i spo³ecznego. Wa¿nym og-
niwem w ¿yciu powojennym by³y towarzystwa 
dobroczynności, kasy, banki – m.in. w 1903 r. 

51 Figura Matki Bożej we wsi Prusy ufundowana przez Feliksę Kamińską w 1930 r.
52 Pamiątkowy kamień na skwerze w Hornówku poświęcony zamordowanej przez Niemców w sierpniu 1944 r. 

rodzinie Gleszczyńskich

51 52
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powsta³o B³oñskie Towarzystwo Po¿yczkowo-
-Oszczêdnościowe, które w 1920 r. przekszta³-
ci³o siê w kasê spó³dzielcz¹.

Okres miêdzywojenny to te¿ rozwój osied-
li. Wielkie maj¹tki poma³u rozparcelowywno 
na mniejsze wsie i miejscowości. Takim przy-
k³adem mo¿e byæ powsta³y w tamtym okre-
sie Izabelin. Jako pierwsze osiedle w Puszczy 
Kampinoskiej otrzyma³o status miejscowości. 
Jest to te¿ czas, w którym zaczêto budowaæ 
Zak³ad dla Niewidomych w Laskach, istnie-
j¹cy po dziś dzieñ. Rozpoczêto te¿ budowê 
wielkiego sanatorium w obecnej miejscowości 
Zielonki-Parcela, ale los pokrzy¿owa³ plany 
pomys³odawców. 

1 września 1939 r. wybuch³a II wojna świa-
towa. Na pierwsze skutki dzia³añ wojennych 
nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Ju¿ pierwszego 
dnia na polskie miasta i miasteczka spad³y 
bomby. Bombardowano przede wszystkim 
obiekty infrastruktury oraz obiekty wojsko-
we. Tereny, które obecnie zajmuje powiat war-
szawski zachodni, a zw³aszcza Puszcza Kam-
pinoska, by³y terenem dzia³añ wojennych 
oraz terenem strategicznym. Dowództwo 
II Rzeczpospolitej przygotowywa³o siê na woj-
nê, ale nieprzyjaciela widziano na wschodzie. 
Wiele koncepcji strategicznych pad³o, m.in. 
ulokowanie Wojskowej Centralnej Sk³adnicy 
Amunicji w lasach puszczañskich, czy radio-
stacji transatlantyckiej w pobli¿u Babic. Oba 
obiekty zosta³y w konsekwencji zniszczo-
ne przez Niemców, wcześniej zaś by³y przez 
nich u¿ytkowane. Kolej z Warszawy do WCSA 
zosta³a wykorzystana do przewo¿enia wiêź-
niów z Pawiaka czy z katowni przy al. Szucha 
w Warszawie na miejsce bestialskich mordów 
w Palmirach. Zdobyta radiostacja transatlan-
tycka s³u¿y³a Niemcom przez ca³¹ wojnê, tak-
¿e do komunikacji z fl ot¹ wojenn¹, g³ównie 
z u-bootami.

Liczba miejsc, w których star³y siê polskie 
si³y z niemieckim okupantem na terenie dzi-
siejszego powiatu, jest ogromna. W ca³ej Pusz-
czy Kampinoskiej s¹ liczne ślady po wydarze-
niach z czasów II wojny światowej, a liczne 
cmentarze wojenne potwierdzaj¹ ogrom po-
niesionych strat. Do najwiêkszych cmentarzy 
wojennych zaliczaj¹ siê cmentarze w Kie³pinie 

(2500 pochowanych), O³tarzewie (996 pocho-
wanych), Laskach (837 pochowanych), Grani-
cy (800 pochowanych) i w Starych Babicach 
(373 pochowanych). ¯o³nierzy chowano tak¿e 
na cmentarzach parafi alnych oraz w mogi³ach 
rozsianych w terenie. 

Dzia³ania wojenne nasila³y siê wraz ze zbli-
¿aj¹cym siê frontem. Armie polskie w wyniku 
za³amania obrony nad granicami skierowa-
³y siê w stronê Warszawy. Pierwszymi du¿y-
mi walkami podczas wojny obronnej 1939 r. 
na terenie dzisiejszego powiatu warszawskie-
go zachodniego by³y walki o B³onie. 8 września 
1939 r. Niemcy zaatakowali polskie jednostki 
stacjonuj¹ce w mieście. Nieugiêta postawa ¿o³-
nierzy polskich oraz u¿ycie poci¹gu pancerne-
go uniemo¿liwi³y zdobycie miasta z marszu. 
Dopiero dziêki ści¹gniêtym posi³kom, g³ów-
nie artylerii, nieprzyjaciel 13 września 1939 r. 
o 5.00 zdoby³ B³onie. W kolejnych dniach 
Niemcy organizowali w B³oniu szpitale polo-
we dla swoich rannych ¿o³nierzy, a na terenie 
fabryki zapa³ek utworzyli przejściowy obóz je-
niecki. 

Jedn¹ z wiêkszych bitew wojny obronnej 
1939 r. na terenie dzisiejszego powiatu war-
szawskiego zachodniego by³a bitwa stoczo-
na pod O³tarzewem 12−13 września 1939 r. 
Wówczas to 3 dywizje Armii „£ódź” pod do-
wództwem gen. Wiktora Thommée, chc¹c 
przekroczyæ szosê Poznañ−Warszawa, przy-
puści³y atak na 4. Dywizjê Pancern¹ wojsk 
niemieckich, która otacza³a Warszawê. W cza-
sie zaciêtych walk Polacy nawet odrzucili nie-
mieckie si³y a¿ pod dworzec kolejowy w O¿a-
rowie Mazowieckim, ale ostatecznie obrona 
polskich dywizji zosta³a przerwana, poniewa¿ 
nadesz³y niemieckie oddzia³y drugiego rzutu 
oraz za³ama³o siê artyleryjskie wsparcie. W bi-
twie zginê³o ponad 1000 polskich ¿o³nierzy. 
Spoczywaj¹ oni na cmentarzach m.in. w O³-
tarzewie, Borzêcinie Du¿ym, Zaborowie i Pi-
laszkowie. 13 września gen. Thommée podj¹³ 
decyzjê o ewakuacji swoich oddzia³ów przez 
Puszczê Kampinosk¹ do Modlina.

Jednocześnie po klêsce w bitwie nad Bzur¹ 
wojsko polskie zaczê³o cofaæ siê w kierunku 
Warszawy. Pierwszym punktem etapowym 
by³a Pociecha, a nastêpnie Sieraków, o który 
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stoczono zwyciêsk¹ walkê. Nastêpnie woj-
ska polskie, m.in. grupa operacyjna kawalerii 
pod dowództwem gen. Abrahama wchodz¹ca 
w sk³ad Armii „Poznañ”, próbowa³y przebiæ 
siê do Warszawy przez miejscowośæ Laski. 
Po zaciêtych walkach gen. Roman Abraham 
zdecydowa³ okr¹¿yæ Laski i przez Wólkê Wê-
glow¹ wyjśæ na szosê £omianki−M³ociny−
Warszawa. W nocy z 19 na 20 września 1939 r. 
osi¹gniêto M³ociny, które w tamtych czasach 
by³y oddzieln¹ miejscowości¹, a w³aściwie 
miastem ogrodem.

Drug¹ wa¿n¹ bitw¹ na terenie powiatu by³a 
bitwa pod £omiankami z 22 września 1939 r. 
miêdzy polskimi jednostkami z Armii „Po-
morze” i „Poznañ” dowodzonymi przez gen. 
Miko³aja Bo³tucia a wojskami niemieckimi, 
które ju¿ blokowa³y Warszawê i zaciska³y pêtlê 
wokó³ Wojskowej Centralnej Sk³adnicy Amu-
nicji znajduj¹cej siê miêdzy Palmirami a Po-
ciech¹. Polski dowódca wyda³ rozkaz przebicia 
siê przez niemieckie pozycje do stolicy. Mimo 
zaciêtej walki polska strona dozna³a druz-
gocz¹cej pora¿ki. Zginê³o ok. 800 ¿o³nierzy, 
w tym gen. Miko³aj Bo³tuæ, ok. 4000 zosta³o 
rannych. Wojna obronna chyli³a sie ku upad-
kowi. Rolê wojska polskiego po wrześniu 
1939 r. przejê³y powoli oddzia³y partyzantki. 

Po klêsce 1939 r. i utworzeniu na tym te-
renie Generalnego Gubernatorstwa duch 
patriotyzmu nie za³ama³ siê. Bardzo szybko 
powsta³a struktura podziemnej armii podzie-

lona na obwody, a nastêpnie na rejony. Jednym 
z wa¿nych terenów konspiracyjnych by³a wów-
czas Puszcza Kampinoska, która umo¿liwia³a 
walkê partyzanck¹ z racji swego ukszta³to-
wania. Na jej pó³nocno-wschodnim obszarze 
powsta³a „Grupa Kampinos”. Pierwotny za-
siêg jej dzia³ania obejmowa³ tereny od Bielan 
a¿ po Kazuñ oraz od Wis³y a¿ za Stanis³awów 
(gm. Stare Babice). By³ to teren VIII Rejonu VII 
Obwodu AK.

Ju¿ od pierwszych chwil okupacji w miej-
scowościach puszczañskich zawi¹zywa³y siê 
komórki konspiracji, które wspó³pracowa³y 
z ¿o³nierzami „Grupy Kampinos”. Z pocz¹t-
ku miejscowa ludnośæ zbiera³a pozosta³ości 
broni po dzia³aniach wojennych prowadzo-
nych we wrześniu 1939 r. Pierwsze oddzia³y 
powsta³y dopiero pod koniec 1940 r. Kom-
paniami dowodzili: pierwsz¹ ppor. Zygmunt 
Soko³owski ps. „Zetes”, drug¹ por. Józef Ka-
puściñski ps. „Rekin”, trzeci¹ plut. Tomasz 
Miazga ps. „M³ot”. Dowództwo nad VIII Re-
jonem obj¹³ kpt. Józef Krzyczkowski ps. „Szy-
mon”. Ich dywersyjna dzia³alnośæ spotka³a siê 
z krwawymi represjami okupanta. Niemcy 
przekszta³cili szko³ê w Zaborowie na siedzibê 
lokalnego gestapo*. By³o to miejsce, w którym 
wiêziono, przes³uchiwano i dokonywano eg-
zekucji. Ta kampinoska „al. Szucha” dzia³a³a 
tylko w latach 1943−1944. Mimo wielu ofi ar 
Niemcom nie uda³o siê z³amaæ polskiego pa-
triotycznego ducha.

53 Współczesne oblicze Ożarowa Mazowieckiego
54 Tablica pamiątkowa w kościele pw. Błogosławionej Marceliny Darowskiej przy klasztorze sióstr niepokalanek 

w Łomiankach (Buraków) upamiętniająca bohaterów Bitwy Warszawskiej
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26 lipca 1944 r. do Dziekanowa Polskie-
go wkroczy³y uciekaj¹ce z kresów oddzia³y 
zgrupowania Sto³pecko-Nalibockiego Okrêgu 
Nowogródzkiego AK pod dowództwem por. 
Adolfa Pilcha ps. „Góra”, „Dolina”. Zgrupo-
wanie to sta³o siê czêści¹ VIII Rejonu i „Grupy 
Kampinos” jednocześnie. Trzy dni po przyby-
ciu na tereny puszczañskie zgrupowanie Sto³-
pecko-Nalibockie by³o ju¿ we wsi Wiersze, 
gdzie ustanowiono quasi pañstwo Niepodle-
g³¹ Rzeczpospolit¹ Kampinosk¹. By³a to baza 
wypadowa przez ca³e powstanie warszawskie.

Partyzanci byli aktywni od pierwszych dni 
powstania. 1 sierpnia 1944 r. przypuścili 
atak na lotnisko bielañskie (obecnie osiedle 
Wrzeciono). Walka trwa³a 2 dni, ale lotniska 
powstañcy nie zdobyli. W wyniku tej walki 
kpt. Józef Krzyczkowski ps. „Szymon” zosta³ 
ranny. Dowodzenie „Grup¹ Kampinos” przy-
pad³o Adolfowi Pilchowi ps. „Góra”, „Doli-
na”, który sprawowa³ tê funkcjê do 22 sierp-
nia 1944 r. Pierwsze powstañcze zwyciêstwo 
nast¹pi³o w potyczce 3 sierpnia 1944 r. pod 
wsi¹ Truskawka (gm. Czosnów), a pierwsze 
powa¿ne walki mia³y miejsce miêdzy wsiami 
Truskawiem a Pociech¹ na prze³omie sierpnia 
i września 1944 r. Utrzymanie pozycji pod Po-
ciech¹ by³o wa¿ne w utrzymaniu wsi Wiersze 
w rêkach powstañczych. Oddzia³om „Gru-
py Kampinos” pomaga³y oddzia³ por. Jerzego 
Strza³kowskiego ps. „Jerzy” oraz oddzia³y Ar-
mii Ludowej pod dowództwem Teodora Kufl a. 
Po stronie niemieckiej walczy³ pu³k RONA 
(Rosyjska Wyzwoleñcza Armia Ludowa)*, 
skierowany na te tereny w celu odizolowania 
Puszczy Kampinoskiej od Warszawy. Zwyciê-
stwo utorowa³o polskim partyzantom drogê 
do Truskawia, który skutecznie zaatakowali 
w nocy z 2 na 3 września 1944 r. By³a to du¿a 
pora¿ka wroga, który straci³ ok. 350 ludzi (250 
zabitych i 100 rannych) przy 8 poleglych po-
wstañcach.

Zwyciêstwo w Truskawiu spowodowa³o, 
¿e powstañcy postanowili do koñca rozgromiæ 
¿o³nierzy sformowanych w oddzia³ach RONA 
stacjonuj¹cych w Marianowie na pó³nocny 
zachód od Leszna. W nocy z 3 na 4 września 
1944 r. przeprowadzili akcjê, któr¹ dowodzi³ 
kawalerzysta ppor. Zygmunt Koc ps. „D¹b-

rowa”. Ostatecznie odniesiono sukces przy 
niewielkich stratach w³asnych (1 zabity i 5 ran-
nych). Nastêpnie oddzia³y „Grupy Kampinos” 
przenios³y siê w okolice Piasków Królewskich 
(obecnie gm. Brochów, pow. sochaczewski). 
Partyzanci kampinoscy ws³awili siê równie¿ 
walkami o Dworzec Gdañski w Warszawie, 
a do ich wa¿niejszych akcji nale¿a³ atak na po-
zycje wroga, który stacjonowa³ we dworze w Pi-
laszkowie (8 września 1944 r.).

Wa¿ne funkcje podczas powstania warszaw-
skiego pe³ni³y m³ode kobiety – harcerki. By³y 
³¹czniczkami miêdzy Niepodleg³¹ Rzeczpo-
spolit¹ Kampinosk¹ a powstañcz¹ stolic¹. 
W 1997 r. dzia³ania ³¹czniczek zosta³y doce-
nione przez w³adze Kampinoskiego Parku Na-
rodowego, które nada³y g³ównej trasie ich prze-
marszów nazwê „Droga £¹czniczek Armii 
Krajowej Grupy Kampinos”. Droga ta wiedzie 
od Zak³adu dla Niewidomych w Laskach 
do miejscowości Wiersze przez Sieraków, Po-
ciechê, cmentarz-mauzoleum w Palmirach 
i Truskawkê.

Wa¿nym obiektem ochrony polskich warto-
ści i patriotyzmu by³ Zak³ad dla Niewidomych 
w Laskach. To tutaj organizowano szpitale 
partyzanckie, a jego personel, nara¿aj¹c swo-
je ¿ycie, pomaga³ powstañcom warszawskim 
i partyzantom z tzw. Niepodleg³ej Rzeczpo-
spolitej Kampinoskiej – niewielkiego obszaru 
w g³êbi puszczy, który znajdowa³ siê pod pe³n¹ 
kontrol¹ oddzia³ów „Grupy Kampinos”. To tu-
taj swoj¹ pos³ugê pe³ni³ ks. Stefan Wyszyñski 
– późniejszy Prymas Tysi¹clecia. Poza dzia³al-
ności¹ duszpastersk¹ prowadzi³ dzia³alnośæ 
konspiracyjn¹, pomagaj¹c w transportowaniu 
rannych i ich chronieniu. Na jego rêce m³odzi 
¿o³nierze Armii Krajowej sk³adali przysiêgê. 
Obok postaci prymasa znacz¹ce role w tam-
tych czasach odegrali: późniejszy ks. Antoni 
Józef Marylski, który administrowa³ zak³a-
dem, odbudowa³ go i wiele razy nara¿a³ siê 
Niemcom, by chroniæ partyzantów, oraz Zofi a 
Morawska, która by³a d³ugie lata pracowni-
kiem zak³adu, a w czasie wojny równie¿ pro-
wadzi³a dzia³alnośæ konspiracyjn¹.

W wyniku za³amania powstania warszaw-
skiego i nadci¹gaj¹cych wojsk niemieckich, 
które zaczê³y okr¹¿aæ jednostki „Grupy Kam-
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pinos”, dowódca mjr Alfons Kotowski ps. 
„Okoñ” wyda³ rozkaz wycofania oddzia³ów 
z terenów Puszczy Kampinoskiej. 27 wrześ-
nia 1944 r. ¿o³nierze ruszyli w kierunku Gór 
Świêtokrzyskich. Niepodleg³a Rzeczpospolita 
Kampinoska przesta³a istnieæ. Dzieñ później 
„Grupa Kampinos” stoczy³a zwyciêsk¹, lecz 
trudn¹ bitwê pod £uszczewkiem, a 29 wrześ-
nia 1944 r. swoj¹ ostatni¹ potyczkê pod Jak-
torowem (pow. grodziski). W bitwie zginê³o 
wielu partyzantów, m.in. dowódca mjr Alfons 
Kotowski ps. „Okoñ”. Nielicznym ¿o³nierzom 
uda³o siê przedrzeæ w lasy Gór Świêtokrzy-
skich i walczyæ tam do 1945 r. 

Inny charakter walki z okupantem przyjêto 
w okolicach B³onia, P³ochocina i O¿arowa Ma-
zowieckiego. Tutaj si³¹ napêdow¹ sta³a siê dez-
organizacja transportu kontrolowanego przez 
okupanta, co by³o zwi¹zane z bliskości¹ trasy 

kolejowej. W latach 1942−1944 partyzanci 
przeprowadzili 5 du¿ych akcji, m.in. wykolejo-
no poci¹gi w okolicach P³ochocina i Bo¿ej Woli, 
wielokrotnie przecinano kable telefoniczne 
w Bramkach czy rabowano poci¹gi.

Po ustaniu dzia³añ wojennych w po³owie 
1945 r. przyst¹piono do odbudowy kraju 
na nowych zasadach. Upañstwowiono zak³a-
dy przemys³owe te, które pozosta³y (Fabryka 
Kabli czy Huta Szk³a w O¿arowie), lub tworzo-
no nowe na bazie zak³adów z miêdzywojnia 
(POLMOS w Józefowie, Zak³ady Mechanicz-
no-Precyzyjne MERA-B³onie). Na terenach 
rolniczych likwidowano maj¹tki ziemskie, 
a na ich miejsce powo³ywano PGR-y lub spó³-
dzielnie rolnicze. Dawne dwory przeznacza-
no na siedziby dyrekcji, świetlice czy nawet 
mieszkania robotnicze. W nieodwracalny spo-
sób dewastowano nie tylko dobytek dawnych 

55 Kamień Ułanow Jazłowieckich
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pokoleñ, ale i przyrodê. Dziś, po odzyskaniu 
pe³nej niezale¿nosci, po zawirowaniach po-
lityczno-ekonomicznych, zaczyna siê coraz 
bardziej doceniaæ środowisko, w którym dano 
nam ¿yæ i pracowaæ. Dla gmin oko³opuszczañ-
skich jedyn¹ czasem alternatyw¹ dla rozwoju 
jest ekologia. Nie brakuje jednak inwestycji, 
takich jak autostrada A-2 i wêze³ Konotopa, 
wa¿nych nie tylko dla powiatu, ale tak¿e dla 
ca³ego pañstwa.

Ziemie wchodz¹ce w sk³ad dzisiejszego po-
wiatu warszawskiego zachodniego kilkakrotnie 
po wojnie zmienia³y swoich lokalnych w³oda-
rzy. Powiaty, reaktywowane zaraz po wojnie, 
funkcjonowa³y do ich likwidacji w ramach 

reformy gierkowskiej w 1975 r. Od tego czasu 
a¿ do 1999 r. najwy¿szymi przedstwicielami 
w³adz lokalnych na omawianym terytorium 
byli obok ka¿dorazowych wojewodów warszaw-
skich równie¿ wójtowie gmin oraz burmistrzo-
wie 2 miast: B³onia i O¿arowa Mazowieckiego. 
£omianki prawa miejskie uzyska³y dopiero 
1 stycznia 1989 r. Ostatnia reforma admini-
stracyjna polega³a g³ównie na przywróceniu 
powiatów jako środkowego szczebela admini-
stracji lokalnej. Wówczas to utworzono powiat 
warszawski zachodni, którego siedziba mieści-
³a siê w Warszawie na ul. Fort Wola, a po oko³o 
roku zosta³a przeniesiona na teren dawnej Fa-
bryki Kabli w O¿arowie Mazowieckim.

56 Rekonstrukcja bitwy pod Łomiankami

56
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Zabytki drewniane
Na terenie powiatu warszawskiego zachod-

niego zachowa³o siê niewiele budowli drew-
nianych. Na wyró¿nienie zas³uguj¹ szczegól-
nie obiekty sakralne w Laskach i Kampinosie 
oraz skansen budownictwa puszczañskiego 
w Granicy.

Kampinos – w latach 1773−1782 w miej-
scowości Kampinos wybudowano drewniany 
kośció³ pw. Wniebowziêcia Najświêtszej Ma-
ryi Panny. Twórc¹ projektu budowli by³ bez-
imienny architekt warszawski Lobe. Do bu-
dowy u¿yto miejscowego drewna sosnowego. 

Na terenie po wykarczowanym lesie powsta-
wa³y nowe osady. Nowo osiedlona spo³ecznośæ 
by³a wówczas zwalniana z wielu świadczeñ 
i danin na rzecz ówczesnego dzier¿awcy Kam-
pinosu Ludwika Gutakowskiego. Budowla 
zwieñczona jest 2 wie¿ami zakoñczonymi bla-
szanymi he³mami. W środku ma konstrukcjê 
trójnawow¹. Warto zwróciæ uwagê na o³tarz 
z lat 1866−1869 wg projektu Walerego Jad³ow-
skiego z obrazem Chrystus na krzy¿u pêdzla 
Franciszka Smuglewicza. Jednak na szczegól-
n¹ uwagê zas³uguje obraz Matka Bo¿a z Dzie-
ci¹tkiem – Pani Kampinosu z 2. po³. XVII w. 
Pozosta³e obrazy w o³tarzach bocznych przed-

Dziedzictwo kulturowe regionu
Wartości materialne 

57 Drewniana świątynia pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny

58 W centralnym polu ołtarza znajduje się obraz 
Chrystus na krzyżu pędzla Franciszka Smuglewicza

58

57
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stawiaj¹ świêtych: Izydora Oracza, Franciszka 
i Antoniego. Cennym zabytkiem jest równie¿ 
ambona z 1865 r. oraz chrzcielnica. Na terenie 
przykościelnym warto zobaczyæ piêkn¹ drew-
nian¹ drogê krzy¿ow¹ i dzwonnicê wzniesion¹ 
przed I wojn¹ światow¹. 

Laski – na terenie tutejszego Zak³adu dla 
Niewidomych w 1925 r. wybudowano drew-
nian¹ kaplicê wg projektu architekta £ukasza 

w zabudowania klasztorne sprawia wra¿enia 
jakby ogl¹daj¹cy by³ w górach, a nie na nizinie 
mazowieckiej. We wnêtrzu, bardzo surowym, 
mo¿na bez trudu dostrzec kopie obrazu Mat-
ki Boskiej Czêstochowskiej i rzeźbê Chrystu-
sa Frasobliwego. Po prawej stronie od wejścia 
znajduje siê maleñki korytarzyk. Jest to przej-
ście do zabudowañ klasztornych. Tamtêdy 
równie¿ mo¿na pójśæ zwiedziæ celê przylegaj¹-
c¹ do kaplicy. Jest to cela matki El¿biety Ró¿y 
Czackiej − za³o¿ycielki zak³adu. Na zewn¹trz 
przy wejściu wisz¹ liczne tablice poświêcone 
bohaterom II wojny światowej. 

Skansen budownictwa puszczañskiego 
w Granicy – w po³owie lat 70. XX w. zaczêto 

59 Kaplica w Laskach wybudowana w 1925 r. wg 
projektu Łukasza Wolskiego

60 Cela matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża

59

60

Wolskiego. Pierwotnie kaplica ta mia³a s³u¿yæ 
jako kośció³ tutejszym siostrom i wychowan-
kom. Najbli¿sza wówczas parafi a znajdowa³a 
siê na obecnym Wawrzyszewie. W dolnej czê-
ści obiekt jest murowany, a w górnej i w środ-
ku ca³y drewniany. Ca³ośæ wkomponowana 

przygotowania do utworzenia skansenu budow-
nictwa okolicznych ziem. Mimo wielkiego za-
anga¿owania Towarzystwa Kulturalno-Nauko-
wego w Pruszkowie, Mazowieckiego Ośrodka 
Badañ Naukowych i dyrekcji Kampinoskiego 
Parku Narodowego nie uda³o siê do koñca zre-

61

62

61 Zagroda Widymajera
62 Zbudowana w stylu narodowym z elementami 

rytu zakopiańskiego leśniczówka z zespołu zabu-
dowy drewnianej w Granicy
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alizowaæ projektu. Na terenie skansenu mia³o 
znaleźæ siê ok. 25 obiektów z 15 wsi. Obecnie 
w skansenie mo¿na zobaczyæ tylko 3 zagrody 
wiejskie. Niestety, nic nie wskazuje na to, ¿eby 
skansen siê powiêkszy³.

Pierwszym obiektem jest tzw. zagroda Widy-
majera. Prezentuje gospodarstwo zamo¿nego 
ch³opa z terenu Równiny £owicko-B³oñskiej. 
Na zagrodê sk³adaj¹ siê: budynek mieszkalny 
przeniesiony z Szymanówka k. Leszna, sto-
do³a ze wsi Juliopol (gm. M³odzieszyn, pow. 
sochaczewski), spichlerz z 1910 r., drewutnia 
oraz obora pochodz¹ce ze wsi Maszna (gm. 
Teresin, pow. sochaczewski).

Drugim obiektem jest tzw. zagroda Wiej-
ckiej. Jest to przyk³ad średniozamo¿nego go-
spodarstwa typowego dla budownictwa ludo-
wego z terenów Równiny £owicko-B³oñskiej. 
Na uk³ad ten sk³ada siê budynek mieszkalny, 
obora i stodo³a ze wsi Kampinos oraz spi-
chlerz z ok. 1880 r. Pierwotnie spichlerz ten 
by³ w Kownacicy (gm. Sobolew, pow. garwoliñ-
ski).

Trzecim obiektem jest tzw. zagroda Po³cia. 
Jest to miejscowy dom mieszkalny z 1911 r. 
oraz obora z Kampinosu.

Wszystkie wymienione obiekty kryte 
s¹ strzech¹. Skansen jest czêści¹ Ośrodka 
Dydaktyczno-Muzealnego, do którego nale-
¿y równie¿ Muzeum Puszczy Kampinoskiej, 
mieszcz¹ce siê w jednej z drewnianych, dwor-
kowych leśniczówek osady leśników zbudo-
wanej w okresie miêdzywojennym. W nim 
mo¿emy poznaæ przyrodê i historiê Puszczy 
Kampinoskiej. W pobli¿u znajduje siê ście¿ka 
dydaktyczna.

Zabytki niedrewniane

Zabytków niedrewnianych na terenie po-
wiatu warszawskiego zachodniego jest dośæ 
sporo. Praktycznie w ka¿dej gminie jest jakiś 
park czy dwór. Nie sposób omówiæ i zoba-
czyæ je wszystkie. Przyjrzyjmy siê tylko kilku 
z nich.

Zabytki b³oñskie – najstarszym i najpiêk-
niejszym zabytkiem w B³oniu jest kośció³ 
pw. św. Trójcy datowany na XIII w. Budowla 

ta reprezentuje obecnie niespotykany na Ma-
zowszu styl romañski. Wnêtrze tego kościo³a 
jest ju¿ późniejsze, wystêpuj¹ w nim nawet 
elementy barokowe. Ten najstarszy obiekt 
sakralny na terenie powiatu warszawskiego 
zachodniego jest trójnawowy. Obok kościo³a 
znajduje siê plebania z XIX w.

Kolejnym zabytkowym budynkiem w B³o-
niu jest ceglana remiza OSP z 1914 r. wg pro-
jektu b³onianina Hugo Kudery. Jeszcze w tym 
samym roku wojska niemieckie zorganizowa-
³y w nim koszary i wtedy zniszczeniu uleg³o 
wnêtrze tego piêknego gmachu. Budynek ten 
pe³ni³ równie¿ dwa razy funkcjê szpitala po-
lowego: w czasie wojny polsko-bolszewickiej 
1919−1921 i we wrześniu 1939 r. Dziś jest tu, 
zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, 
remiza.

Najwa¿niejszym obiektem w B³oniu jest za-
bytkowy ratusz. Klasycystyczny budynek zo-
sta³ zaprojektowany przez Henryka Marco-
niego i wybudowany w latach 1842−1843. 

63 Wczesnogotycki kościół pw. św. Trójcy w Błoniu 
stanowi jego najcenniejszy zabytek

64 Klasycystyczny ratusz zbudowany w 1842 r. wg 
projektu Henryka Marconiego
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Jest dwukondygnacyjny z boniowanymi na-
ro¿ami. Na piêtrze znajduje siê taras wsparty 
na 4 toskañskich kolumnach. Dach cztero-
spadowy pokryty zosta³ czerwon¹ dachówk¹. 
Na dachu jest wie¿yczka z zegarem. Budynek 
ten do dziś pe³ni funkcjê magistratu.

W dziejach B³onia wa¿n¹ rolê gra³a spo³ecz-
nośæ ¿ydowska, której po II wojnie światowej 
zabrak³o. Jedyn¹ oznak¹ ich bytności w mie-
ście jest stary kirkut ¿ydowski. Na ul. Polnej, 
wśród ³¹k i nowych domów mo¿na odna-
leźæ ok. 30 nagrobków i pozosta³ości po bra-
mie cmentarnej. Cmentarz zosta³ za³o¿ony 
w XIX w., a prawnie chroniony jest od 1989 r.

Zabytki lesznowskie – w Lesznie na uwagê 
zas³uguj¹ 2 obiekty: pa³ac z XVIII w. oraz kom-

podjêli decyzjê o wybudowaniu na po³udnie 
od ówczesnego Leszna cukrowni „Micha³ów”. 
Dziś ona ju¿ nie funkcjonuje, a kompleks 
budynków po niej zosta³ wpisany do reje-
stru zabytków. Zachowa³y siê: ambulatorium 
z XIX w., portiernia z 1856 r., budynek „Wagi” 
z ok. 1919 r. oraz wie¿a ciśnieñ, która powsta³a 
na potrzeby pobliskiego osiedla robotniczego. 
Obok wie¿y ciśnieñ znajduje siê budynek daw-
nego Instytutu Przemys³u Cukrowniczego, 
a dziś Oddzia³u Cukrownictwa Instytutu Bio-
technologii Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego.

Zabytki lipkowskie – najstarszym istnie-
j¹cy zabytkiem w Lipkowie jest kośció³ wybu-
dowany w 1792 r. dla pracowników tutejszej 
fabryki pasów szlacheckich(persjarni), któr¹ 
wybudowa³ Paschalis Jakubowicz – Ormianin 
z pochodzenia. Kośció³ w stylu klasycystycz-
nym zaprojektowa³ Hilary Szpilowski – twórca 
wielu pa³aców i ratuszy na Mazowszu. On te¿ 
jest projektantem dworku, który znajduje siê 

pleks budynków nale¿¹cych do by³ej cukrowni 
„Micha³ów”. Pa³ac barokowy zosta³ wznie-
siony dla starosty sochaczewskiego Waleria-
na Stanis³awa £uszczewskiego h. Korczak. 
Jest to budowla dwukondygnacyjna z wysokim 
ryzalitem. Wokó³ pa³acu utworzono park za-
projektowany na planie prostok¹ta. Na uwagê 
zas³uguj¹ w nim 2 alejki: wschodnia – z lipami, 
klonami i wi¹zami − oraz zachodnia – z klo-
nami i lipami. Kilka drzew oznaczono jako 
pomniki przyrody. Taki sam kszta³t ma staw, 
idealnie podkreślaj¹cy charakter parku. Pa³ac 
by³ kilka razy rozbudowywany. Ostatnimi laty 
zosta³ wyremontowany i znajduje siê w nim 
ośrodek konferencyjny jednego z banków.

W 1849 r. w³aściciel Leszna Micha³ Piotrow-
ski wraz z przemys³owcem Janem Bersohnem 

65

66

65 Neorokokowe ozdoby z 2. poł. XIX w. na tympa-
nonie i elewacji frontowej pałacu Łuszczewskich 
w Lesznie 

66 Wieża ciśnień – zabytek techniki
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w s¹siedztwie kościo³a. Obecnie jest to pleba-
nia tutejszej parafi i. Dwór jest budowl¹ par-
terow¹, nakryt¹ dachem mansardowym. Ma 
szeroki ryzalit na osi zwieñczony trójk¹tnym 
naczó³kiem. Naro¿a budowli s¹ boniowane. 
Wokó³ tych obiektów roztacza siê park krajo-
brazowy z rzeczk¹ Lipkowska Woda.

Dodaæ nale¿y, ¿e maj¹tek lipkowski pod ko-
niec XIX w. nale¿a³ do Kazimierza Szetkiewi-
cza − teścia Henryka Sienkiewicza. Dworek 
i uroki okolicy tak spodoba³y siê powieściopi-
sarzowi, ¿e w³aśnie w Lipkowie umieści³ poje-
dynek Bohuna z Wo³odyjowskim. Dodatkowo 
w powieści Ogniem i mieczem opisa³ karczmy 
w Lipkowie i pobliskich Starych Babicach.

Jeden z proboszczów, ks. Wac³aw Kurowski, 
otworzy³ na plebanii muzeum sienkiewiczow-
skie, w którym kolekcjonowa³ wiele pami¹tek 
zwi¹zanych z Sienkiewiczem i jego obecności¹ 
w Lipkowie. Obecnie z powodu śmierci twórcy, 
muzeum jest zamkniête. Zamkniêty jest tak-
¿e remontowany kośció³ pw. św. Rocha.

68 Klasycystyczny kościół parafi alny pw. św. Rocha

67 Barokowo-klasycystyczny dwór w Lipkowie

67

68
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Bliskośæ wielkiej aglomeracji miejskiej 
– Warszawy – spowodowa³a, ¿e na terenie 

powiatu warszawskiego zachodniego elemen-
ty folkloru praktycznie nie przetrwa³y lub wy-
stêpuj¹ szcz¹tkowo. Mo¿na je wprawdzie jesz-
cze odnaleźæ na rolniczych terenach Równiny 
£owicko-B³oñskiej (gminy le¿¹ce w po³udnio-
wej czêści powiatu), ale ju¿ na pó³nocnych 
terenach powiatu, ze wzglêdu na obecnośæ 
Puszczy Kampinoskiej i brak rozwiniêtej in-
frastruktury rolniczo-wiejskiej, praktycznie 
zanik³y.

Nie mog¹c czerpaæ inspiracji z bogactwa 
folkloru tych ziem, warto zwróciæ uwagê 
na wartości niematerialne, które mog¹ do-
starczyæ nam wielu cennych informacji 
o historycznej przesz³ości regionu. Znaka-
mi to¿samości rodowej i czêsto terytorialnej 
s¹ herby, a nauka je opisuj¹ca to heraldyka. 
Innym interesuj¹cym źród³em wiedzy dla 
badaczy jest toponimia – nauka zajmuj¹ca 
siê m.in. badaniem znaczenia i pochodzenia 
nazw miejsc zamieszka³ych.

Heraldyka 

Herb powiatu warszawskiego zachodniego

Na tarczy czwórdzielnej 
w krzy¿ w polu pierwszym 
i czwartym czerwonym znaj-
duje siê wizerunek or³a ma-
zowieckiego, w polu drugim 
i trzecim bia³ym widniej¹ 
smoki czerskie. Herb ten 

nawi¹zuje do historycznego herbu dawnego 
ksiêstwa czersko-warszawskiego. Po raz pierw-
szy jego wizerunek pojawi³ siê na pieczêci 
ksiêcia mazowieckiego Janusza I pod koniec 
XIV w. Jego powstanie zwi¹zane jest z podzia-
³em Mazowsza miêdzy synów ksiêcia Sie-
momys³a III, Janusza I i Siemomys³a IV. Po-

wsta³y wówczas 2 odrêbne ksiêstwa: p³ockie 
i czersko-warszawskie. Herb ksiêstwa czer-
sko-warszawskiego widnia³ równie¿ na cho-
r¹gwiach wojsk ksiêcia Janusza I, które bra³y 
udzia³ w bitwie pod Grunwaldem. We wrześ-
niu 2012 r. Rada Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego podjê³a uchwa³ê w sprawie za-
twierdzenia nowego herbu, który powsta³ 
po korekcie i ma³ych poprawkach grafi cz-
nych poprzedniego (Uchwa³a Rady PWZ 
Nr XIV/139/2012 z 19.09.2012 r.). 

Herb miasta i gminy B³onie

Na szafi rowej tarczy 
ze z³otym otokiem znajdu-
je siê z³ota rohatyna*. Przy 
ka¿dym z trzech ostrzy 
rohatyny znajduj¹ siê z³o-
te listki koniczyny, przed-
stawione jako z³ote kó³ka 

zgrupowane po trzy przy ka¿dym z ostrzy ro-
hatyny. Bliskośæ lasów, a zw³aszcza Puszczy 
Kampinoskiej, stwarza³a okazjê do polowañ, 
zarezerwowanych w średniowieczu g³ównie 
dla królów i ksia¿¹t, st¹d w herbie rohatyna, 
która s³u¿y³a do polowañ na zwierzêta, przede 
wszystkim na dziki.

Herb gminy Izabelin

Herb powsta³ dopiero 
w 2005 r. na dziesiêciole-
cie gminy Izabelin. Przed-
stawia on na tarczy w polu 
czerwonym: u góry srebr-
n¹ g³owê or³a, zwrócon¹ 
w prawo, ze z³otym dzio-

bem, poni¿ej widniej¹ z³ote rosochy* ³osia. 
Poro¿e ma nawi¹zywaæ do lokalizacji Izabeli-
na w Puszczy Kampinoskiej zamieszkiwanej 
przez ³osie.

Wartości niematerialne
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Herb gminy Kampinos

Na tarczy herbowej typu 
polskiego w polu amaranto-
wym znajduje siê srebrna lilia 
podwójna ze z³otym pierście-
niem. Jest to herb szlache-
cki Gozdawa – dzier¿awców 
miasta, rodu Jasieñskich. Jako 
jedyny herb gminny na tym 

terenie ma zwieñczenie nazwane klejnotem. 
Sk³ada siê nañ schematyczny he³m heraldycz-
ny z koron¹ szlacheck¹.

Herb gminy Leszno

Herb Leszna nawi¹zuje 
do rodowego herbu pierw-
szych w³aścicieli tej miej-
scowości − rodziny Lesz-
czyñskich herbu Bo¿awola. 
Na b³êkitnej tarczy herbo-

wej widnieje srebrna podkowa skierowana 
barkiem do góry. Wewn¹trz niej znajduje 
siê srebrny krzy¿ kawalerski. Taki sam, lecz 
mniejszy, umieszczony jest powy¿ej podkowy. 
Poni¿ej znajduj¹ siê 2 pszeniczne z³ote k³osy 
w pas, które po³¹czone s¹ medalionem z liter¹ 
L. Jest to monogram nazwy w³asnej Leszna.

Herb gminy £omianki

Historia herbu gminy £o-
mianki jest d³u¿sza ni¿ obec-
ny, funkcjonuj¹cy od maja 
2009 r., nowy herb. W³aści-
wie to m³ode miasto mia³o 
w swoich dziejach 2 herby. 
Pierwszy z nich, wprowadzo-

ny w 1991 r. nie by³ konsultowany z Komisj¹ 
Heraldyczn¹ MSWiA. Nast¹pi³o to dopiero 
w 2008 r., ale wówczas nie zosta³ zatwierdzo-
ny. Dopiero po wprowadzonych poprawkach 
w maju 2009 r. przyjêto nowy herb: na wiś-
niowej tarczy 2 srebrne strza³y przechodz¹ce 
przez z³ot¹ koronê (trójstrza³); pod ni¹ widnie-
je symbol Polski Walcz¹cej. Herb ten nawi¹-
zuje do w³aścicieli okolicznych dóbr rodziny 
de Poths, którzy posiadali herb szlachecki 

Trójstrza³. Znak Polski Walcz¹cej jest dośæ 
czytelny i odnosi siê do dzia³añ „Grupy Kam-
pinos” oraz mieszkañców podczas powstania 
warszawskiego.

Herb O¿arowa Mazowieckiego

Na tarczy czwórdzielnej 
w krzy¿ w pierwszym polu 
znajduj¹ siê czerwone p³o-
mienie, w drugim polu na zie-
lonym tle widnieje cztero-
listna koniczyna. Trzecie 
pole jest jednolitej czerwonej 

barwy, w czwartym polu wystêpuj¹ w pas na-
przemiennie pasy bia³e i zielone. Lewa strona 
herbu nawi¹zuje do nazwy dawnej wsi − Po-
¿arowy. Prawa strona symbolizuje rolnictwo, 
a czterolistna koniczyna wró¿y szczêście i do-
brze prosperuj¹ce rolnictwo.

Herb gminy Stare Babice

Patrz¹c od góry na tarczy 
w polu b³êkitnym znajduje 
siê srebrna podkowa ze z³o-
tym krzy¿em na barku (górna 
czêśæ podkowy). Nastêpnie 
widniej¹ 2 srebrne skrzy¿o-
wane szable, pod którymi 

w s³up umieszczono srebrn¹ strza³ê. Podobnie 
jak w Lesznie, herb nawi¹zuje do dawnych 
w³aścicieli tych ziem Leszczyñskich. Szable 
symbolizuj¹ dzia³ania wojenne prowadzone 
na ziemiach babickich w ró¿nych okresach 
historycznych, a zw³aszcza czasy powstania 
styczniowego.

Nazwy miejscowości

Nazwy wsi i miast na terenie powiatu war-
szawskiego zachodniego mo¿na podzieliæ na 2 
zasadnicze grupy. Pierwsza grupa stanowi na-
zwy zwi¹zane z bogat¹ przyrod¹ wystêpuj¹c¹ 
na tym terenie. Najliczniej reprezentowana 
jest ta grupa w pasie Puszczy Kampinoskiej oraz 
nad Wis³¹: Bieliny, D¹browa, Grabina, Grabnik, 
Gr¹dy, Laski, Lipków, £omianki, Kêpa Kie³-
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piñska, Kêpiaste, Roztoka, Sieraków, Topolin, 
Truskaw, Wierzbin, Wilków. Nazwy te pocho-
dz¹ zwykle od nazw drzew, krzewów, ukszta³to-
wania terenu. Nie brakuje nazw powi¹zanych 
z geografi ¹ i przyrod¹ równie¿ na Równinie £o-
wicko-B³oñskiej: B³onie, Rokitno.

Zagadkow¹ nazw¹ jest nazwa puszczy 
i miejscowości – Kampinos. Istnieje kilka in-
terpretacji. Jedna z nich zwi¹zana jest z królem 
Janem III Sobieskim, który bed¹c tu na polo-
waniu, wypowiedzia³ ³aciñskie s³owa ubi cam-
pi nos fuimus (tam byliśmy gdzie nasze pola), 
zachwycaj¹c siê tutejszymi okolicami. Od-
mienn¹ etymologiê przedstawiaj¹ geografowie 
i przyrodnicy. Wed³ug nich s³owo „kampinos” 
pochodzi od kêpy wśród bagien, nazywanej 
dawniej przez miejscow¹ ludnośæ „kampa”.

Nastêpn¹, dośæ licznie reprezentowan¹ gru-
p¹ s¹ miejscowości, których nazwy pochod¹ 
od imion i nazwisk w³aścicieli ziemskich b¹dź 
ich rodzin. S¹ to miejscowości o nazwach ta-
kich, jak: Bia³uty, Blizne Jasiñskiego, Blizne 

£aszczyñskiego, Feliksów, Go³aszew, Hornó-
wek, Izabelin, Julinek, Józefów (dwa takie przy-
padki), Klaudyn, Leszno, Pasikonie, Pilaszków, 
Piotrkówek, P³ochocin, Prusy, Radzików, Stare 
Babice, Strzy¿ew, Umiastów, Wojcieszyn, Wy-
glêdów, Zawady, Zaborów, Zaborówek.

Nazwa Dziekanów wywodzi siê równie¿ 
od w³aściela tych ziem. Z tym, ¿e jest to na-
zwa urzêdu sprawowanego przez gospodarza. 
Mianowicie chodzi o dziekana kapitu³y kate-
dralnej w P³ocku.

Równie¿ dawne zawody by³y reprezentowa-
ne w nazwach: Budy – od budników, czyli ludzi 
zajmuj¹cych siê wyrêbem lasów, oraz Smolarz 
– od smolarzy, ludzi wytwarzaj¹cych wêgiel 
drzewny lub smo³ê.

Najmniej liczn¹ grupê stanowi¹ nazwy, 
których pochodzenie jest inne ni¿ wy¿ej wy-
mienionych. Do tej grupy nale¿¹ nazwy wsi: 
Pass − najprawdopodobniej pochodzi od pasa 
zostawionego w tutejszym pa³acu przez Na-
poleona I, Mościska – od przechodzenia przez 

69 Lipków – typowa nazwa miejscowości związana z przyrodą Puszczy Kampinoskiej
70 Błonie – nazwa miasta pochodzi od rozległych łąk i równin nazwanych błoniami
71 Stare Babice to typowy przykład nazwy patronomicznej – oznaczające potomków założyciela
72 W XVI w. nazwę wsi Pożarowy stopniowo zmieniono na Ożarów,  1 stycznia 1967 r. dołączono do niej Mazo-

wiecki

69 70

71 72
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bagno po ubitej, wymoszczonej ście¿ce, O³ta-
rzew – od s³owa o³tarz.

Folklor

Folklor na terenie powiatu warszawskiego 
zachodniego nale¿y do najgorzej zachowanego 
elementu kultury na ca³ym Mazowszu. Jego 
praktyczny brak spowodowany jest tym, ¿e te 
tereny zamieszkiwane s¹ g³ównie przez lud-

nośæ nap³ywow¹, pochodz¹c¹ z ró¿nych stron 
Polski, oraz tym, ¿e z czasem zanik³o w rodzi-
nach kultywowanie tradycji. Dlatego te¿ warto 
zwróciæ uwagê na lokalne folklorystyczne ze-
spo³y taneczno-muzyczne. 

Zespó³ Ludowy „O¿arowiacy” od 10 lat 
dzia³aj¹cy przy Domu Kultury „Uśmiech” 
w O¿arowie Mazowieckim. Na pocz¹t-
ku to skromne przedsiêwziêcie, w którym 
uczestniczy³o 6 dzieci, rozros³o siê do ok. 
80 osób skupionych w ró¿nych grupach 

73 Zespół Ludowy „Ożarowiacy” w strojach łowickich
74 Zespół Pieśni i Tańca „Tęcza” w strojach łowickich

73

74
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wiekowych. W repertuarze zespo³u znalaz³y 
siê polskie pieśni i tañce z regionu Mazow-
sza, Śl¹ska i Spisza oraz z okolic Krakowa. 
Bogaty program uzupe³niony jest o folklor 
starej Warszawy. Kierownikiem artystycz-
nym zespo³u od samego pocz¹tku jest Ma³-
gorzata Wojciechowska, która wspó³tworzy 
bogaty program na ka¿dym etapie jego roz-
woju. Kierownikiem muzycznym jest Wal-
demar D¹browski, a sekcj¹ śpiewu zajmuje 
siê Mariusz Latek.

Kszta³cenie dzieci i m³odzie¿y w tym zespole 
to nie tylko nauka tañca czy pieśni, ale równie¿ 
edukacja muzyczna i w zakresie historii folk-
loru. Du¿a czêśæ m³odych artystów tak mocno 
anga¿uje siê w dzia³ania zespo³u, ¿e w swoich 
wyborach ¿yciowych czêsto pozostaj¹ w sferze 
kultury. 

Zespó³ by³ uczestnikiem wielu festiwali 
w kraju i zagranic¹. Do jego sukcesów zali-
czaj¹ siê: I miejsce na Przegl¹dzie Zespo³ów 
Artystycznych w Warszawie (2006, 2007, 
2009, 2010), I miejsce na Wojewódzkim 
Przegl¹dzie Zespo³ów Tanecznych w War-
szawie w 2008 r. Ponadto Zespó³ „O¿arowia-
cy” corocznie bierze udzia³ w festiwalach, 
m.in. w: Miêdzynarodowym Festiwalu „Dni 
Kultury Kaszubskiej” (2006, 2009), Miêdzy-
narodowym Festiwalu Folklorystycznym 
na Wêgrzech (2007), „Balkan Folk Fest” 
w Bu³garii (2008), „Bacovske dni” na S³o-
wacji (2010) oraz w Riccione we W³oszech 
(2011).

Zespó³ bierze równie¿ udzia³ w gminnych 
i powiatowych imprezach. Jego wystêpy za-
wsze s¹ przyjmowane z du¿ym aplauzem i cie-
kawości¹.

W 2012 r. zespó³ obchodzi 10-lecie istnie-
nia. W fi lii Domu Kultury w Józefowie, gdzie 
zespó³ ma swoj¹ siedzibê, mo¿na obejrzeæ 
wystawê zdjêæ i dyplomów, jakie otrzyma³ 
w swojej karierze.

W Domu Kultury „Uśmiech” dzia³a równie¿ 
zespó³ wokalny dla seniorów „O¿arowskie Ku-
moszki”, który ma w swoim utworze pieśni 
staropolskie oraz folklorystyczne.

Zespó³ Pieśni i Tañca „Têcza” powsta³ 
w 1982 r. w Domu Kultury w Radzikowie. 
W sk³ad zespo³u wchodz¹ dzieci, m³odzie¿ 

i dorośli. Utworzono go z zamiarem kultywo-
wania tradycji i kultury regionalnej, dlatego 
muzyka, pieśni i tañce rodzimego Mazowsza 
s¹ najbli¿sze cz³onkom zespo³u. Oprócz tañ-
ców mazowieckich zespó³ wykonuje równie¿ 
tañce narodowe: poloneza, mazura, krakowia-
ka. W repertuarze tanecznym uwzglêdniono 
tak¿e inne regiony Polski: Spisz, Beskid Śl¹ski 
i ¯ywiecki oraz Górny Śl¹sk.

Od ponad 25 lat zespo³em „Têcza” kieruje 
Maria Woynarowska, wielka propagatorka 
tradycji i folkloru. 

Zespó³ Pieśni i Tañca „Têcza” da³ ok. 1000 
koncertów zarówno w kraju, jak i zagranic¹. 
Z udzia³em „Têczy” w ³owickim skansenie 
zrealizowano wielkanocny program „Dyngus 
po ³owicku” dla TV Polonia. 

„Têcza” jest wielokrotnym laureatem Wo-
jewódzkich Przegl¹dów Zespo³ów Ludowych, 
trzykrotnym zdobywc¹ „Jod³y” na Krajowym 
Harcerskim Festiwalu Kultury M³odzie¿y 
Szkolnej w Kielcach. Mo¿e siê równie¿ po-
szczyciæ wyró¿nieniami na miêdzynarodo-
wych festiwalach w Hiszpanii, Grecji, Chor-
wacji. Zespó³ koncertowa³ tak¿e na scenach 
francuskich, serbskich, duñskich, niemie-
ckich, w³oskich, rosyjskich i ukraiñskich. 

Prezentuj¹c folklor poza granicami kraju, 
„Têcza” staje siê najlepszym ambasadorem 
polskiej kultury ludowej i swojego regionu.

Rodzina Świ¹tkowskich – wikliniarze 
od trzech pokoleñ

Wszystko zaczê³o siê od Jana Świ¹tkow-
skiego (1887−1939) oraz Stanis³awa Świ¹t-
kowskiego (1921−2002) we wsi Marianów 
k. Leszna, gdzie rodzina Świ¹tkowskich pro-
wadzi³a zak³ad koszykarski. Z czasem Sta-
nis³aw Świ¹tkowski przeniós³ siê do Leszna, 
a dziś tradycje rodzinne kontynuuje jego syn 
Eugeniusz z ¿on¹ Zofi ¹ córk¹ Ew¹ i dwoma 
synami Andrzejem i Paw³em. Firmê rodziny 
Świ¹tkowskich znajdziemy bez trudu − jad¹c 
z Warszawy drog¹ nr 580, wje¿d¿amy do Lesz-
na i po prawej stronie, przy ul. Warszawskiej 
5a, mijamy dom z reklam¹ „Wyroby z wikli-
ny”. Warto siê tam zatrzymaæ choæ na chwi-
lê, by poznaæ kunszt wikliniarskich wyrobów. 
Wszyskie wzory s¹ tradycyjne i maj¹ atest Kra-
jowej Komisji Artystycznej i Etnografi cznej 
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Fundacji „Cepelia”. Firma Pana Eugeniusza 
zajmuje siê koszykarstwem, czyli wyplata-
niem wyrobów, a tak¿e wilkiniarstwem, czyli 
upraw¹ i przetwórstwem wikliny. Świ¹tkow-
skich mo¿na spotkaæ na wielu jarmarkach 
organizowanych na terenie Mazowsza i ca³ego 
kraju. Bior¹ tak¿e udzia³ w krajowych impre-
zach targowych i s¹ zapraszani na imprezy 
zagraniczne, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niem-
czech, Litwie i Francji, promuj¹c gin¹c¹ trady-
cyjn¹ profesjê i region, z którego siê wywodz¹. 

Firma by³a wielokrotnie nagradzana i wy-
ró¿niana, m.in.: 2004 r. – dyplom za zajêcie 
II miejsca w konkursie na najatrakcyjniejsze 
stoisko z twórczości¹ ludow¹ na XIII Jarmar-
ku Kaszubskim, 2005 r. – pierwsza nagroda 
w kategorii Wierzba i Wiklina podczas Tar-
gów Wierzby i Wikliny „Salix” 2005, 2006 r. 
– Puchar dla Najlepszego Wystawcy podczas 
IX Targów Wierzby i Wikliny od Marsza³ka 

Województwa Wielkopolskiego, 2007 r. – Pu-
char Starosty Koniñskiego dla Najlepszego 
Wystawcy podczas Targów Wierzby i Wikliny 
„Salix”.

Rodzina Świ¹tkowskich organizuje równie¿ 
pokazy plenerowe i naukê plecionkarstwa. 
Uczestnicz¹c w takich imprezach, mo¿na 
poznaæ od podstaw, jak wiele pracy potrzeba 
na wykonanie choæby najmniejszego koszycz-
ka, a tak¿e dowiedzieæ siê na czym polega 
uprawa wikliny i jej przygotowanie do dalszej 
pracy plecionkarza.

Wiêcej informacji mo¿na poznaæ na stronie 
internetowej www.wiklinaleszno.pl.

Wyroby z wikliny i brzozy
Eugeniusz Świ¹tkowski

05-084 Leszno, ul. Warszawska 5a
tel. 22 725 84 54

e-mail: wiklinaleszno@wp.pl

75 Eugeniusz Świątkowski – nestor rodziny wikliniarzy z Leszna
76 Wyroby Świątkowskich na jarmarku w Warszawie na ul. Floriańskiej

75 76
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Miasto B³onie jest jednym z dwóch miast 
po³o¿onych na Równinie B³oñsko-£o-

wickiej. Le¿y ok. 20 km na zachód od granic 
Warszawy przy drodze krajowej nr 2. Nazwa 
miasta pochodzi od rozleg³ych ³¹k i równin 
nazwanych b³oniami. Dawniejsze nazwy 
to Blone, Blonye, Blony.

Osada w tym miejscu by³a wzmiankowana 
ju¿ w XI w. Istnia³o wówczas grodzisko na tzw. 
„£ysej Górze” przy dworze ksi¹¿¹t mazowie-

ckich, sk¹d zapocz¹tkowany zosta³ rozwój 
osady, zwanej B³oniami. Grodzisko ma kszta³t 
owalu o wymiarach 200x120 m, wysokośæ 
wa³ów wynosi 6 m. Zwi¹zane jest z postaci¹ 
Konrada Mazowieckiego, który je wybudowa³. 
Prawdopodobnie impulsem do tego by³o z³u-
pienie i zniszczenie Warszawy przez Jaæwin-
gów i Litwinów. Najprawdopodobniej to tutaj 
zapad³a decyzja o sprowadzeniu Krzy¿aków 
na ziemie polskie. Na terenie dzisiejszego 

Przewodnik subiektywny
po powiecie warszawskim zachodnim
Błonie (siedziba gminy)

77 78

79 80

77 Grodzisko na „Łysej Górze”
78 Otaczające grodzisko „Osiek” błonia
79 Zabytkowy układ urbanistyczny historycznego centrum Błonia
80 Iluminacja świetlna podkreśla urodę zabytkowego budynku ratusza z końca XIX w.
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B³onia istnieje miejsce po jeszcze jednym gro-
dzisku, które nazywane by³o „Osiek”. Miejsce 
to znajduje siê w pobli¿u mostu na rzece Utra-
cie przy drodze wojewódzkiej nr 579. Dziś na-
zwa ta pozosta³a jako nazwa czêści miasta.

Przez ca³y niemal¿e okres średniowie-
cza miasto rozwija³o siê bardzo prê¿nie, 
a to za spraw¹ licznych przebiegaj¹cych i prze-
cinaj¹cych siê w tym miejscu szlaków han-
dlowych. Osada rozwija³a siê a¿ do zastoju, 
który nast¹pi³ po najazdach litewskich pod 
koniec XIII w., aby od 1380 r. ponownie roz-
kwitaæ, ale ju¿ jako miasto na prawie che³-
miñskim. B³onie i okolice stanowi³y wówczas 
w³asnośæ kościeln¹. Rozwój miasta zakoñczy³ 

siê z chwil¹, gdy do roli lidera zaczê³a preten-
dowaæ Warszawa. Jeszcze w 1474 r. odby³ siê 
zjazd szlachty mazowieckiej na sejm. By³o 
to ostatnie wielkie wydarzenie w dziejach 
średniowiecznego B³onia. W czasach potopu 
szwedzkiego nast¹pi³ ca³kowity upadek mia-
sta, które kilkakrotnie znalaz³o siê na trasie 
przemarszu wojsk szwedzkich, pl¹druj¹cych 
wszystko, co siê da³o. Z po¿ogi wojennej oca-
la³y niespe³na 33 domy. 

Kolejnym wa¿nym wydarzeniem w dziejach 
B³onia by³a bitwa stoczona podczas konfedera-
cji barskiej 16 lutego 1770 r. Wojska rosyjskie 
rozgromi³y oddzia³y konfederacji. Pod B³o-
niem mia³a miejsce równie¿ bitwa czasów in-

81

81 Kościół pw. św. Trójcy należy do najstarszych zachowanych do dziś świątyń w tej części Mazowsza
82 Wnętrze kościoła podczas niedzielnego nabożeństwa
83 XVII-wieczny malowany na desce obraz Matki Bożej
84 Tu zaczyna się Droga ku wieczności
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surekcji kościuszkowskiej stoczona pomiêdzy 
armi¹ prusk¹ a oddzia³ami powstañczymi. 
10 czerwca 1794 r. Polacy pod wodz¹ gen. Sta-
nis³awa Mokronowskiego odnieśli zwyciêstwo, 
blokuj¹c armii pruskiej dostêp do Warszawy. 
Ka¿de nastêpne wojny i powstania nie omija³y 
miasta, które po przejściu frontu musia³o siê 
odbudowywaæ.

XIX w. to dla B³onia okres powolnego roz-
woju. Z tego okresu pochodzi klasycystyczny 
ratusz wzniesiony w latach 1842−1843 r. wg 
projektu Henryka Marconiego. Ta piêkna bu-
dowla piêtrowa z wie¿¹ zegarow¹ zosta³a odbu-
dowana po po¿arze w 1914 r. Ostatnio ratusz 
zosta³ odrestaurowany i jest pere³k¹ architek-
toniczn¹ na b³oñskim rynku. Po bokach ma 
boniowane naro¿a, a od frontu zdobi go portyk 
z 4 toskañskimi kolumnami. Po lewej stronie 
ściany frontowej znajduje siê tablica z popier-

siem króla Jana III Sobieskiego, upamiêtniaj¹-
ca 250 rocznicê odsieczy wiedeñskiej.

Na b³oñskim rynku oprócz przepiêknego 
ratusza znajduj¹ siê równie¿ pomnik Hymnu 
Narodowego oraz postument ku czci papie¿a 
Jana Paw³a II. 

B³onie wyró¿nia³o siê wśród miast i osad 
średniowiecznych tym, ¿e od 1288 r. by³ tu koś-
ció³ pw. św. Trójcy, który ksi¹¿ê czerski przeka-
za³ kanonikom regularnym z Czerwiñska. Oni 
utworzyli tutaj swoj¹ prepozyturê*. Jest to jed-
na z najstarszych zachowanych do dziś świ¹-
tyñ w tej czêści Mazowsza, do naszych czasów 
zachowa³ siê równie¿ jej pierwotny, romañski 
bazylikowy uk³ad architektoniczny, gdzie nawa 
g³ówna jest szersza i wy¿sza od naw bocznych. 
W środku podziwiaæ mo¿na gotyckie skle-
pienia krzy¿owo-¿ebrowe. Ca³a konstrukcja 
jest wzmocniona przylegaj¹cymi do zewnêtrz-

85 Mogiła ofi ar września 1939 r. i walk z okupantem niemieckim na cmentarzu parafi alnym
86 Obchody wybuchu II wojny światowej na cmentarzu parafi alnym
87 Jeden z XIX-wiecznych pomników nagrobnych
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nych ścian elementami architektonicznymi. 
W XVII w. po niewielkiej przebudowie fasa-
dzie budowli nadano barokowy kszta³t. Wnê-
trze kościo³a równie¿ prezentuje siê okazale. 
O³tarz g³ówny pochodzi z po³. XVII w., a obraz 
zawarty w nim autorstwa Józefa Balukiewicza 
datuje siê na 1873 r. Przedstawia on wizerunek 
Trójcy Świêtej: Boga Ojca z ber³em, opieraj¹-
cego siê o Ziemiê Chrystusa z krzy¿em, ponad 
nimi unosi siê Duch Świêty. Obraz ulokowany 
jest pomiêdzy z³oconymi fi gurami św. Wojcie-
cha i św. Stanis³awa w pierwszej kondygnacji, 
a w drugiej św. Kazimierza i św. Sebastiana. 
W wejściu do prezbiterium stoj¹ 2 barokowe 
rzeźby z XVIII w. − św. Jana Nepomucena 
i św. Jana Ewangelisty. W kościele znajduj¹ siê 
równie¿ liczne obrazy w bocznych o³tarzach 
z wizerunkami świêtych i b³ogos³awionych 

oraz epitafi a. Warto zwróciæ uwagê na Kapli-
cê Ukrzy¿owania z krucyfi ksem i tzw. grup¹ 
ukrzy¿owania. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje 
prospekt organowy z 2. po³. XVII w. z instru-
mentem podobnym do organów w kościele 
farnym w Kazimierzu nad Wis³¹. Przy świ¹ty-
ni w 1760 r. za³o¿ono cmentarz. Droga miêdzy 
kościo³em a cmentarzem przez mieszkanców 
nazywana jest Drog¹ ku wieczności. Wycho-
dz¹c z kościo³a i przechodz¹c przez g³ówn¹ 
arteriê miasta, staniemy przed bram¹ zwieñ-
czon¹ fi gur¹ Jezusa z krzy¿em. Jest to pocz¹tek 
tej drogi. Na cmentarzu znajduj¹ siê a¿ 53 za-
bytkowe nagrobki (najstarszy z nich Fryderyka 
Basci pochodzi z 1834 r.) oraz zbiorowa mogi³a 
ofi ar września 1939 r. i walk z okupantem nie-
mieckim.

88 Dworzec kolejowy w Błoniu – zdjęcie z ok. 1930 r.
89 Współczesny wygląd błońskiego dworca
90 Mariawicki kościół pw. Trójcy Przenajświętszej przy ul. Polnej
91 Dzień targowy na rynku w Błoniu – zdjęcie z ok. 1930 r.

88 89

90 91
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Prze³om wieków XIX i XX jest du¿ym sko-
kiem infrastrukturalnym w wielu mazowie-
ckich miejscowościach. W 1903 r. zostaje 
oddana do u¿ytku linia Kolei Warszawsko-Ka-
liskiej. W tym samym roku wybudowano 
dworzec kolejowy. To doprowadzi³o do dalsze-
go rozwoju gospodarczego B³onia, który trwa³ 
do czasów II wojny światowej. 

Czas pierwszych lat XX w. w B³oniu to okres 
walki miedzy katolikami a rozrastaj¹cym siê 
wówczas ruchem mariawickim. Wierni no-
wemu wyznaniu chcieli przej¹æ kośció³ pw. 
św. Trójcy na siedzibê parafi i. Apogeum wal-
ki przypad³ na 1906 r. Ostatecznie mariawici 
przekszta³cili w kośció³ drewnian¹ kaplicê 
na terenie cmentarza mariawickiego przy ul. 
Polnej. Do dziś znajduje siê tam siedziba para-
fi i starokatolickiej w B³oniu. Obecnie wznosi 

siê w tym miejscu wiêkszy murowany kośció³ 
konsekrowany 15 sierpnia 1971 r.

Na pocz¹tku XX w. w B³oniu odbywa³o siê 
6 jarmarków, w mieście by³y 4 garbarnie i ce-
gielnia. W 1912 r. Czes³aw Tabor otworzy³ tu-
taj fabrykê zapa³ek. W okresie miêdzywojen-
nym by³a to najwiêksza fabryka tej bran¿y 
w Polsce. Dwanaście lat później, w 1924 r., 
fabryka zosta³a przejêta przez szwedzkiego 
przemys³owca Krügera. Ten ostatni przyczyni³ 
siê do jej dalszego rozwoju, przerwanego wy-
buchem II wojny światowej. Obok wielkiego 
zak³adu powstawa³y równie¿ mniejsze miejsca 
pracy, takie jak Fabryka Gwoździ i Wyrobów 
Drucianych „Lawit”, Fabryka Kafl i czy kolej-
na cegielnia. Szybki i prê¿ny rozwój przemy-
s³u wymusi³ wzmo¿on¹ troskê o bezpieczeñ-
stwo, dlatego 6 sierpnia 1905 r. powo³ano 

92 Zabytkowa remiza z 1914 r.
93 Nieliczne macewy na pozostałościach po kirkucie założonym w XIX w.
94 Ulica 11 Listopada, widok w kierunku rynku – zdjęcie z ok. 1929 r.
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Ochotnicz¹ Stra¿ Ogniow¹. Dopiero jednak 
w 1914 r. stra¿ wprowadzi³a siê do zbudowane-
go w 1905 r. budynku, który zajmuje do dziś. 
Warto zobaczyæ ten piêkny gmach.

Czasy I wojny światowej nie by³y ³askawe dla 
B³onia. Przebiegaj¹cy wielokrotnie front, ci¹g³e 
ewakuacje, bombardowania i grabie¿e zubo-
¿y³y miasto. Najciê¿ej by³o w dniach 13−20 
października 1914 r., gdy rozgrywa³y siê walki 
na przedpolach Pruszkowa. Podczas wojny lud-
nośæ B³onia i okolic by³a dziesi¹tkowana przez 
epidemie cholery i grypy hiszpanki.

W okresie pierwszych lat XX w. i lat miê-
dzywojennych powo³ano wiele organizacji 
i stowarzyszeñ spo³ecznych i kulturalno-
-oświatowych. Do najbardziej znanych nale¿y 
Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” (za³o¿one 
w 1910 r.) i Klub Sportowy B³onianka (za³o¿o-
ny w 1917 r.). W 1925 r. utworzono towarzy-

stwa „Strzelec” i „Sokó³”, propaguj¹ce rozwój 
wychowania fi zycznego i przysposobienia 
wojskowego. Warto dodaæ, ¿e obok organiza-
cji polskich dzia³a³y tu przed wojn¹ organiza-
cje ¿ydowskie skupiaj¹ce b³oñskich ¯ydów. 
Spo³ecznośæ ¿ydowska w B³oniu pojawi³a siê 
pod koniec XV w. Ju¿ w 1507 r. powsta³a tutaj 
gmina ¿ydowska, lecz nie na d³ugo, poniewa¿ 
¯ydzi musieli opuściæ teren B³onia. Miasto 
by³o zamkniête dla osadnictwa ¿ydowskie-
go. Sytuacja zmieni³a siê dopiero w po³owie 
XIX w. Wielu ¯ydów przenios³o siê do miasta, 
co o¿ywi³o handel i rzemios³o. Kilku ¯ydów 
bra³o udzia³ w powstaniu styczniowym. Przez 
jakiś czas w B³oniu mieszka³ Szymon Kalisz 
– rabin skierniewicki, uwa¿any za cudotwórcê. 
W pierwszych latach XX w. liczba mieszkañ-
ców ¿ydowskiego pochodzenia znacznie wzro-
s³a. W 1939 r. spo³ecznośæ wiary moj¿eszo-

95 Tablica przypomina historię Fabryki Zapałek i Zakładów Mera-Błonie
96 Nowoczesne Centrum Kultury w Błoniu – chluba mieszkańców miasta
97 Dworek Poniatówka – obecnie siedziba Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej
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wej stanowi³a 30% ludności miasta. Obecnie 
w B³oniu nie istnieje spo³ecznośæ ¿ydowska, 
a jedynymi śladami po niej s¹ pozosta³ości 
po kirkucie na ulicy D³ugiej, wpisane w 1989 r. 
do rejestru zabytków, oraz nazwa jednego z klu-
bów pi³karskich, który funkcjonowa³ przed 
II wojn¹ światow¹ – Makabi B³onie.

Kolejn¹ trudn¹ prób¹ dla miasta by³y cza-
sy II wojny światowej. Ju¿ od pierwszych dni 
września toczono o nie ciê¿kie boje. 8 wrześ-
nia 1939 r. Niemcy zaatakowali stacjonuj¹ce 
tu polskie jednostki. Atak siê nie powiód³ − 
zosta³ odparty przez za³ogê poci¹gu pancer-
nego, który sta³ na stacji kolejowej. Narazi³o 
to miasto na ostrza³ artyleryjski i znaczne 
zniszczenia. B³onie zosta³o zdobyte 13 wrześ-
nia o godzinie 5.00. W nastêpnych dniach 
Niemcy przywozili do B³onia rannych ¿o³nie-
rzy. Wiele budynków s³u¿y³o za szpitale woj-
skowe. Na terenie fabryki zapa³ek zorganizo-
wano przejściowy obóz jeniecki. Od jesieni 
1940 r. do lutego roku nastêpnego w mieście 
istnia³o getto ¿ydowskie. Niemcy przesiedla-
li do niego ludnośæ pochodzenia ¿ydowskie-
go nie tylko z B³onia, ale i okolicznych wsi 
i miasteczek. Po likwidacji getta ca³¹ ludnośæ 
¿ydowsk¹ przesiedlono do getta warszawskie-
go, a nastêpnie wywieziono do obozu zag³ady 
w Treblince.

Od pocz¹tków okupacji na terenie B³onia 
zawi¹za³o siê Polskie Pañstwo Podziemne. Or-
ganizacje konspiracyjne przeprowadzi³y wiele 
sabota¿y i akcji przeciwko okupacyjnej w³a-

dzy. Najbardziej spektakularnym dzia³aniem 
by³o dekorowanie miasta na 11 listopada w la-
tach 1940 oraz 1943. W 2009 r., w 70. roczni-
cê utworzenia w B³oniu pierwszej organizacji 
konspiracyjnej, przy kościele pw. Narodzenia 
Pañskiego ods³oniêto pomnik ku czci b³onian 
walcz¹cych o wolnośæ i niepodleg³ośæ w czasie 
wojny oraz w późniejszym okresie.

Po II wojnie światowej nast¹pi³a odbudowa 
infrastruktury i przemys³u B³onia. Znacjo-
nalizowano zak³ady. W latach 1952−1953 
zlikwidowano fabrykê zapa³ek, a na jej miej-
sce utworzono Zak³ady Mechaniczno-Precy-
zyjne, w których produkowano zapalniki pi-
rotechniczne na potrzeby wojska. W 1970 r. 
ponownie przeorganizowano zak³ad na Zak³a-
dy Mechaniczno-Precyzyjne „Mera-B³onie”. 
Obecnie ju¿ nie istniej¹, a tereny te zajmuj¹ 
nowe zak³ady przemys³owo-us³ugowe oraz Po-
wiatowy Urz¹d Pracy. Dziś B³onie wraz z O¿a-
rowem tworz¹ zaplecze przemys³owe powiatu. 
W tym wa¿nym na mazowieckiej ziemi mie-
ście kszta³tuje siê przemys³, a wraz z nim dzia-
³alnośæ us³ugowa. Po stagnacji ekonomicznej 
lat 90. XX w. z pocz¹tkiem XXI w. B³onie prê¿-
nie siê rozwija za spraw¹ powstawania cen-
trów magazynowo-logistycznych ró¿nych fi rm 
i przedsiêbiorstw, które wykorzystuj¹ dogodne 
po³o¿enie miasta na szlaku wschód−zachód. 
B³onie zas³u¿y³o w pe³ni na miano stolicy pol-
skiej logistyki.

Dla mieszkañców B³onia, jak i przyjezd-
nych, miejscem wytchnienia jest park miejski 

98 Chwilę odpoczynku turyści z pewnością znajdą w Parku Miejskim
99 Na błońskich stawach często rywalizują wędkarze

98 99
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usytuowany na ty³ach remizy OSP, Centrum 
Kultury i pochodz¹cego z prze³omu XVIII 
i XIX w. dworku Poniatówka. Dawniej w tym 
miejscu nad Rokitnic¹ znajdowa³ siê maj¹tek 
ziemski – Starostwo. Nale¿a³ on do ks. Józefa 
Poniatowskiego – starosty b³oñskiego. Na-
stêpni w³aściciele to Stanis³awa z Górskich 
Potocka oraz rodziny Zyberk-Platerów i Wa-
lewskich. Ostatnim w³aścicielem maj¹tku 
by³ Adam Olszewski. Po II wojnie światowej 
maj¹tek znacjonalizowano i rozparcelowano. 
Dworek zosta³ siedzib¹ gimnazjum, a póź-

niej liceum. Wówczas popad³ w ruinê. Sta-
raniem mi³ośników historii b³oñskich ziem 
w latach 80. XX w. zosta³ wpisany do rejestru 
zabytków i wyremontowany z przeznacze-
niem na Ośrodek Kultury. Obecnie, po wy-
budowaniu nowoczesnego, wielofunkcyjne-
go Centrum Kultury, jest u¿ytkowany przez 
Towarzystwo Przyjació³ Ziemi B³oñskiej. 
W przysz³ości w Poniatówce ma mieæ siedzi-
bê Muzeum Ziemi B³oñskiej.

Wiêcej na temat zabytków miasta mo¿na 
znaleźæ w rozdziale Ulicami B³onia.

100 Dożynki są okazją do spotkania wszystkich mieszkańców miasta

100
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Wieś po³o¿ona przy drodze nr 580, 
na zachód od Starych Babic. Ziemie, 

na których le¿y obecnie wieś Borzêcin Du¿y, 
do 1240 r. by³y w³asności¹ ksiêcia Konrada I, 
później zaś drog¹ zamiany przesz³y w posiada-
nie klasztoru w Czerwiñsku. Wówczas powsta³ 
tutaj kośció³ parafi alny, jeden z najstarszych 
na Mazowszu. Pierwotnie by³ pw. Wniebo-
wziêcia Najświêtszej Marii Panny, a nastêpnie 
pw. św. Zygmunta. Rozwój tych ziem postêpo-
wa³ bardzo silnie. Powsta³y nowe osady klasz-
torne na prawie che³miñskim, m.in. Koczargi 
i Wojcieszyn. W 1417 r. opat czerwiñski sprze-
da³ so³ectwo w Borzêcinie szlachcicowi Mi-
cha³owi z Rokitek. Od tego momentu Borzêcin 

znów by³ w rêkach szlachty i mo¿now³adców. 
Do po³owy XIX w. wy¿ej wzmiankowany koś-
ció³ by³ drewniany. W 1852 r. sp³on¹³, a now¹ 
świ¹tyniê wybudowano 3 lata później z fun-
dacji Tekli i Wincentego Rapackich, w³aści-
cieli Borzêcina i O¿arowa. Nowy murowany, 
trzynawowy kośció³ jest pod wezwaniem św. 
Wincentego Ferreriusza. We wnêtrzu znajdu-
je siê późnoklasycystyczny o³tarz z obrazem 
Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem. Obraz ten 
przys³aniany jest innym z podobizn¹ patrona. 
W zwieñczeniu nastawy znajduje siê malowid-
³o Chrzest Chrystusa. Autorzy obrazów s¹ nie-
znani. Boczne drewniane o³tarze poświêcone 
s¹ Matce Boskiej Bolesnej, św. Annie, św. Tekli 

Borzęcin Duży (gmina Stare Babice)

101 XIX-wieczny kościół w Borzęcinie Dużym
102 W polu centralnym późnoklasycystycznego ołtarza znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem
103 Wielkiej urody drewniana pieta

101

102

103
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i św. Stanis³awowi. Inne obrazy s¹ równie cenne. 
Wewn¹trz kościo³a znajduj¹ siê epitafi a ksiê-
¿y proboszczów. Na uwagê zas³uguje równie¿ 
drewniana pieta oraz 2 monstrancje: baroko-

wa, pochodz¹ca z 1695 r., i gotycka. W miejscu 
dawnego kościo³a zosta³ postawiony pomnik.

Plebania, która jest godna uwagi, usytuo-
wana jest naprzeciw kościo³a. Murowany par-

104 Plebania z 1890 r., wyremontowana w 1985 r.
105 Klasycystyczna kaplica cmentarna z 1838 r.
106 Kwatera żołnierska na cmentarzu rzymskokatolickim
107 Przydrożna kapliczka  ufundowana przez rodzinę Zakrzewskich 30 czerwca 1897 r.
108 Pomnik, krzyż i tablice przypominają o ofi arach II wojny światowej

104

105

106 108

107
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109 Miejsce upamiętniające hitlerowski mord z 8 sierpnia 1944 r. na 49 mieszkańcach Borzęcina
110 Pamiątkowy kamień przed siedzibą Stowarzyszenia Misji Afrykańskich
111 Dzięki udziałowi Gminy w konkursie organizowanym przez LGD „Między Wisłą a Kampinosem” 

pozyskano środki unijne, za które w 2011 r. powstał plac zabaw oraz uporządkowano staw wraz 
z otaczającym go terenem

109 110

111
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terowy budynek zosta³ zbudowany w 1890 r. 
i do dziś jego forma siê nie zmieni³a.

W pobli¿u obecnego kościo³a znajduje siê 
kapliczka maryjna, postawiona z ofi ary zebra-
nej wśród parafi an, oraz kapliczka w formie 
krzy¿a. Jest to pami¹tka jubileuszu wystawio-
na przez rodzinê Zakrzewskich 30 czerwca 
1897 r.

Niedaleko pierwszego kościo³a znajduje 
siê cmentarz (ok. 200 m na zachód od obec-
nej świ¹tyni), na którym chowano lokaln¹ 
spo³ecznośæ. Wśród grobów na uwagê zas³u-
guj¹ kaplica oraz grobowce: rodziny Jana San-
domierskiego, grób rodziny Wiśniewskich. 
Na cmentarzu znajduj¹ siê równie¿ kwatery 
¿o³nierskie z 1939 r. i 1944 r.

Podczas pierwszych dni II wojny światowej 
mieszkañcy okolic Borzêcina byli świadka-
mi walki powietrznej pomiêdzy niemieckimi 
bombowcami a polsk¹ 111. Eskadr¹ Myśliw-
sk¹. 6 września nad Borzêcinem Du¿ym zo-
sta³ zestrzelony samolot Messerschmitt Bf 
110C pilotowany przez mjr. Karla Hammesa. 

Samolot spad³ na pó³nocnym skraju wsi Woj-
cieszyn (wieś miêdzy Starymi Babicami a Bo-
rzêcinem Du¿ym). Zestrzeli³ go ppor. Wiktor 
Strzembosz. Wa¿niejszy epizod II wojny świa-
towej rozegra³ siê w dniach 12−13 września 
1939 r. Wówczas na borzêciñskich polach 
mia³a miejsce bitwa o O³tarzew. W bitwie tej 
bra³a udzia³ Armia „£ódź” oraz niemiecka 4. 
brygada pancerna. Przewa¿aj¹ce si³y wroga 
zmusi³y dowodz¹cego si³ami polskimi gen. 
Wiktora Thommée do wycofania siê w kierun-
ku Modlina. W czasie bitwy zniszczono kilka 
niemieckich czo³gów i zestrzelono samolot. 
W walkach poleg³o ponad 1000 polskich ¿o³-
nierzy. Wiêkszośæ pochowano na cmentarzu 
w O³tarzewie, ale 19 le¿y na cmentarzu w Bo-
rzêcinie. W miejscu, gdzie unieruchomiono 
jeden z czo³gów znajduje siê obecnie pomnik.

8 sierpnia 1944 r. hitlerowcy w ramach od-
wetu za pomoc w powstaniu warszawskim za-
mordowali 49 osób, g³ównie mieszkañców Bo-
rzêcina. By³a to wyrachowana zemsta za dzieñ 
wcześniej przeprowadzony atak partyzantki 
na sk³ad amunicji znajduj¹cy siê we wsi.

W Borzêcinie ma siedzibê Stowarzysze-
nie Misji Afrykañskich Dystrykt Polski. 
Jest to zgromadzenie misyjne za³o¿one w celu 
g³oszenia Chrystusa ludom Afryki.

Uwagê odwiedzaj¹cych miejscowośæ przy-
ci¹gaj¹ dwie inwestycje ostatnich lat, s³u¿¹ce 
odpoczynkowi i rekreacji mieszkañców i tu-
rystów: obiekty Ogólnodostêpnej Strefy Re-
kreacji Dzieciêcej (w jej sk³ad wchodzi m.in.: 
zespó³ boisk do pi³ki no¿nej, pi³ki rêcznej, 
siatkówki, koszykówki i sal gimnastycznych 
oraz skatepark, ścianka do wspinaczki, si³ow-
nia, plac zabaw) oraz Skwer im. Fryderyka 
Chopina.

112 Strefa Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

112
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Na zachód od B³onia, w niedalekim jego 
s¹siedztwie po³o¿ona jest wieś Bramki. 

Nazwa tej miejscowości wziê³a siê prawdopo-

dobnie od nazwiska w³aścicieli Bramek Brane-
ckich. W samym sercu wsi znajduje siê kośció³ 
pw. św. Maksymiliana Kolbego. Ciekaw¹ rze-

Bramki (gmina Błonie)

113 Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego
114 Pamiątka po wizycie Prymasa Polski ks. kardynała Józefa Glempa w DPS w Bramkach
115 Figura św. Maksymiliana Kolbego
116 Do DPS w Bramkach prowadzi aleja kasztanowca zwyczajnego

113 114

115 116
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cz¹ jest to, ¿e pierwszym pomys³odawc¹ wy-
budowania we wsi świ¹tyni by³ sam patron pa-
rafi i. Świêty Maksymilian Maria Kolbe, jad¹c 
poci¹giem relacji £owicz−Warszawa wysiad³ 
na stacji Bo¿a Wola. Zaciekawiony t¹ nazw¹ 
uda³ siê w dalsz¹ podró¿ pieszo w kierunku 

dzisiejszej drogi krajowej nr 2. Zatrzyma³ siê 
w pewnym momencie i pob³ogos³awi³ ziemiê, 
na której stoi dzisiejszy kośció³. Zakonnik 
uda³ siê do w³aścicieli dzia³ki z prośb¹ o sprze-
da¿. Jednak ci odmówili. Ojciec Kolbe skwito-
wa³ to s³owami: i tak tu bêdzie kośció³.

117 Jedną z form terapii pensjonariuszy są zajęcia w pracowni plastycznej
118 W tutejszym minizoo spotkamy wiele gatunków ptaków domowych
119 Prawdziwą niespodzianką może być spotkanie z lamą
120 Na terenie dawnego parku krajobrazowego znajduje się staw, w którego sąsiedztwie przepływa rzeczka 

Korytnica

117 118

119 120
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Ta prorocza wizja spe³ni³a siê dopiero w la-
tach powojennych. W 1983 r. po zatwierdze-
niu projektu budowy kaplicy, ustawiono w tym 
miejscu krzy¿. Msze odbywa³y siê w niedziele 
pod go³ym niebem, a¿ do 21 września 1986 r., 
kiedy to oddano kaplicê i salê katechetyczn¹. 
Ca³¹ budowlê wykonano w czynie spo³ecznym 
przez tutejszych mieszkañców. Now¹ parafi ê 
erygowano 2 lata później z czêści parafi i św. 
Trójcy w B³oniu i św. Bart³omieja w Paw³o-
wicach. Kośció³ zaczêto wznosiæ wg projektu 
architekta Jerzego Kuleszy. Obiekt w stanie su-
rowym by³ gotowy na prze³omie 1993 i 1994 r. 
W latach nastêpnych kośció³ by³ wykañczany 
i doposa¿any darami.

W Bramkach od 1960 r. funkcjonuje Dom 
Pomocy Spo³ecznej (DPS), do którego prowadzi 
aleja kasztanowca zwyczajnego. Od 1977 r. dy-
rektorem DPS jest Seweryn Chruściñski, daj¹c 
tej placówce swoj¹ energiê i niespo¿yte si³y. 

G³ówny budynek DPS stan¹³ na resztówce 
maj¹tku Celiny ¯aliñskiej, nieopodal nieist-
niej¹cego pa³acu, prawdopodobnie powsta³ego 
w XIX w. Z dawnych zabudowañ folwarcznych 
przetrwa³a jedynie chlewnia, która po przebu-
dowie i adaptacji spe³nia obecnie inne od pier-
wotnych funkcje.

W jednym z pozosta³ych budynków utwo-
rzono Centrum Terapii Zajêciowej (CTZ). 
28 maja 2008 r. budynek zosta³ wyświêco-

ny przez Prymasa Polski ks. kardyna³a Józefa 
Glempa o czym mo¿emy przeczytaæ na pami¹t-
kowej tablicy w budynku. Wykwalifi kowana 
kadra prowadzi w CTZ zajêcia w pracowniach 
tematycznych, m.in. krawieckiej, zoologicznej, 
plastycznej, tkackiej i komputerowej. 

Warto zwróciæ uwagê na dawny park krajo-
brazowy utworzony w 1. po³. XIX w. Na jego 10-
hektarowej czêści nale¿¹cej do DPS w 2007 r. 
utworzono minizoo. Mo¿emy tu zobaczyæ 
m.in. kuce szetlandzkie, owce, kozy, lamy, ba-
¿anty, pawie. Przy zagrodach i wolierach usta-
wiono tabliczki ze szczegó³owymi opisami pre-
zentowanych gatunków. W parku znajduje siê 
zabytkowa aleja lip drobnolistnych oraz wiele 
pomnikowych drzew, m.in. wi¹zy szypu³kowe 
i jesiony. W jego granicach przep³ywa równie¿ 
rzeczka Korytnica. Czêśæ terenu zajmuj¹ daw-
ne stawy hodowlane. Jest tak¿e „dzika” czêśæ 
bagienna dostêpna jednak dla spaceruj¹cych 
specjalnie wyznaczonymi ście¿kami. Niespo-
dziank¹ dla najm³odszych mo¿e staæ siê spot-
kanie z dinozaurem. 

Ca³y teren zosta³ zaprojektowany z myśl¹ 
o prowadzonych zajêciach terapeutycznych, 
jednak po uzgodnieniu z pracownikami ad-
ministracji mo¿na obejrzeæ ten niezwyk³y za-
k¹tek. Tu¿ za p³otem znajduje siê ogólnodo-
stêpna, lecz niestety zdzicza³a czêśæ dawnego 
parku krajobrazowego. 
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Okolicznym mieszkañcom i warszawia-
kom Bronisze kojarz¹ siê g³ównie z ist-

niej¹cym od 1997 r. Warszawskim Rolno-Spo-
¿ywczym Rynkiem Hurtowym „Bronisze” 
oraz z innymi licznymi fi rmami us³ugowymi 
stanowi¹cymi zaplecze dla zachodnich dziel-
nic Warszawy. Szkoda, poniewa¿ historia Bro-
nisz jest ciekawa i intryguj¹ca. Ju¿ jad¹c drog¹ 
krajow¹ nr 2 w okolicach zjazdu do komplek-
su rynku hurtowego (tu¿ przy skrzy¿owaniu 
z sygnalizacj¹ świetln¹) mo¿na wypatrzeæ ma³¹ 
zielon¹, drewnian¹ kapliczkê. Jest to obiekt 
prawdopodobnie z pocz¹tku XX w. W środ-
ku znajduje siê ikona przedstawiaj¹ca Mat-
kê Bosk¹ Bolesn¹ malowan¹ (pisan¹) w stylu 
zachodnim. Ca³ośæ zwieñczona jest prawo-
s³awnym krzy¿em. Niespotykana stylistyka 
tej kapliczki stawia j¹ wśród najpiêkniejszych 

kapliczek na terenie powiatu warszawskiego 
zachodniego. Obok kapliczki znajduje siê bez-
imienna mogi³a ¿o³nierza z września 1939 r.

Na wyró¿nienie zas³uguj¹ równie¿ niektóre 
stare drewniane domy, czêśæ z nich z prze³omu 
XIX i XX w. Przyk³adem mo¿e byæ dom przy 
ul. Piastowskiej 20. W jego pobli¿u jest park 
podworski (dziś jest to teren sklepu ogrodni-
czego) z 2 pomnikowymi drzewami: wi¹zem 
szypu³kowym oraz lip¹ drobnolistn¹ oraz g³a-
zem upamiêtniaj¹cym poleg³ych w bitwie pod 
Broniszami 17 lipca 1831 r. w okresie powsta-
nia listopadowego.

Z Broniszami zwi¹zana jest osoba Stefana 
Moszczeñskiego, który by³ w³aścicielem wsi. 
By³ to ekonomista rolny i dzia³acz spo³ecz-
ny oraz profesor na SGGW, zwany pionie-
rem agroekonomii. Urodzi³ siê w Broniszach 

Bronisze (gmina Ożarów Mazowiecki)

121 Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Bronisze”

121
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24 maja 1871 r. W wyniku dzia³añ wojennych 
z jego domu zosta³a tylko piwnica. Dziś w tym 
miejscu stoi pami¹tkowy pomnik.

Miêdzy granic¹ Warszawy a Broniszami 
le¿y wieś Jawczyce. Na uwagê zas³uguje tu-

taj pomnik katyñski z 2000 r. znajduj¹cy siê 
na cmentarzu przy linii kolejowej w pobli-
¿u stacji Warszawa-Go³¹bki oraz kapliczka 
u zbiegu ulic Sadowej i Piwnej.

122 Kapliczka prawosławna z ikoną Matki Boskiej Bolesnej
123 Pomnik katyński w pobliskich Jawczycach
124 Pozostałości parku dworskiego
125 Głaz upamiętniający poległych 17 lipca 1831 r. w bitwie pod Broniszami

122 123

124 125
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Duchnice po³o¿one s¹ na po³udnie od O¿a-
rowa Mazowieckiego, stanowi¹c jego 

przedmieścia. Przed 1783 r. jedna czêśæ Duch-
nic nale¿a³a do Zakonu Maltañskiego, a dru-
ga do rodu Szamockich. W 1823 r. Wojciech 
Szamocki sprzeda³ Duchnice na licytacji Jano-
wi Bogumi³owi Stenzlowi, który po 11 latach 
rz¹dów (w 1834 r.) zmar³. W³ości przechodzi³y 
z r¹k do r¹k. W 1845 r. Duchnice wystawio-
no na licytacjê. Dobra kupi³ Jan Duczyñ-
ski. W 1848 r. nast¹pi³a parcelacja maj¹tku. 
Do 1946 r. dwór i przylegaj¹cy do niego park 
by³ w posiadaniu Dunajewskich. Wcześniej, 
tzn. przed 1935 r., maj¹tek Duchnice nale¿a³y 
do rodziny Derszów.

Dwór, istniej¹cy do dziś, powsta³ najpraw-
dopodobniej w 1867 r. Architektem by³ in¿. 
Stanis³aw Kierbedź. Jest to budowla nawi¹zu-
j¹ca stylem do neorenesansowej willi w stylu 

w³oskim. Ma prostok¹tn¹ czêśæ parterow¹ 
i prostopad³¹ do niej czêśæ piêtrow¹. W jednym 
z boków budynek ma czworoboczn¹ wie¿ê.

W dworze tym przez jakiś czas przeby-
wa³ Antoni Szymborski – pamiêtnikarz, po-
wstaniec wielkopolski i styczniowy, dziadek 
noblistki Wis³awy Szymborskiej. Ostatni¹ 
w³aścicielk¹ by³a Jadwiga Modrzejewska, któ-
ra sprzeda³a go w 1976 r. Przez krótki okres 
na parterze budynku mieści³o siê przedszkole. 
Obecnie budynek jest nieu¿ytkowany lecz zo-
sta³ wyremontowany w 1993 r. i jest wystawio-
ny na sprzeda¿.

Dwór otaczaj¹ pozosta³ości parku krajobra-
zowego o powierzchni 1,46 ha. Pierwotnie 
park dzieli³ siê na 2 regularne czêści. Dziś jed-
n¹ czêśæ stanowi uprawne pole. 

Do zabytku prowadzi pomnikowa aleja 
drzew.

Duchnice (gmina Ożarów Mazowiecki)

126 XIX-wieczny dwór w Duchnicach

126
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127 Dwór projektu inż. Stanisława Kierbedzia otaczają pozostałości parku krajobrazowego
128 Pomnikowa aleja drzew

128

127
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Dzisiejszy Dziekanów sk³ada siê z 4 so-
³ectw: Dziekanów Bajkowy, Dziekanów 

Nowy, Dziekanów Leśny i Dziekanów Pol-
ski. Wszystkie te czêści maj¹ wspólne korze-
nie i w dawnych wiekach by³y jedn¹ w³ości¹. 
Dziekanów od wieków nale¿a³ do dziekana 
kapitu³y katedralnej w P³ocku. St¹d pochodzi 
nazwa dóbr, a później ca³ego szeregu wsi o tej 
nazwie. Pierwsze wzmianki pisemne ustana-
wiaj¹ce wójtowstwo dziekanowskie przez bi-
skupa p³ockiego pochodz¹ z 1407 r. Wójtem 
zosta³ wówczas Miko³aj z Radzikowa. Nastêp-
nym wójtem by³ szlachcic Wyszek czy ina-
czej Wis³aw. Wójt by³ reprezentantem w³adzy 
dziekana. By³o ich tak wielu i ka¿dy by³ zna-

cz¹c¹ postaci¹ dla historii diecezji i Polski, 
¿e pominiemy ten aspekt w tym wywodzie. Od 
XVIII w. Dziekanów nale¿a³ do rodziny Trêbi-
ckich. Nastêpnie ziemie te sta³y siê w³asnoś-
ci¹ rodziny Brühlów oraz Pothsów.

Na po³udniowy wschód, miêdzy £omianka-
mi a Puszcz¹ Kampinosk¹, za³o¿ono w XIX w. 
osadê dla kolonistów niemieckich. Dzieka-
nów Leśny obecnie znany jest jako siedziba 
Dzieciêcego Szpitala Wojewódzkiego oraz In-
stytutu Ekologii PAN. Dawniej by³y to tereny 
zamieszkane przez Niemców, g³ównie ewan-
gelików oraz mennonitów. Do dnia dzisiej-
szego zachowa³y siê fragmenty cmentarza 
ewangelickiego na ty³ach Instytutu Ekologii. 

Dziekanów (gmina Łomianki)

129 Jedna z licznych przydrożnych kapliczek w Dziekanowie
130 Odnowiona kapliczka z 1900 r.

129 130
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Na zdewastowanym ju¿ cmentarzu mo¿na 
odnaleźæ jeszcze fragmenty ogrodzenia, bramy 
i kilku zniszczonych nagrobków. Jest to cenne 
świadectwo kolonizacji mennonickiej na tere-
nie Polski.

W Dziekanowie odcisnê³a swoje piêtno 
II wojna światowa. Wa¿n¹ rolê w dzia³aniach 
wojennych odegra³o Jeziorko Dziekanowskie, 
na dnie którego przez ca³¹ wojnê by³a ukryta 
broñ zatopiona przez polskich ¿o³nierzy z for-
macji gen. Bo³tucia po bitwie pod £omiankami. 
Przez ca³¹ okupacjê by³a sukcesywnie od³awia-
na przez partyzantów i wykorzystywana do wal-
ki z nieprzyjacielem. Nastêpnie Dziekanów by³ 
niemym świadkiem dzia³añ ¿o³nierzy niemie-
ckich, gdy kolejk¹ w¹skotorow¹ wybudowan¹ 
w 1927 r. wywozili wieźniów Pawiaka do lasów 
palmirskich, by tam ich rozstrzelaæ. Na terenie 

Dziekanowa Leśnego i £omianek mo¿na jesz-
cze znaleźæ świadectwa istnienia w tym miej-
scu linii kolejowej. Od M³ocin bieg³a ona przez 
las przecink¹, która obecnie jest ulic¹ o nazwie 
Stary Tor. Szkoda, ¿e historia tej kolejki w¹sko-
torowej, jakich by³o wiele wokó³ Warszawy, ko-
jarzy siê ze zbrodni¹ palmirsk¹. Jeszcze przed 
wybuchem wojny kolejka ta pe³ni³a funkcje 
turystyczno-krajoznawcze.

Czasy okupacji to równie¿ czasy otwartej 
walki z wrogiem. 6 lipca 1943 r. zapisa³ siê 
w historii Dziakanowa bardzo tragicznie. Tego 
dnia mia³a miejsce akcja oddzia³u AK na nie-
mieck¹ mleczarniê. Niestety, akcja nie uda³a 
siê, poniewa¿ Polacy zostali otoczeni. W na-
stêpstwie ciê¿kich walk zgin¹³ strz. Czes³aw 
Skibiñski ps. „Kot” (pochowany na cmenta-
rzu w Kie³pinie), a dowódca ppor. Leszek Bu-

131 Pozostałości cmentarza ewangelickiego założonego w 2. poł. XIX w.
132 Odsłonięty w 2002 r. pomnik w Dziekanowie Polskim przy Szkole Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha 

ps. „Góra”, „Dolina” upamiętnia przybycie na te tereny w lipcu 1944 r. oddziału zgrupowania 
Stołpecko-Nalibockiego

133 Dziecięcy Szpital Wojewódzki im. Dzieci Warszawy
134 Położone w starorzeczu Wisły jezioro Dziekanowskie stanowi miejsce wypoczynku mieszkańców gminy 

Łomianki

131 132

133 134
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rakowski ps. „Leszek” zosta³ ranny i z³apany 
przez Niemców, a po przes³uchaniu zabity.

Dziś Dziekanów znany jest przede wszyst-
kim z Dzieciêcego Szpitala Wojewódzkiego 
im. Dzieci Warszawy, za³o¿onego w 1967 r. 
oraz z tego, ¿e tu ma pocz¹tek szlak tury-
styczny wiod¹cy przez bagna Cichowê¿a 
na uroczysko „Na Miny”. Wiedzie têdy jedna 
ze ście¿ek dydaktycznych Kapinoskiego Par-
ku Narodowego. 

Przed wejściem na teren bagienny znajduje 
siê g³az poświêcony Andrzejowi Zboiñskie-
mu – taternikowi i himalaiście, prezesowi 

Mazowieckiego Klubu Górskiego „Matra-
gona”. W latach 1974−2005 organizowa³ 
maratony piesze szlakami Puszczy Kampi-
noskiej.

W pobli¿u tego miejsca w 1954 r. zosta³a 
za³o¿ona Stacja Naukowa Zak³adu Ekologii 
PAN. Obecnie mieści siê tu Centrum Badañ 
Ekologicznych PAN. Kompleks ten jest po³o-
¿ony na stoku góry Raabego, st¹d nazwa tego 
miejsca uroczysko „¯ydowskie”. Przy odro-
binie szczêścia uwa¿ni obserwatorzy mog¹ 
zobaczyæ dziêcio³a du¿ego, który ma tu swoje 
stanowiska.

135 136

137

135 Po przekroczeniu wałów przeciw-
powodziowych możemy podziwiać 
malowniczy nurt Wisły

136 Głaz poświęcony Andrzejowi Zboiń-
skiemu – taternikowi i himalaiście, 
prezesowi Mazowieckiego Klubu 
Górskiego „Matragona”, pomysło-
dawcy i organizatorowi maratonów 
pieszych w Puszczy Kampinoskiej 
w latach 1974–2005

137 Z Dziekanowa warto wyruszyć 
na kampinoskie szlaki turystyczne
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Wed³ug stanu na 2009 r. liczba ludno-
ści w Go³aszewie nie przekracza³a 100 

mieszkañców. Świetnośæ tej wsi przypad³a 

na XVIII w., gdy w³aścicielami Go³aszewa 
by³y rodziny Go³aszewskich i Ossoliñskich. 
Dziś w tej prawie zapomnianej wsi mo¿emy 

Gołaszew (gmina Ożarów Mazowiecki)

138 Dwór z końca XIX w. w Gołaszewie
139 Dawny spichlerz
140 Neogotycka kapliczka z końca XIX w.
141 Kapliczka z Matką Bożą autorstwa Mieczysława Kałużnego

138 139

140 141
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zobaczyæ oryginalny dwór wzniesiony przed 
1858 r. wg planów architekta Józefa Dietricha 
dla innego architekta − Leopolda Śnieciñ-
skiego. Ciekaw¹ histori¹ jest to, w jaki spo-
sób dobra go³aszewskie znalaz³y siê w rêkach 
Śnieciñskiego. Ziemie te nale¿a³y do spadko-
bierców kasztelana Wincentego Pra¿mowskie-
go, którzy zostali wyw³aszczeni przez licytacjê 
za kwotê 36 700 z³otych. Od 1859 r., gdy zmar³ 
Leopold Śnieciñski, dwór wraz z ziemi¹ prze-
szed³ w rêce rodziny Wodziñskich. W 1902  r. 
Go³aszew zosta³ zakupiony przez Henryka 
Blocha, a w koñcu lat 20. XX w. by³ w³asnoś-
ci¹ Witolda Zieleniewskiego. Nastêpnie, jak 
wiele dworów, sta³ siê siedzib¹ lokalnego PGR. 
Skutkiem tego by³a jego dewastacja. Obecnie 
jest ca³kowicie opuszczony. Do niedawna sta-
nowi³ w³asnośæ prywatn¹ Bo¿eny i Mieczys³a-
wa Ka³u¿nych, którzy podjêli siê odbudowy 
obiektu. Dziś ponownie stoi pusty.

Dworek jest zbudowany w stylu mauretañ-
skiego pawilonu, a wie¿yczka na wzór z willi 
w³oskiej. Uk³ad wnêtrz jest trzytraktowy. Cen-
tralne pomieszczenie dworu to ośmioboczna 
sala nakryta kopu³¹ z latarni¹ oświetlaj¹c¹ 
wnêtrze. Wokó³ dworu rozci¹ga³ siê park. 
W g³êbi parku stoi dawny spichlerz, który pe³-
ni³ funkcjê pracowni artysty rzeźbiarza Mie-
czys³awa Ka³u¿nego. Naprzeciw bramy znaj-
duje siê kapliczka z XIX w., odnowiona w lipcu 
2005 r.

Udaj¹c siê w kierunku miejscowości od stro-
ny drogi krajowej nr 2 ul. Go³aszewsk¹, nale-
¿y zwróciæ uwagê na wspó³czesn¹ kapliczkê 
Matki Boskiej, wykut¹ w bia³ym piaskowcu. 
Jest to dzie³o Mieczys³awa Ka³u¿nego. Jej nie-
zwyk³ośæ kryje siê w postaci Matki Boskiej, 
która przedstawiona jest jako pulchna, zdrowa 
i zadowolona kobieta.

Tradycja Mazowsza68

powiat warszawski zach.indd   68powiat warszawski zach.indd   68 2012-10-22   12:20:152012-10-22   12:20:15



5

Granica le¿y w pobli¿u Kampinosu, 
na uboczu Traktu Królewskiego, po jego 

pó³nocnej stronie. Jest to ma³a wioska licz¹-
ca oko³o 30 mieszkañców. Zosta³a za³o¿ona 
w koñcu XVIII w. jako osada dla budników. 
Wieś, która niczym siê nie wyró¿nia, ma jed-
n¹ z najpiêkniejszych atrakcji w ca³ym powie-
cie, a byæ mo¿e w ca³ej Puszczy Kampinoskiej. 
Jest to skansen ludowego budownictwa. Sama 
idea pobudowania skansenu zrodzi³a siê w la-
tach 70. XX w. Mia³ to byæ park etnografi czny 
pierwotnie planowany w Lipkowie. Ostatecz-
nie utworzono Ośrodek Dydaktyczno-Mu-
zealny Kampinoskiego Parku Narodowego 
w Granicy i tam zaczêto budowê skansenu. 

Obecnie sk³ada siê on z 3 zagród. Ich opis, jak 
i informacje o muzeum znajduj¹ siê w rozdzia-
le o zabytkach drewnianych oraz w rozdziale 
Muzea i kolekcje muzealne.

Na terenie funkcjonuje równie¿ leśniczów-
ka i Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Za-
równo budynek leśniczówki, jak i muzeum 
to budowle powsta³e w miêdzywojniu, kiedy 
utworzono tu siedzibê nadleśnictwa. Na jego 
potrzeby zbudowano dworkowe leśniczówki 
w stylu narodowym z elementami rytu zako-
piañskiego. 

W pobli¿u muzeum rośnie trójpienny „D¹b 
Leśniczego”. Ten pomnik przyrody ma 5,5 
metra obwodu pnia.

Granica (gmina Kampinos)

142 Krajobraz okolic Granicy należy do wyjątkowo malowniczych
143 „Chata Kampinoska” – zachowana w miejscu pierwotnego posadowienia zagroda Połcia w 2007 r. została 

przekazana przez władze KPN Towarzystwu Kampinoskiemu
144 W tej puszczańskiej zagrodzie zobaczyć można m.in. wieńce dożynkowe
145 Aleja Trzeciego Tysiąclecia

142 143

144 145
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Z lat 20. XX w. pochodzi Kapliczka Leśni-
ków, zbudowana z ceg³y wypalonej z gliny po-
chodz¹cej z Góry Kampinoskiej. W kapliczce 
znajduje siê ciekawa fi gura Matki Bo¿ej Nie-
pokalanej podarowana przez oo. farnciszka-
nów z Niepokalanowa.

W latach 1999−2000 w pobli¿u posa-
dzono dêbow¹ Alejê Trzeciego Tysi¹clecia. 
W jej powstanie oprócz w³adz lokalnych 
zaanga¿owa³ siê ówczesny prymas kardyna³ 
Józef Glemp oraz prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski.

146 Kaplica Leśników zbudowana w latach 20. XX w.
147 Muzeum Puszczy Kampinoskiej
148 W budynku można zapoznać się m.in. z puszczańską przyrodą
149 Nad cmentarzem wojennym w Granicy góruje pomnik autorstwa Władysława Frycza
150 Przy odrobinie szczęścia można liczyć  na niecodzienne spotkanie

146

147

148

149 150
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W pobli¿u tego kompleksu znajduje siê 
ście¿ka dydaktyczna o d³ugości 700 metrów. 
Ście¿ka wiedzie po³udniowym skrajem Re-
zerwatu „Granica” − najstarszego rezerwatu 
przyrody na terenie Kampinoskiego Parku 
Narodowego, za³o¿onego w 1936 r. przez Ja-
dwigê i Romana Kobendzów. Spaceruj¹c tras¹, 
mo¿na podziwiaæ ponad stuletnie drzewosta-
ny sosnowo-dêbowe. Na zakoñczeniu ście¿ki 
wchodzimy na teren cmentarza wojennego 
1939 r. Znajduj¹ siê tu groby 800 ¿o³nierzy, 
g³ównie z 7. Pu³ku Strzelców Konnych Wiel-

kopolskich i 14. Pu³ku U³anów Jaz³owieckich, 
poleg³ych podczas bitwy nad Bzur¹. Wśród 
grobów mo¿na jeszcze znaleźæ miejsca po-
chówku ¿o³nierzy Armii Krajowej pochodz¹ce 
z lat okupacji. Nad cmentarzem góruje du¿y, 
ciekawy pomnik ku czci poleg³ych wg projektu 
W³adys³awa Frycza. Sam cmentarz, jak i wiêk-
szośæ obszaru rezerwatu „Granica”, znajduje 
siê ju¿ na terenie pow. nowodworskiego w gm. 
Leoncin. Pomimo to w³adze i spo³eczeñstwo 
gm. Kampinos uwa¿aj¹ za swój obowi¹zek 
opiekê nad mogi³ami poleg³ych.
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Do Izabelina ³atwo dotrzeæ od strony war-
szawskich Bielan, jad¹c kolejno ulicami 

Wólczyñsk¹ i Arkuszow¹. Od granic War-
szawy odleg³ośæ wynosi zaledwie 4,4 km. 
£atwo tu te¿ dojechaæ korzystaj¹c z dziennej 
linii autobusowej nr 708 lub nocnej N58 − 
Truskaw−Metro M³ociny.

Jedna z najm³odszych miejscowości 
na terenie powiatu warszawskiego zachodnie-
go jest zarazem siedzib¹ najm³odszej gminy 
na Mazowszu. Pocz¹tki miejscowości zwi¹-
zane s¹ z parcelacj¹ okolicznych lasów. Jedna 
z w³aścicielek ziemskich mia³a na imiê Izabela 
Zieliñska i jej imiê da³o pocz¹tek nazwie Iza-
belin. By³y to lata 20. XX w., wówczas to ofi -
cerowie i rzemieślnicy warszawscy wykupy-

wali tutaj grunty na swoje letnie dacze. Szybka 
zabudowa sprawi³a, ¿e Izabelin jako pierwsze 
osiedle w Puszczy Kampinoskiej otrzyma³o 
status miejscowości.

Podczas II wojny światowej mieszkañcy 
brali czynny udzia³ w walce z okupantem. 
We wrześniu 1939 r. w Izabelinie dosz³o 
do potyczki, w której 14. Pu³k U³anów Ja-
z³owieckich przeprowadzi³ skuteczny atak 
na niemieckie oddzia³y pancerne. Podczas 
powstania warszawskiego równie¿ w Izabe-
linie tworzy³y siê konspiracyjne placówki. 
Odbywa³o siê tajne nauczanie oraz szkolenie 
nowych, m³odych kadr wojskowych. W dowód 
pamiêci i wdziêczności w 1982 r. nadano tu-
tejszej szkole podstawowej sztandar oraz imiê 

Izabelin (siedziba gminy)

151 Urząd Gminy w Izabelinie
152 Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu
153 Wystrój wnętrza kościoła nawiązuje do puszczańskiego posadowienia Izabelina
154 Mozaika na frontowej fasadzie świątyni wykonana została wg projektu Marii Uśpieńskiej

151 152

153 154

Tradycja Mazowsza72

powiat warszawski zach.indd   72powiat warszawski zach.indd   72 2012-10-22   12:20:242012-10-22   12:20:24



p³k. Stanis³awa Królickiego, dowódcy 7. Pu³ku 
Strzelców Konnych Wielkopolskich.

Bêd¹c w Izabelinie nie sposób nie wst¹piæ 
do kościo³a pw. św. Franciszka z Asy¿u. Hi-
storia powstania tej parafi  wi¹¿e siê z poblisk¹ 
miejscowości¹ Laski. 5 lipca 1951 r. erygowa-

no parafi ê Izabelin-Laski ze S³ug¹ Bo¿ym ks. 
Aleksandrem Fedorowiczem na czele. Kośció³ 
dla tej parafi i zaprojektowa³a znana architekt 
Barbara Soko³owska-Brukalska, twórczyni 
kolonii WSM ¯oliborz oraz osiedla mieszka-
niowego Okêcie. Sam kośció³ jest trójnawowy, 

155 Kampanila z 3 dzwonami
156 Tablica upamiętniająca żołnierza AK Wojciecha Borzęckiego ps. „Świętoszek”
157 Szkoła Podstawowa im. płk. Stanisława Królickiego, żołnierza września 1939 r., dowódcy 7. Pułku Strzelców 

Konnych Wielkopolskich
158 Matka Boska Królowa Polski – kapliczka z 1996 r. autorstwa Janusza Szczubła
159 Kapliczka na rogu ul. Siemiradzkiego i ul. Przerwy-Tetmajera, którą opiekują się siostry ze Zgromadzenia 

Zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
160 Do siedziby Dyrekcji KPN na ul. Tetmajera 38 doprowadzą nas oryginalne drogowskazy

155 156 157

158 159 160
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161 W budynku Dyrekcji KPN mieści się również Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego
162 Przed budynkiem postawiono pomnik upamiętniający poległych i zamordowanych w okresie II wojny świato-

wej leśników
163 Mogiła z okresu powstania styczniowego w puszczy w pobliżu budynku dyrekcji KPN
164 Chwytać byka za rogi
165 Stała ekspozycja zapozna nas z fauną i fl orą Puszczy Kampinoskiej
166 Nowoczesny budynek Centrum Kultury Izabelin

161 162 163

164

165

166
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pierwotnie drewniany, nastêpnie zaś prze-
budowany na obiekt murowany. We wnêtrzu 
na uwagê zas³uguje ściana z tabernakulum, 
zdobiona scraffi to*. Przed kościo³em w 1996 r. 

wybudowano kampanilê*, na której zawieszo-
no 3 dzwony.

Izabelin to równie¿ siedziba w³adz Kampino-
skiego Parku Narodowego przy ul. Tetmajera 38. 

167 Jan Sawa na uroczystości odsłonięcia wizerunku przysłowia Wyhodować żmiję na własnej piersi – wrzesień 
2008 r.

168 Wyhodować żmiję na własnej piersi
169 Wielkanocne klimaty
170 Obrazy grupy malarskiej Art-Izabelin
171 Widok z lotu ptaka pokazuje jak bardzo Izabelin i Puszcza Kampinoska wzajemnie się przenikają – na zdjęciu 

na pierwszym planie budynek zespołu szkół przy drodze do Truskawia

167 168

170

171169
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W budynku KPN koniecznie trzeba zobaczyæ 
Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Na-
rodowego, w którym znajduje siê ma³e muzeum 
i biblioteka naukowa. W muzeum mo¿na obej-
rzeæ sta³¹ wystawê, której tematem jest przyroda 
i historia Puszczy Kampinoskiej. W muzealnym 
sklepiku turyści mog¹ zaopatrzyæ siê w mapy 
Puszczy Kampinoskiej i powiatu warszawskie-
go zachodniego oraz tematyczne wydawnictwa 
KPN. Przy siedzibie KPN zaczyna siê jedna 
ze ście¿ek dydaktycznych. Mo¿na te¿ zjeśæ obiad 
w pobliskiej gospodzie „Kampinówka”. 

Obecnie gmina Izabelin szybko siê rozwija. 
Obok urzêdu gminy wybudowano nowoczes-
ne Centrum Kultury, w którym s¹ organizo-
wane imprezy kulturalno-rozrywkowe, m.in. 
od 1999 r. raz w roku odbywaj¹ siê Izabeliñ-
skie Spotkania z Ksi¹¿k¹. W przysz³ości pla-
nowana jest budowa p³ywalni i hali sportowej.

W Izabelinie w ostatnich latach powsta³a 
idea stawiania rzeźb, które maj¹ odniesie-
nie do polskich przys³ów. Wykonawcami 
rzeźb s¹ m³odzi artyści z warszawskiej ASP. 
Pierwsza rzeźba stanê³a u zbiegu ul. Krasiñ-
skiego, 3 Maja i Sienkiewicza. Przedstawia 
ona przys³owie „wyhodowaæ ¿mijê na w³as-
nej piersi”. Druga stanê³a na placyku przed 
Centrum Kultury Izabelin, przedstawia 
„chwytaæ byka za rogi”. Z powodu śmierci 
g³ównego pomys³odawcy – samorz¹dowca 
Jana Sawy − prace nad kolejnymi rzeźbami 
zosta³y wstrzymane.

Jeśli spojrzymy na zdjêcia tych okolic zrobio-
ne „z lotu ptaka”, stwierdzimy, ¿e praktycznie 
Izabelin jest czêści¹ Puszczy Kampinoskiej. 
Nic wiêc dziwnego, ¿e doceniaj¹c miejscowe 
walory przyrody, zamieszkali tu liczni przed-
stawiciele świata kultury i sztuki. 
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Julinek le¿y kilka kilometrów na pó³noc 
od Leszna. Przez tê wieś wiedzie droga wo-

jewódzka nr 579 z Nowego Dworu Mazowie-
ckiego do Grodziska Mazowieckiego. Nazwa 
wsi pochodzi od imienia córki Micha³a Ber-
sohna – Julii. Ta ma³a wieś do 1999 r. by³a 
najwa¿niejszym miejscem dla polskich arty-
stów cyrkowych. To tutaj w 1967 r. powsta-
³o Pañstwowe Studium Cyrkowe, Muzeum 
Sztuki Cyrkowej i zimowa baza dla cyrkow-

ców. W tym miejscu uczy³y siê powojenne 
pokolenia treserów zwierz¹t, mistrzów wol-
ty¿erki oraz klowni. Do dziś mo¿na przyjśæ 
pod niszczej¹cy budynek szko³y cyrkowej 
i przenieśæ siê w marzeniach w baśniowy 
świat cyrku. Interesuj¹c¹ architektur¹ przy-
ci¹ga szczególnie wolty¿ernia. W Julinku, jak 
i w pobliskiej Roztoce, zaczyna siê wiele tras 
pieszych wêdrówek po powiecie i Puszczy 
Kampinoskiej.

Julinek (gmina Leszno)

172 Przez wielohektarowy teren prowadzi szeroka aleja

173 Woltyżernia działa na wyobraźnię zwiedzających swoim charakterystycznym kształtem

172 173
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Do miejscowości docieramy ze wschodu 
od strony Leszna lub z zachodu od strony 

Sochaczewa drog¹ nr 580, czyli Traktem Kró-
lewskim, z po³udnia zaś lokaln¹ drog¹ z Pa-
protni, która le¿y przy drodze nr 2.

Nazwa Kampinos czy poprawniej Kapinos 
jest bardzo trudna do wyt³umaczenia pod 
wzgledem etymologii. Prawdopodobnie by³a 
to nazwa geografi czna miejscowego strumyka. 
Pierwotnie wieś tê na prze³omie XIV i XV w. 
nazywano Bia³e Miasto. Nazwa najpraw-
dopodobniej wziê³a siê od bia³ych piasków 
wydm lub b³ot (po staropolsku Bieliny). Ksi¹-
¿ê mazowiecki Siemowit IV 14 marca 1414 r. 
nada³ te ziemie jako wójtostwo Kostce z Ko-
ciêcina. Nazwa Bia³e Miasto nie przetrwa³a 

d³ugo, bo ju¿ 20 lat później zosta³a zmieniona 
na Wieæwca. W dalszych etapach ewolucji jê-
zyka przekszta³ci³o siê w nazwê Wiejca. Dziś 
jest to nazwa pobliskiej wsi.

Przyznane w 1414 r. prawa miejskie obecny 
Kampinos utrzyma³ przez ponad 150 lat. Przez 
ten czas miasto po³o¿one na szlaku handlo-
wym z Sochaczewa do Warszawy szybko siê 
rozwija³o. Jednocześnie nabra³ znaczenia szlak 
na pó³noc do Wyszogrodu i Czerwiñska. Dziêki 
takiemu po³o¿eniu Kampinos sta³ siê lokalnym 
centrum dla okolicznych osad i wsi. Tutaj za-
pewne gromadzono i egzekwowano wszystkie 
powinności ludności wobec ksiêcia. Po inkor-
poracji Mazowsza do Korony miasto prze-
chodzi³o z r¹k do r¹k jako tenuta*. Jego dzier-

Kampinos (siedziba gminy)

174 Od wiosny do jesieni wszystkich odwiedzających Kampinos wita piękna kwiatowa wizytówka miejscowości

175 W upalne dni można skorzystać z dobrodziejstwa zraszacza

176 Najcenniejszy zabytek Kampinosu – kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

177 Nastrojowe wnętrze świątyni z XIX-wiecznym wyposażeniem

174 175

176 177
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¿awcami byli kolejno wdowa po kasztelanie 
sandomierskim Katarzyna Jasieñska, nastêp-
nie jej syn Pawe³ Jasieñski. W 1505 r. Kampi-
nos przeszed³ pod w³adzê wojewody rawskiego 
Prandota z Tarczyna, nastêpnie dzier¿awê ob-
j¹³ kasztelan wiślicki i starosta sochaczewski 

Piotr Szafraniec. Taka czêsta zmiana dzier¿aw-
ców wp³ywa³a na rozwój miasta, które traci³o 
na znaczeniu, i ostatecznie w 1579 r. wystêpuje 
ju¿ jako wieś parafi alna. Z tego te¿ okresu po-
chodzi pierwsza wzmianka o kościele, mimo 
¿e parafi ê erygowanu ju¿ w 1370 r.

178 Prawdziwą ozdobą kościoła jest obraz Matka Boża z Dzieciątkiem – Pani Kampinosu

179 Przed wejściem do świątyni ustawiono piaskowcową fi gurę Matki Bożej z Dzieciątkiem

180 Jedna ze stacji drewnianej drogi krzyżowej

181 Drewniana dzwonnica sprzed I wojny światowej

182 Na cmentarzu przykościelnym zachowało się kilka XIX-wiecznych nagrobków

183 Pomnikowy dąb oraz obelisk upamiętniający Jana Pawła II

178 179 180

181 182 183
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Korzystnym okresem dla Kampinosu by³ 
czas, gdy dobra te dzier¿y³a królowa Maria Lu-
dwika Gonzaga. Pobudowano wówczas nowy 
drewniany kośció³. We wsi znajdowa³y siê 

m³yn i karczma. W nastêpnym stuleciu zbu-
dowano dwór, browar, gorzelniê i nowy, do dziś 
istniej¹cy kośció³. Drewniana świ¹tynia pw. 
Wniebowziêcia Najświêtszej Maryi Panny po-

184 Interesujący nagrobek z 1891 r. Jana Baszyńskiego, podleśnego Straży Nart Nadleśnictwa Kampinos

185 Przed bramą wjazdową do klasycystycznego dworu w Kampinosie umieszczono tablicę z krótkim rysem 
historycznym tego obiektu

186 Kwatera żołnierzy września 1939 r.

187 Ustawione przez Kampinoski Park Narodowy tablice poglądowe zachęcają do poszerzenia wiedzy 
o Puszczy Kampinoskiej

188 XIX-wieczny dwór jest obecnie własnością prywatną

184

186

187

185 188
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wsta³a w latach 1773−1782. Architektem by³ 
Lobe z Warszawy. Kośció³ zas³uguje na uwagê 
z powodu budulca, jaki zosta³ u¿yty – drewna 
sosnowego z Puszczy Kampinoskiej. Budow-
la ma 2 naro¿ne wie¿e zakoñczone blaszany-
mi he³mami. W środku warto zwróciæ uwagê 
na o³tarz z lat 1866−1869 wg projektu Walere-
go Jad³owskiego. W środku o³tarza umieszczo-
no obraz Chrystus na krzy¿u pêdzla Francisz-
ka Smuglewicza. Pozosta³e obrazy w o³tarzach 
bocznych to Świêty Izydor Oracz, Świêty 
Franciszek i Antoni. Na szczególn¹ uwagê 
zas³uguje obraz Matka Bo¿a z Dzieci¹tkiem 
– Pani Kampinosu. Obraz pochodzi z pocz¹t-
ku XVII w. Cennym zabytkiem jest równie¿ 
ambona z 1865 r. oraz chrzcielnica. Na tere-
nie przykościelnym warto zobaczyæ piêkn¹ 
drewnian¹ drogê krzy¿ow¹ i dzwonnicê sprzed 
I wojny światowej. 

Naprzeciwko kościo³a rosn¹ 2 okaza³e dêby. 
29 maja 2002 r. pod cienistymi drzewami 

odby³a sie podnios³a uroczystośæ. Tego dnia 
nadano drzewom imiona wielkich Polaków 
– kardyna³a Stefana Wyszyñskiego oraz Fry-
deryka Chopina. Trzy lata po tej uroczystości 
w 2005 r. ustawiono obelisk upamiêtniaj¹cy 
Jana Paw³a II. Na tablicy widnieje wizerunek 
Ojca Świêtego i cytat z homilii, któr¹ wyg³osi³ 
w Warszawie w 1979 r. Tablica z br¹zu zosta³a 
wykuta przez Tadeusza Kubiaka. 

Wa¿nym miejscem jest równie¿ cmentarz 
parafi alny, na którym pochowani s¹ powstañ-
cy styczniowi oraz ¿o³nierze 1939 r.

W Kampinosie mia³ te¿ miejsce jeden z epi-
zodów insurekcji kościuszkowskiej. Mianowi-
cie 29 września 1794 r. zebrali siê tu obywatele 
ziemi sochaczewskiej i podpisali akt przyst¹-
pienia do tego zbrojnego powstania.

Klasycystyczny dwór w Kampinosie zo-
sta³ wzniesiony w XIX w. dla Adama Broñczy 
– marsza³ka Zamku Królewskiego w Warsza-
wie i jego ¿ony. Od 1838 r. nale¿a³ do Micha³a 

189 Pamiątkowy krzyż z 1928 r. upamiętniający rocznicę odzyskania niepodległości

190 Przy skrzyżowaniu Traktu Królewskiego z ul. Partyzantów stoi intrygujący krucyfi ks

189 190
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Staszewskiego – naczelnika sekcji ekonomicz-
nej w rz¹dzie gubernialnym mazowieckim. 
W czasie powstania styczniowego zainstalo-
wa³ siê tutaj sztab powstañczy por. Zygmun-
ta Padlewskiego. St¹d wyruszy³ te¿ oddzia³ 
powstañczy w kierunku P³ocka. W 1872 r. 
dwór przeszed³ w rêce Romualda Nowickiego. 
W czasie II wojny światowej sta³ siê placówk¹ 
niemieckiej ¿andarmerii. W alei prowadz¹cej 
do dworu odbywa³y siê egzekucje. Po zawieru-
sze wojennej dwór zosta³ nabyty przez PTTK. 
Przekszta³cono wówczas obiekt w dom wcza-
sowy. Parterowy, nakryty czterospadowym 
dachem kampinoski dwór jest dziś w rêkach 
prywatnyych i nie jest udostêpniony do zwie-
dzania. Przed bram¹ wjazdow¹ ustawiono 
tablicê informacyjn¹ prezentuj¹c¹ zdjêcia 
i historiê tego zabytkowego obiektu. Istotne 
jest równie¿ to, ¿e w 1933 r. we dworze goś-

ci³ Prezydent RP Ignacy Mościcki. Trwa³ym 
świadectwem tego jest wmurowana w fasadê 
tablica z 1933 r. z okazji 70. rocznicy powsta-
nia styczniowego i wymarszu oddzia³u por. 
Zygmunta Padlewskiego.

W czasie ostatniej wojny w pobliskiej wsi 
Narty znajdowa³ siê obóz pracy przymusowej 
dla ¯ydów – kopali m.in. Kana³ Olszowiecki. 
W okresie powstania warszawskiego prowa-
dzili tu skuteczne dzia³ania ¿o³nierze „Grupy 
Kampinos”.

Egzotyczn¹ atrakcj¹ Kampinosu jest wio-
ska indiañska „Heyoka”. Zosta³a za³o¿ona 
w 2004 r. i ma charakter sezonowy, tzn. dzia³a 
od maja do czerwca i od września do paździer-
nika. Twórcy wioski zgromadzili wiele przed-
miotów wzorowanych na wyrobach Indian 
z Ameryki Pó³nocnej oraz organizuj¹ przed-
stawienia obrazuj¹ce ich ¿ycie.

191 Dawny murowany młyn motorowy

192 Boisko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kampinosie

193 Egzotyczną atrakcją Kampinosu jest wioska indiańska „Heyoka”

194 Kampinos jest dobrym miejscem do rozpoczęcia wycieczki po Puszczy Kampinoskiej

191 192

193 194
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Kie³pin wraz z Kêp¹ Kie³piñsk¹ le¿y w środ-
kowej czêści gminy £omianki nad Wis³¹. 

Osadnictwo na tych terenach pojawi³o siê 
znacznie wcześniej ni¿ podaj¹ pierwsze zapi-
sy o tych 2 miejscowościach. Pierwsze osad-
nictwo zwi¹zane by³o z przebiegaj¹cym têdy 
traktem komunikacyjnym Czersk−P³ock 
i ju¿ na prze³omie X i XI w. rozwija³o siê bar-
dzo dobrze.

Pierwsza pisana wzmianka o Kie³pinie po-
chodzi dopiero z XIII w. Pocz¹tkowo ziemia 
kie³piñska nale¿a³a do rodu Na³êczów z No-
wego Dworu, nastêpnie do Ścibora z S¹choci-
na, marsza³ka dworu ksiêcia Janusza I. Ziemia 
kie³piñska pozostawa³a w rêkach panów z S¹-

chocina do 1449 r., gdy Kie³pin zosta³ zakupio-
ny przez Jana Rogalê, wojewodê mazowieckie-
go. Ufundowa³ on w Kie³pinie kośció³ pw. św. 
Ma³gorzaty i dzia³a³ na rzecz ustanowienia tu-
taj parafi i. Zabiegi przynios³y efekt i w 1461 r. 
erygowano parafi ê. Tego samego roku, w któ-
rym by³a fundacja kościo³a, zmar³ fundator 
Jan Rogala. Ziemia zosta³a w rêkach rodziny 
Rogalów z Zaborowa. Bezpośrednim w³aścicie-
lem zosta³ Jakub Rogala, który za sw¹ siedzibê 
obra³ w³aśnie Kie³pin. Nastêpnymi dziedzica-
mi byli cz³onkowie rodu Rogalów, których za-
czêto zwaæ Kie³piñskimi, bowiem ich g³ówna 
rezydencja mieści³a siê w Kie³pinie. Okolicz-
na ziemia pozosta³a w rêkach Kie³piñskich 

Kiełpin, Kępa Kiełpińska (gmina Łomianki)

195 Wojskowa część cmentarza w Kiełpinie

196 Część cmentarza ze starannie odrestaurowanymi XIX-wiecznymi nagrobkami

197 Pomnik upamiętniający 105 ułanów poległych 19 września 1939 r. w szarży pod Wólką Węglową

195

196 197
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do 1638 r., kiedy to przej¹³ j¹ Jan Ossoliñski. 
Rodzina Rogalów, nazywanych Kie³piñskimi, 
na sta³e zapisa³a siê w historii i onomastyce 
jako znacz¹cy przyk³ad kszta³towania siê na-
zwiska od miejsca dzia³alności.

W 1792 r. na terenach Kie³pina mia³a miej-
sce powódź. Znacznym zniszczeniom uleg³ 
kośció³. W 1864 r. światynia ucierpia³a od og-
nia − sp³on¹³ dach i dzwonnica. Ponowna po-
wódź nawiedzi³a te tereny w 1924 r., kiedy 
to wskutek wyst¹pienia z brzegów Wis³y koś-
ció³ uleg³ ca³kowitemu zniszczeniu. Parafi ê 
przeniesiono do pobliskich £omianek. Do dziś 
jest to najwiêksza parafi a na terenie gminy 
£omianki. 

W Kie³pinie pozosta³ tylko cmentarz para-
fi alny, który warto zwiedziæ. Sam cmentarz 
sk³ada siê z 2 czêści. Pierwsza poświêcona 

jest poleg³ym w okolicznych miejscowościach 
¿o³nierzom walcz¹cym w II wojnie światowej. 
Pochowano tu 2500 ¿o³nierzy Armii „Poznañ” 
i „Pomorze”, partyzantów „Grupy Kampinos” 
oraz amerykañskich pilotów zestrzelonych 
nad Dziekanowem 18 września 1944 r. Lecie-
li oni samolotem o nazwie „Do zobaczenia” 
z pomoc¹ dla powstañców warszawskich.

Za czêści¹ wojskow¹ zaczyna siê starszy 
cmentarz parafi alny. Na uwagê zas³uguj¹ gro-
by El¿biety z Heigelinów Poths i jej mê¿a Hen-
ryka oraz Ludwika Pothsa, który by³ nie tylko 
dziedzicem £omianek, ale równie¿ Sêdzi¹ 
Pokoju okrêgu warszawskiego. Jednocześnie 
mo¿na zobaczyæ piêkne pomniki na grobach 
zwyk³ych obywateli i mieszkañców ziemi ³o-
miankowskiej. Przyk³adem mo¿e byæ nagro-
bek poświêcony dwóm braciom Wierzbickim, 

198 Nagrobek zmarłego w 1834 r. Henryka Pothsa

199 Odwiedziny cmentarza to prawdziwa lekcja lokalnej historii – pomnik Stanisława Lenczewskiego właściciela 
apteki w Łomiankach

198 199
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którzy utonêli w Wiśle w 1892 r., oraz grób 
Jana Guderskiego (1894−1962) − mjr. Wojska 
Polskiego, sapera, ofi cera w sztabie gen. Bort-
nowskiego. Ca³y cmentarz wpisany jest do re-
jestru zabytków.

Historia Kêpy Kie³piñskiej jest znacznie 
krótsza, bo obejmuje zaledwie 2 stulecia. Osa-
da ta zosta³a za³o¿ona w 1803 r. przez dziedzica 
£omianek Franciszka Pothsa, który sprowadzi³ 
na te tereny niemieckich kolonistów. Osada 

200 Kapliczka maryjna z 1947 r. w Kępie Kiełpińskiej

201 Turyści mogą w Kępie Kiełpińskiej skorzystać z oferty Gospodarstwa Agroturystycznego Liderówka, w skład 
którego wchodzi również Stajnia Lider

202 Jeden z ocalałych nagrobków na pozostałości ewangelickiego cmentarza w Kępie Kiełpińskiej

203 Wystarczy przejść za wał przeciwpowodziowy, by znaleźć się w rezerwacie „Ławice Kiełpińskie”

200 202

201 203
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w najlepszym dla niej okresie koñca XIX w. 
liczy³a 29 dymów. Zadaniem kolonistów by³ 
karczunek i osuszanie terenu zalewowego. Nie-
stety, nie przetrwa³a do dzisiejszych czasów 
typowa drewniana zabudowa specyfi czna dla 
kolonistów. Przy ka¿dym tego typu gospodar-
stwie by³o maluteñkie pole uprawne otoczone 
groblami z posadzonymi na nich wierzbami 
i topolami. W celu unikniêcia zalewania pól 
i gospodarstw zabezpieczano je jeszcze wikli-
n¹, która podczas wch³aniania wody pêcznia³a, 
co dodatkowo tworzy³o świetn¹ barierê. 

W pierwszych latach bytności kolonistów 
niemieckich pos³ugi duchowej udziela³ pro-
boszcz katolickiego kościo³a, który prowadzi³ 
czynności urzêdu stanu cywilnego. Jednocześ-
nie starano siê o budowê ewangelickiego zbo-
ru. Dla ewangelików mieszkaj¹cych wzd³u¿ 
Wis³y powo³ano parafi ê ewangelick¹ w No-

wym Dworze Mazowieckim. Jedyn¹ pami¹tk¹ 
po kolonistach, poza wierzbami i topolami, 
s¹ pozosta³ości ewangelickiego cmentarza 
w Kêpie Kie³piñskiej. Nekropolia znajduje siê 
obecnie na terenie prywatnym, wiêc dostêp 
do niej jest utrudniony, ale mo¿liwy po uzy-
skaniu zgody gospodarzy. Mo¿na tam zobaczyæ 
kilka kamiennych p³yt nagrobkowych. Trzeba 
w tym miejscu pochwaliæ w³aścicieli terenu 
za wyj¹tkow¹ dba³ośæ i utrzymanie pozosta³o-
ści cmentarza we wzorowym porz¹dku.

W pobli¿u tych 2 so³ectw znajduj¹ siê rezerwa-
ty ornitologiczno-krajobrazowe: rezerwat „£awi-
ce Kie³piñskie” zlokalizowany na nabrze¿u wi-
ślanym we wsi Kêpa Kie³piñska, który obejmuje 
równie¿ nurt Wis³y i jej przeciwny brzeg, oraz 
„Jezioro Kie³piñskie”, po³o¿one w granicach wsi 
Kie³pin. W obu rezerwatach mo¿na uprawiaæ 
turystykê piesz¹ lub rowerow¹.
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Miejscowośæ le¿y ok. 2 km na zachód 
od granic Warszawy. Nazwa Laski 

pochodzi najprawdopodobniej od otaczaj¹-
cych okolicê lasów lub od leszczyny (inaczej 
laska). 

W Laskach znajduje siê najbardziej znany 
na świecie ośrodek, w którym prowadzona 
jest edukacja osób ociemnia³ych i ich integra-
cja ze spo³eczeñstwem − Zak³ad dla Niewi-
domych. Za³o¿ony zosta³ przez S³ugê Bo¿¹* 
matkê El¿bietê Ró¿ê Czack¹, ociemnia³¹ hra-
biankê. Zanim jednak powsta³ tutaj w 1922 r. 
zak³ad by³a to wieś, w której zamieszkiwali 
ch³opi zwolnieni z pañszczyzny ukazem car-
skim w 1863 r.

Pierwszy raz o Laskach wspomniano jednak 
w XVIII w. Okoliczne lasy nale¿a³y wówczas 
do maj¹tku M³ociny, którego w³aścicielem by³ 
minister i g³ówny doradca króla Polski Augu-
sta III − Henryk von Brühl; później tereny te 
by³y w³asności¹ jego syna. Jednak rozkwit La-
sek to lata 20. XX w., gdy ówczesny w³aściciel 
Lasek, Antoni Daszewski, przekaza³ w 1921 r. 
dzia³kê matce El¿biecie Ró¿y Czackiej. Posta-
nowi³a ona zbudowaæ tu Ośrodek Rehabilita-
cji Niewidomych. W tworzeniu tego dzie³a po-
magali jej Antoni Marylski oraz ks. W³adys³aw 
Korni³owicz.

Bêd¹c tam warto odwiedziæ zak³ad i spró-
bowaæ wczuæ siê w klimat modlitwy i wyci-

Laski (gmina Izabelin)

204 Kaplica pw. Matki Bożej Anielskiej z 1925 r.

205 Wystrój wnętrza kaplicy podkreśla bliski związek tego miejsca z Puszczą Kampinoską

206 Mogiła matki Róży Czackiej, ks. Władysława Korniłowicza i ks. Antoniego Marylskiego

207 Wzdłuż muru Zakładu dla Niewidomych w Laskach, w kierunku Wierszy, biegnie „Droga Łączniczek AK 
Grupy Kampinos”

204 205

206 207
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szenia, wst¹piæ do kaplicy, która tam zosta³a 
wybudowana w 1925 r. wg projektu £ukasza 
Wolskiego. Nie wychodz¹c z kaplicy mo¿na 
wejśæ w korytarzyk po prawej. Zaprowadzi 
on nas do celi zakonnej. By³a to cela, w której 
¿y³a i rozmyśla³a matka El¿bieta Ró¿a Czacka, 
za³o¿ycielka Zgromadzenia Sióstr Francisz-
kanek S³u¿ebnic Krzy¿a. W okolicach kapli-
cy znajduje siê ma³y zak³adowy cmentarzyk, 
na którym obok sióstr i wychowanków le¿¹ 
pochowane osoby zas³u¿one dla naszej Oj-
czyzny. Znajdziemy tutaj groby m.in.: Teresy 
Dmochowskiej ps. „Jan Ryba³t” − pisarki i t³u-
maczki dzie³ religijnych, Zygmunta Kubiaka 
– pisarza, Jana Lechonia (w³. Leszek Serafi -
nowicz) – poety, Mariana Brandysa – eseisty 
i dziennikarza, Aleksandra Ma³achowskiego 
– polityka i marsza³ka sejmu, Antoniego S³o-
nimskiego – poety, Bohdana Paczyñskiego – 

światowej s³awy astronoma i astrofi zyka oraz 
wielu innych znanych postaci.

Dzieje Zak³adu dla Niewidomych splata³y siê 
z histori¹ Polski. To tutaj w czasie II wojny świa-
towej swoj¹ pos³ugê pe³ni³ Prymas Tysi¹clecia 
ks. Stefan Wyszyñski pod pseudonimami „Rad-
wan III” i „Siostra Cecylia”. Tutaj rodzi³y siê 
morale partyzantów AK, powstañców warszaw-
skich oraz przysz³ych opozycjonistów. W czasie 
wojny na terenie zak³adu zorganizowany by³ 
szpital polowy nie tylko dla ¿o³nierzy, ale tak¿e 
dla cywili. Rannych ¿o³nierzy pod os³on¹ nocy 
zwo¿ono tu bez broni. Rolê personelu szpitala 
pe³ni³y siostry zakonne i osoby zdolne do opie-
ki nad rannymi. Co jakiś czas wojska niemie-
ckie przeprowadza³y inspekcje, przes³uchiwa-
³y personel, a nawet dokonywa³y aresztowañ. 

Po wojnie zak³ad nadal siê rozwija³ i jest dziś 
znacz¹cym miejscem edukacji i integracji 

208 209

208 Cela założycielki zgromadzenia, matki Elżbiety Róży Czackiej. We wnętrzu jej popiersie

209 Tablica upamiętniająca poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich
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osób niewidomych. Obecnie w kompleksie 
znajduje siê przedszkole, szko³y podstawowe, 
ponadpodstawowe i zawodowe. Dla wycho-
wanków s¹ dostêpne takie obiekty i instytucje, 
jak szko³a muzyczna I stopnia, basen i specja-
listyczne biblioteki. Zak³ad dla Niewidomych 
jest prê¿nym ośrodkiem w dziedzinach tyfl o-
logicznych*.

W pobli¿u g³ównej furty zak³adowej znajduje 
siê Leśny Ogródek Botaniczny Kampinoskie-
go Parku Narodowego, w którym posadzono 
typowe rośliny puszczañskie, takie jak: sosny 
smo³kowe, wiśnie kwaśne, konwalie majo-
we, pszeñce gajowe, miodowniki melisowate, 
ziarnop³ony wiosenne, szmaciaki ga³êziste 
czy bluszcze. Na uwagê zas³uguje równie¿ d¹b 
bezszypu³kowy. Ogródek botaniczny za³o¿ono 
w celu przedstawienia s³abego boru mieszane-
go, który dawniej by³ najbardziej rozpowszech-

nionym typem lasów w Polsce, a dziś wypiera-
ny jest przez kwaśny las iglasty. Ogródek ma 
powierzchniê 1,31 ha.

W samym centrum Lasek znajduje siê koś-
ció³ parafi alny pw. Matki Boskiej Królowej 
Meksyku. W 1983 r. Prymas Polski kardyna³ 
Stefan Wyszyñski podj¹³ decyzjê o podziale 
dotychczasowej parafi i Izabelin-Laski na 2 od-
rêbne parafi e. T¹ decyzj¹ chcia³ podziêkowaæ 
ludziom, którzy prze¿yli w Laskach II wojnê 
światow¹ i pomagali mu w pos³udze powstañ-
com i wychowankom zak³adu dla niewido-
mych. Jednocześnie kośció³ ten jest rodzajem 
odwzajemnionego daru dla episkopatu mek-
sykañskiego, który wcześniej erygowa³ parafi ê 
pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Meksy-
ku. Przestronny i jasny kośció³ wybudowano 
w latach 1982−1987 wg projektu dr. Janusza 
Stêpkowskiego. Warto wst¹piæ do tej świ¹tyni 

210 Grób Jana Lechonia

211 Leśny Ogródek Botaniczny Kampinoskiego Parku Narodowego

212 Kościół parafi alny pw. Matki Boskiej Królowej Meksyku

210

211 212
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i zobaczyæ podarowany przez Poloniê meksy-
kañsk¹ obraz patronki laseckiej parafi i, uzna-
wanej tak¿e za patronkê ¯ycia. Jest to kopia 
wizerunku Matki Bo¿ej Guadalupe, z sanktu-
arium w Meksyku. Obok o³tarza wisi tablica 
zawieraj¹ca informacjê o kamieniu wêgiel-
nym, poświêconym przez Papie¿a Polaka Jana 
Paw³a II i kardyna³a Ernesto Corripio Ahu-
manda − prymasa Meksyku. 

Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ Wielkie Organy 
Laseckie, które budowane s¹ od po³owy 2006 r. 
z inicjatywy Towarzystwa Muzycznego im. 
Kazimierza Wi³komirskiego, a zw³aszcza jego 
prezesa p. Mariusza D¿ygi. Po ukoñczeniu bê-
dzie to 75-g³osowy instrument, a zastosowa-
nie ¿aluzji akustycznych da tym organom wy-
j¹tkowe, romantyczne brzmienie. Instrument 
bêdzie mia³ dwa sto³y gry: g³ówny 4-manua³o-
wy z peda³em oraz z drugi z jednym manua-

³em. Instrument buduje mistrz budowy orga-
nów p. Piotr Duda.

Na zewn¹trz kościo³a uwagê zwraca maleñ-
ka sztuczna grota, a w niej fi gurka Matki Bo-
skiej. Tu¿ obok w 2000 r. postawiono krzy¿ 
autorstwa miejscowego stolarza Stanis³awa 
Wiśniewskiego. Na³o¿ono na niego mniej-
szy, sprowadzony z Wileñskiej Góry Krzy¿y. 
Na nim przytwierdzono trzeci, który sta³ przy 
katafalku pogrzebowym ks. Jerzego Popie-
³uszki.

W drodze do miejscowości Izabelin znajdu-
je siê cmentarz wojenny, na którym spoczy-
waj¹ ¿o³nierze wojny obronnej 1939 r. wal-
cz¹cy g³ównie w szeregach Armii „Poznañ” 
i Armii „Pomorze” oraz ¿o³nierze konspiracji 
1940−1944. Opiekê nad cmentarzem spra-
wuj¹ gmina Izabelin oraz Szko³a Podstawowa 
im. p³k. Stanis³awa Królickiego w Izabelinie.

213 Świątynia podczas koncertu. Z lewej strony zwracają uwagę Wielkie Organy Laseckie

214 Cmentarz wojenny żołnierzy wojny obronnej 1939 r.

213 214
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Miejscowośæ ta le¿y na odwiecznym 
szlaku z Warszawy do Sochaczewa, 

zwanym Traktem Królewskim. Lokacja Lesz-
na nie by³a przypadkowa, poniewa¿ znajduje 
siê mniej wiêcej w po³owie Traktu Królew-
skiego nad jeziorem Tomczyn, które zaopa-
trywa³o mieszkañców w ryby i wodê. Pierwsze 
osadnictwo na terenie Leszna pochodzi z ok. 
1000 r. p.n.e. (znaleziono cmentarzysko z epo-
ki br¹zu w okolicy wspó³czesnego cmentarza). 
Nazwa miejscowości wywodzi siê od rodziny 
Leszczyñskich – jednych z w³aścicieli. Pierw-
sze wzmianki o Lesznie pochodz¹ z prze³omu 
XII i XIII w. Wówczas to mog³a zostaæ erygo-

wana parafi a lesznowska. Jednak pierwsza 
informacja pisana na temat Leszna datuje siê 
na 1429 r., wówczas to Pawe³ z Leszna – kasz-
telan warszawski, przeszed³ na s³u¿bê ksi¹¿¹t 
p³ockich. Otrzyma³ on prawo che³miñskie 
na swoje dobra Leszno, Gr¹dy oraz wieś Po-
w¹zki.

W okolicach Leszna i w samej miejscowości 
najprawdopodobniej bywali królowie Polski: 
W³adys³aw Jagie³³o, Jan Sobieski czy Stani-
s³aw August Poniatowski. Okoliczne lasy by³y 
wspania³ym terenem do organizowania po-
lowañ, które królowie uwielbiali. Urz¹dzano 
polowania na tury, a później na sarny, jelenie 

Leszno (siedziba gminy)

215 Leszno od strony południowej

216 Wybudowany przez Łuszczewskich w 1. poł. XVIII w. późnobarokowy pałac

217 XVIII-wieczny park krajobrazowy

215

216 217
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b¹dź inn¹ drobniejsz¹ zwierzynê. Rola Leszna 
by³a coraz bardziej znacz¹ca. Pe³ny rozkwit 
tej malowniczej miejscowości rozpocz¹³ siê 
w XVI w. za czasów ówczesnego w³aściciela 
Wojciecha Mokronowskiego. Miejscowośæ 
ta bardzo czêsto zmienia³a w³aścicieli a¿ do 
czasu, gdy okolicznymi ziemiami zaczê³y rz¹-
dziæ rodziny £uszczewskich i Szymanowskich.

W 1. po³. XVIII w. zosta³ wybudowany 
przez £uszczewskich późnobarokowy pa³ac. 
Jest to dwukondygnacyjna budowla z wy¿-
szym o jedno piêtro ryzalitem. Okna ozdabia-
j¹ namalowane girlandy. Pa³ac by³ systema-
tycznie rozbudowywany, m.in. w 2. po³. XIX w. 
i na pocz. XX w. Obecnie jest to ośrodek kon-
ferencyjny jednego z banków. Pa³ac otoczony 
jest XVIII-wiecznym parkiem krajobrazowym 
zaprojektowanym na planie prostok¹ta i prze-
budowanym w XIX w. Znajduj¹ siê tu pomni-
kowy d¹b szypu³kowy i jesion wynios³y

Kolejny okres, w którym Leszno zaczê³o siê 
bardziej rozwijaæ, to 2. po³. XIX w. W 1849 r. 
ówczesny w³aściciel Leszna Micha³ Piotrowski 
i przemys³owiec Jan Bersohn podjêli decyzjê 

o wybudowaniu cukrowni „Micha³ów”. Wraz 
z cukrowni¹ wybudowano równie¿ drogê bit¹ 
do B³onia. By³ to pocz¹tek nowego osadnictwa 
i rozwoju Leszna, które zosta³y przerwane wy-
buchem II wojny światowej. Warto w Lesznie 
udaæ siê na po³udnie drog¹ w kierunku B³onia 
i tam zobaczyæ stare budynki, które zosta³y 
po cukrowni „Micha³ów”. Na jednym z nich 
umieszczona jest tablica ku czci 7 ofi ar, które 
zginê³y na terenie cukrowni w czasie II wojny 
światowej.

Obecnie w Lesznie jest jedna parafi a rzym-
skokatolicka pw. Jana Chrzciciela oraz jedna 
parafi a mariawicka pod tym samym wezwa-
niem. Kośció³ katolicki w Lesznie istnieje 
na pewno od 1440 r. (pierwotnie jako drewnia-
na świ¹tynia). By³a to rozleg³a parafi a, wiêc − 
dla zjednania sobie m³odego pokolenia − ksiê-
¿a rezyduj¹cy tutaj pobudowali szko³ê. Obecny 
kośció³ neogotycki wzniesiony zosta³ w latach 
1894−1898 wg projektu Konstantego Wojcie-
chowskiego. Trzy lata po konsekracji kościo-
³a, w 1902 r., jeden z ksiê¿y wikarych dokona³ 
roz³amu i wraz z kilkoma tysi¹cami parafi an 

218 Jeden z budynków cukrowni „Michałów”

219 Przy wejściu do cukrowni znajduje się pamiątkowa 
tablica poświęcona pomordowanym przez hitle-
rowców w latach 1939−1945

220 Neogotycki kościół w Lesznie wzniesiony w latach 
1894−1898 wg projektu Konstantego Wojcie-
chowskiego

221 Wnętrze kościoła w czasie niedzielnej mszy

218 219 220

221
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przeszed³ na mariawityzm. Rozgorza³ wielo-
letni spór. Czasem dochodzi³o nawet do rê-
koczynów miêdzy ksiê¿mi i parafi anami obu 
kościo³ów. W efekcie na ulicy Sochaczewskiej 
pobudowany zosta³ w 1907 r. ma³y drewniany 
kośció³ mariawitów. Dziś jest to parafi a Koś-
cio³a mariawitów pw. Jana Chrzciciela z neo-
gotyckim murowanym kościo³em zbudowa-
nym wg projektu ks. Urbasa. Świ¹tynia, przy 
której pozostali katolicy, przetrwa³a po¿ogi 
wojenne XX w. bez uszczerbku, wiêc we wnê-
trzu zachowa³ siê neogotycki drewniany o³tarz 
z 1911 r. wykonany wg projektu Hugona Kude-
ry. Na uwagê zas³uguj¹ obrazy z XVII i XVIII w. 
Ukrzy¿owanie i Świêty Antoni oraz polichro-
mie na sklepieniu z pocz¹tku XX w. autorstwa 
Feliksa Koneckiego.

W pobli¿u kościo³a znajduje siê cmentarz 
za³o¿ony w 1821 r. przez ówczesnego probosz-
cza ks. Walentego Glibowskiego. Warte zoba-
czenia s¹ najstarszy nagrobek wystawiony 
w 1834 r. na grobie Franciszka Myszczyñskie-
go oraz kwatera nale¿¹ca do rodziny Wodziñ-
skich – w³aścicieli s¹siedniego Zaborówka. 
Pośrodku cmentarza stoi kaplica, w której 
chowani s¹ ksiê¿a i proboszczowie parafi i 
w Lesznie. Kaplica ta by³a wybudowana jako 
miejsce wiecznego spoczynku ks. Kazimierza 
Wysockiego, który zmar³ w 1877 r. 

Na cmentarzu znajduje siê równie¿ kwate-
ra ¿o³nierzy Wojska Polskiego i ofi ar terroru 
hitlerowskiego. Bliskośæ Zaborowa, w którym 
w czasie okupacji hitlerowskiej stacjonowa³o 
gestapo, stawia tê kwaterê wśród najliczniej-

222 Figura upamiętniająca wybitną postać ks. Kazimierza Wysockiego, uczestnika powstania listopadowego 
uhonorowanego złotym krzyżem Virtuti Militari

223 Neogotycki mariawicki kościół pw. św. Jana Chrzciciela

224 Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem przed mariawickim kościołem

225 Pomnik upamiętniający poległych w latach 1914−1920

226 Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego i ofi ar terroru hitlerowskiego

222 223 224

225 226
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227 Pomnik poświęcony żołnierzom i partyzantom AK „Grupy Kampinos” poległym w latach 1939−1945

228 Zabytkowe nagrobki na cmentarzu parafi alnym

229 Na cokole fi gury św. Floriana umieszczono tablicę poświęconą ks. Czesławowi Skoromowskiemu, 
współzałożycielowi (1919 r.) Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie oraz jej pierwszemu prezesowi

230 300-letnia Lesznowska Topola – najgrubsze drzewo w Polsce. Niestety, w nocy z 4 na 5 maja 2012 r. 
na skutek nagłego przymrozku i silnego wiatru topola uległa zniszczeniu, pozostał po niej jedynie pień

231 W gminnym parku „Karpinek” znajduje się łowisko specjalne

232 Pomnikowa aleja lipowo-jesionowa przy ul. Lipowej

227 228 229

230

231

232
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szych pod wzglêdem liczby pochowanych 
ofi ar w okolicy (ponad 40). Na ma³ym lesz-
nowskim ryneczku postawiono pomnik, bê-
d¹cy ho³dem ofi arom terroru podczas II woj-
ny światowej.

Na uwagê zas³uguje równie¿ fi gura św. Floria-
na przy budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. 
Upamiêtnia ona jednocześnie jej za³o¿yciela 
− ks. Czes³awa Skomorowskiego. W pobli¿u 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, na dziedziñcu 
szko³y z 1938 r., znajduje siê pomnik ofi ar 
walk o niepodleg³ośæ w latach 1914−1920. 
Na skwerku przed Urzêdem Gminy postawio-
no w 1985 r. pomnik ku czci ¿o³nierzy i par-
tyzantów z „Grupy Kampinos”, jak to napisa-
li fundatorzy z myśl¹ o tych, którzy przyjd¹ 
po Nas. Pomnik ma formê g³azu, na którym 
siedzi orze³.

Wspólczesne Leszno stale siê rozwija. Na te-
renie miejscowości zlokalizowane s¹ ma³e za-
k³ady produkcyjne. Znajduj¹ siê tutaj tak¿e 
tereny o charakterze wypoczynkowym. Warto 
odwiedziæ park gminny „Karpinek” z pozo-

sta³ości¹ po „Topoli Lesznowskiej” – najgrub-
szym drzewie w Polsce maj¹cym 15 m obwo-
du i pond 20 m wysokości. Niestety, w nocy 
z 4 na 5 maja 2012 r. na skutek nag³ego przy-
mrozku i silnego wiatru topola uleg³a zniszcze-
niu, pozosta³ po niej jedynie pieñ. Wêdkarze 
mog¹ skorzystaæ z ³owiska Polskiego Zwi¹zku 
Wêdkarskiego. Jest to dobre miejsce na relaks 
na ³onie przyrody. Jad¹c z Leszna w kierunku 
B³onia, mijamy po lewej stronie zabytkow¹ 
alejê jesionów wynios³ych.

Przy okazji wizyty w Lesznie warto odwie-
dziæ rodzinn¹ fi rmê wikliniarsk¹ przy ul. 
Warszawskiej 5a, której w³aścicielem jest Eu-
geniusz Świ¹tkowski. Ka¿dy znajdzie tam coś 
dla siebie, od popularnych koszyków zaku-
powych po meble. Wszystkie wyroby rodziny 
Świ¹tkowskich maj¹ atest Krajowej Komisji 
Artystycznej i Etnografi cznej Fundacji „Ce-
pelia”, co świadczy o tym, ¿e s¹ to wyroby rê-
kodzie³a ludowego i artystycznego. Wiêcej in-
formacji w rozdziale Rodzina Świ¹tkowskich 
– wikliniarze od trzech pokoleñ.

233 234

235

233 Wiklina schnąca na polu

234 Wyroby Państwa Świątkowskich

235 Nad stawem w pobliżu ul. Sokołowskiej 
można chwilę odpocząć po zwiedzeniu 
Leszna
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Obecny Lipków jest bardzo ma³¹ wsi¹, 
licz¹c¹ ok. 300 mieszkañców. Po³o¿o-

ny jest ok. 4 km od Starych Babic. Pierwsze 
wzmianki o Lipkowie pochodz¹ z 1414 r. By³ 
on wówczas w³asności¹ rodu rycerskiego Pru-
sów. Jednym z wa¿niejszych w³aścicieli Lip-
kowa by³ Piotr Prusin, który w 1419 r. zawar³ 
ugodê z opatem Czerwiñska na rozgraniczenie 
terenów Lipkowa i Truskawia oraz wydziele-

nia z nich królewszczyzn. Piotr podzieli³ swój 
maj¹tek miêdzy synów. Wówczas to Lipków, 
czy jak pocz¹tkowo zwano £ubków i Lubków, 
przypad³ Pietraszowi. Ziemia ta, jako po³o¿o-
na na skraju puszczy, by³a nieurodzajna i s³a-
ba. Czêsto zmienia³a w³aścicieli.

Rozwój wsi nastapi³ jednak w XVIII w., gdy 
ta nale¿a³a najpierw do kanclerza Andrzeja 
Zamoyskiego, a nastêpnie do marsza³ka wiel-

Lipków (gmina Stare Babice)

236 Dwór w Lipkowie powstał w 1792 r.

237 Zabytkowa aleja w parku krajobrazowym

238 Kościół zbudowany w 1792 r. wg projektu Hilarego Szpilowskiego

239 Na cmentarzu przykościelnym znajduje się pomnik Jakubowiczów − ostatnich właścicieli majątku

240 Wyjątkowej urody piaskowcowa fi gura Madonny, prawdopodobnie z początku XX w.

238 239 240

236 237
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kiego koronnego Micha³a Mniszka. 1 stycznia 
1790 r. to bardzo znacz¹cy dzieñ w dziejach 
Lipkowa. Nowy w³aściciel, Paschalis Jaku-
bowicz, wybudowa³ tutaj fabrykê (określan¹ 
w tamtych czasach persjarni¹) pasów szlache-
ckich, które konkurowa³y z pasami produko-
wanymi w S³ucku. Zaczê³y siê z³ote czasy dla 
Lipkowa. W swojej fabryce Jakubowicz zatrud-
ni³ kilkaset osób. To przyczyni³o siê do znacz-
nego rozwoju miejscowości, która zaczyna³a 
w okolicy konkurowaæ z Babicami. Fabryka 
by³a tak dobra, ¿e w rok od jej za³o¿enia od-
wiedzi³ j¹ król Stanis³aw August Poniatowski. 
W latach 1789−1794 manufaktur¹ kierowa³ 
doświadczony w produkcji pasów Franciszek 
Selimand. W 1792 r. w Lipkowie wybudowano 
kośció³ dla pracowników fabryki.

Wzory na pasach lipkowskich to przewa¿-
nie motywy kwiatowe, roślinne oraz geome-
tryczne. Wzd³u¿ pasa, po jego bokach, bieg³ 
szlaczek skomponowany z kwiatów − b³a-
watków oraz z ró¿yczek. Pasy z manufaktury 
lipkowskiej mo¿emy podziwiaæ w zbiorach 
wielu muzeów w kraju, m.in. w zbiorach 
na Zamku Królewskim w Warszawie, Mu-
zeów Narodowych w Warszawie, Poznaniu, 
Krakowie i Wroc³awiu oraz w Muzeach Die-
cezjalnych w P³ocku i Tarnowie. Ciekawostk¹ 
jest to, ¿e w manufakturze „£ad” w Warszawie 
wytwarza siê wspó³cześnie pasy kontuszowe 
wzorowane na tych, które produkowane by³y 
w Lipkowie. Dziś u¿ywa siê ich zamiast pasów 
do smokinga. 

Podczas powstania kościuszkowskiego 
1794 r. i przejściu przez Lipków wojsk gen. 
Suworowa manufaktura uleg³a czêściowemu 
zniszczeniu. W 1811 r. Paschalis sprzeda³ do-
bra swojemu synowi Feliksowi. Ten wkrótce 
zmar³, a w³ości zosta³y zakupione przez kolej-
nego syna Paschalisa − Józefa, który rozpocz¹³ 
odbudowê zniszczonej fabryki. Wznowi³ w niej 
produkjê materia³ów jadwabnych, p³ócien-
nych oraz bawe³nianych. Pozosta³ości po fun-
damentach budynków fabryki mo¿na znaleźæ 
zarośniête traw¹ na polance za cmentarzem.

Po śmierci Paschalisów maj¹tek i okolicz-
ne ziemie czêsto przechodzi³y z r¹k do r¹k. 
W 1880 r. naby³ te ziemie Kazimierz Szetkie-
wicz, ojciec Marii, ¿ony Henryka Sienkiewi-

cza. To tutaj Sienkiewicz umieści³ pojedynek 
Bohuna z Wo³odyjowskim, a pierwowzorem 
Zag³oby by³ teśæ powieściopisarza. Sienkiewicz 
opisa³ równie¿ w Trylogii karczmy w Lipkowie 
i pobliskich Babicach. W³aśnie w lipkowskiej 
Wo³odyjowski pozywa Bohuna. 

W 3 lata po nabyciu Lipkowa przez Kazimie-
rza Szetkiewicza maj¹tek znów zosta³ sprze-
dany i do II wojny światowej zmienia³ bardzo 
czêsto w³aścicieli. W tym czasie podupad³ 
miejscowy kośció³. Zlikwidowano parafi ê, któ-
r¹ reaktywowano dopiero w 1952 r. Pierwszym 
proboszczem po reaktywacji parafi i zosta³ ks. 
Wac³aw Kurowski. To on rozpocz¹³ odbudowê 
dworku, w którym stworzy³ muzeum lipkow-
skie z pami¹tkami po Henryku Sienkiewiczu.

Po II wojnie światowej utworzono tutaj Pañ-
stwowe Gospodarstwo Rolne. Jego pracownicy 
zdewastowali maj¹tek dworski oraz przyczyni-
li siê do zaprószenia ognia, który strawi³ cześæ 
zabudowañ (oko³o 19 domów). Drugi powa¿ny 
po¿ar mia³ miejsce w 1964 r. albo w 1965 r. 
Wówczas to na jeden z budynków spad³a woj-
skowa rakieta wystrzelona z jednostki woj-
skowej na warszawskim Bemowie. W tym 
po¿arze sp³onê³o 5 budynków. Wojsko pokry³o 
koszty odbudowy.

W po³owie lat 70. XX w. powsta³ zamys³, 
aby na terenie Lipkowa zlokalizowaæ mu-
zeum puszczañskie na wolnym powietrzu. 
Tutaj mia³ znaleźæ siê park etnografi czny 
o powierzchni 20 ha z 40 ró¿nymi obiektami 
folklorystycznymi. W 1983 r. Przedsiêbiorstwo 
Pañstwowe Pracownie Konserwacji Zabytków 
przyst¹pi³o do studiów dotycz¹cych odbudowy 
manufaktury pasów szlacheckich Paschalisa 
Jakubowicza. Ostatecznie w 1984 r. zapad³a 
decyzja o lokalizacji muzeum puszczañskiego 
w Granicy. Idea parku etnografi cznego w Lip-
kowie upad³a. Na terenie plebanii w Lipkowie 
przez krótki czas funkcjonowa³o muzum sien-
kiewiczowskie. Placówka by³a utworzona przez 
proboszcza ks. Wac³awa Kurowskiego. Obecnie 
muzeum jest nieczynne, poniewa¿ g³ówny po-
mys³odawca zmar³ i nikt nie podj¹³ siê konty-
nuacji tego przedsiêwziêcia. Kośció³ z uwagi 
na zagro¿enie katastrof¹ budowlan¹ równie¿ 
zamkniêto. Obecnie trwaj¹ w nim prace kon-
serwatorskie. Mieszkañcom i turystom pozo-
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staje zatem podziwianie przyrody i wypoczy-
nek na polance nad strug¹ Lipkowska Woda. 
Na polance odbywaj¹ siê cykliczne imprezy 
organizowane przez ró¿ne towarzystwa i sto-
warzyszenia (np. Kampinoski Rajd Rowerowy 
organizowany przez Towarzystwo Przyjació³ 
Kampinoskiego Parku Narodowego).

Piêkno lipkowskiego dworku, kościo³a i par-
ku zosta³o wielokrotnie uwiecznione na ta-

śmie fi lmowej. By³y tu krêcone epizodyczne 
sceny w fi lmach i serialach, m.in. w Odsieczy 
Wiedeñskiej, Polskich Drogach, 07 zg³oś siê 
oraz w Katastrofi e na Gibraltarze. 

Czêstym gościem w Lipkowie by³ ks. Jan 
Twardowski, który przenosi³ siê tu na lato. 
Z pewności¹ bliskośæ Puszczy Kampinoskiej 
inspirowa³a poetê, który piêkno przyrody 
uczyni³ tematem wielu wierszy.

241

242

243

241 Neogotycka kapliczka z ok. 1860 r.

242 Lipkowska polanka – miejsce wielu lokalnych 
imprez oraz wypoczynku i rekreacji

243 Rzeczka Lipkowska Woda w upalne lato
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£azy po³o¿one s¹ 4,5 km. na zachód 
od miejscowości Kampinos, na szlaku 

Traktu Królewskiego. W XVIII w. pobudowa-
no tutaj dwór. Nale¿a³ on do rodu Bromier-
skich, a nastêpnie do rodu Karnkowskich. 
Obecnie zachowany jest jedynie barokowy 
fragment budowli z parterow¹ ofi cyn¹. Ma 
ona neobarokowo-secesyjne szczyty i kla-
sycyzuj¹ce obramienia okienne zwieñczo-

ne trójk¹tnymi naczó³kami. W okresie PRL 
dwór w du¿ej czêści zosta³ rozebrany.

W parku podworskim rosn¹ liczne stare 
drzewa, wśród nich modrzew polski o obwo-
dzie pnia 6,6 m oraz jeden z najwiêkszych 
jesionów w Puszczy Kampinoskiej, który 
ma 25 m wysokości i 3,7 m obwodu pnia. 
Rośnie tu równie¿ buk zwyczajny w odmianie 
czerwonolistej.

Łazy (gmina Kampinos)

244 Pozostałości dworu Bromierskich i Karnkowskich są dziś praktycznie niedostępne

245 W parku podworskim znajduje się kilka pomnikowych drzew i bardzo interesująca, choć również niedostęp-
na,  kapliczka

246 Bez trudu możemy za to obejrzeć pozostałości barokowej ofi cyny

247 Z Łaz w kierunku Zawad prowadzi 3-kilometrowa Zabytkowa Aleja Lipowa im. Fryderyka Chopina

244 245

246 247
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W odleg³ości nieca³ego kilometra na pó³-
noc od drogi krajowej nr 2 w okolicy 

Kopytowa po³o¿ona jest ma³a wieś £aźniew. 
Na pierwszy rzut oka nie ró¿ni siê niczym 
szczególnym od pozosta³ych miejscowo-
ści w okolicy. Jednak warto zainteresowaæ 
siê tym miejscem, poniewa¿ znajduje siê 
tu du¿y kompleks klasztorny ksiê¿y orio-
nistów*. Zgromadzenie to ma w £aźniewie 
pod opiek¹ kośció³ parafialny pw. św. Anto-
niego z Padwy, Zak³ad Opiekuñczo-Leczni-
czy im. ks. abpa D¹browskiego i ośrodek dla 
bezdomnych.

Sama parafi a w £aźniewie zosta³a erygowa-
na 7 październkia 1950 r. Pierwotnie funkcjê 
świ¹tyni spe³nia³a kaplica zak³adowa. Budo-
wa obecnego kościo³a wg projektu w³oskie-
go architekta Boniego rozpoczê³a siê w maju 
1958 r. Na uwagê zas³uguje drewniana droga 
krzy¿owa oraz pomnik Jana Paw³a II postawio-
ny w 30. rocznicê wyboru kardyna³a Karola 
Wojty³y na papie¿a.

W o³tarzu g³ównym umieszczono kopiê 
obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej. 
W ostatnich latach, dziêki inicjatywie i stara-
niom obecnego proboszcza i hojności darczyñ-

Łaźniew (gmina Błonie)

248 Frontowa fasada kościoła w Łaźnie-
wie z fi gurami św.św. Piotra i Pawła

249 Ołtarz główny poświęcony Matce 
Boskiej Częstochowskiej

250, 251 Górne okna kościoła wypełniają 
wybrane wizerunki Matki Bożej z 
polskich i zagranicznych świątyń 
– na zdjęciach kolejno: Matka Boża 
Tuchowska i Matka Boża Pięknej 
Miłości

248

249 250 251

Tradycja Mazowsza100

powiat warszawski zach.indd   100powiat warszawski zach.indd   100 2012-10-22   12:21:532012-10-22   12:21:53



ców, górne okna kościo³a zape³ni³y witra¿e 
z wizerunkami znanych w Polsce i na świecie 
Matek Bo¿ych. Mo¿emy m.in. podziwiaæ Mat-
kê Bosk¹: Licheñsk¹, Świêtolipsk¹, Gietrz-

wa³dzk¹, Zebrzydowsk¹, Tuchowsk¹, Opatrz-
ności, Adoruj¹c¹, Piêknej Mi³ości, Powsiñsk¹, 
Rokitniañsk¹, Kodeñsk¹. Wieczorem mo¿emy 
podziwiaæ wizerunki w iluminacji świetlnej.

252 253

252 Na terenie przykościelnym znajduje się kilka  pięknych ołtarzy z mozaiką w polu centralnym

253 Drewniane stacje krzyżowe stanowią niewątpliwą ozdobę łaźniewskiej parafi i
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Najm³odsze miasto w powiecie war-
szawskim zachodnim (prawa miejskie 

od 1989 r.) po³o¿one jest nad Wis³¹, na pó³noc 

od Warszawy tu¿ za jej granic¹. Przez £omian-
ki przebiega droga krajowa nr 7. Miasto dzieli 
siê na 3 czêści: £omianki, Buraków i D¹browê. 

Łomianki (siedzba gminy)

254 Łomianki mogą się poszczycić własną autobusową komunikacją miejską. Ulica Warszawska – oś miasta

255 Brzeg jeziora Fabrycznego mógł być miejscem pierwszego osadnictwa na tych terenach. W znacznie 
późniejszych czasach w jego pobliżu stał dwór właścicieli Łomianek, browar a po nim garbarnia

256 Pomnik Ułanów Jazłowieckich, którzy brali udział 19 września 1939 r. w szarży pod Wólką Węglową, 
oraz poległych w powstaniu warszawskim członków Kompanii Młodzieżowej z Dąbrowy Leśnej

257 Bliskość Wisły sprawia, że wiele tu stawów, jeziorek i kanałów będących częścią starorzecza – osiedle 
nad jeziorem Pawłowskim

258 Pomnik gen. Mikołaja Bołtucia dcy polskich żołnierzy z Armii „Pomorze” i „Poznań”, którzy wzięli udział 
w bitwie pod Łomiankami

254 257

255

256 258
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Nazwa £omianki pochodzi od s³owa ³ominy, 
oznaczaj¹cego miejsca z naniesionymi przez 
wylew drzewami lub równiny po wykarczowa-
nym lesie.

Osadnictwo na terenie dzisiejszych £omia-
nek, datowane na ok. 5000 lat p.n.e., zwi¹zane 
jest w du¿ej mierze z rzek¹ Wis³¹. Ju¿ od naj-
dawniejszych czasów cz³owiek obra³ sobie te 
tereny jako urodzajne i nadaj¹ce siê do zasied-
lenia. Jednak pierwsza pisana wzmianka 
pochodzi dopiero z XIV w. Obecne tereny 
£omianek, jak i ca³ego pasa przywiślanego, 
stanowi³y g³ównie dobra kościelne oraz drob-
na w³asnośæ szlachecka (£omianki). Obszar 
nale¿¹cy do kościo³a dzieli³ siê na w³asnośæ 
klasztoru czerwiñskiego (dzisiejsza £omna) 
i dobra dziekana kapitu³y p³ockiej (dzisiej-
sze tereny Dziekanowa). Obecne nazwy wsi 
i osiedli przylegaj¹cych do £omianek zwi¹-

zane s¹ z późniejszym okresem osadnictwa 
mennonickiego.

Pierwsza pisemna wzmianka o samych 
£omiankach zwi¹zana jest ze wspó³pracow-
nikiem ksiêcia Janusza I Arnoldem. By³ on 
w³aścicielem ma³ej osady na terenie dzisiej-
szych £omianek. Po śmierci Arnolda dziedzi-
cem tych obszarów zosta³ jego syn Śmiszek, 
który równie¿ − tak jak ojciec − robi³ karierê 
na dworze ksi¹¿êcym. W 1430 r. wraz z braæmi 
sprzeda³ dobra ³omiankowskie Piotrowi Droz-
dowi ze S³u¿ewieckiej Woli (obecnie S³u¿ew). 
Wówczas to nast¹pi³ szybki, jak na tamte cza-
sy, rozwój £omianek, rezultatem czego by³o 
nadanie w 1475 r. przywileju prawa che³miñ-
skiego przez ks. Boles³awa V nastêpnemu dzie-
dzicowi Krystynowi.

Pod koniec XV w. nast¹pi³ kolejny etap roz-
kwitu £omianek, a to z przyczyny osadnictwa 

259

260

261

259 Wysoko posadowiona przy ul. Warszawskiej kapliczka „na kopcu”  z fi gurą św. Jana Nepomucena 
przypomina o powodziach pustoszących w przeszłości te tereny. Obecna rzeźba zastąpiła XVIII-wieczną 
przeniesioną do burakowskiej świątyni

260 Kościół pw. św. Małgorzaty

261 Nowoczesne wnętrze kościoła zaprojektowała pracownia architektoniczna Elżbiety Dębek
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mennonickiego. Do dziś na terenie gminy 
i miasta £omianki zachowa³o siê niewiele po-
zosta³ości po tym osadnictwie. Praktycznie 
s¹ to 3 maleñkie, zdewastowane cmentarze. 
Pierwszy znajduje siê w Dziekanowie Leśnym 
na ty³ach Instytutu Ekologii PAN, drugi odna-
leźæ mo¿na w miejsowości Kêpa Kie³piñska, 
a trzeci obiekt umiejscowiony jest w D¹browie 
Leśnej przy pêtli autobusowej. Jest to ogrodzo-
ny teren, na którym znajdowa³ sie maleñki 
cmentarzyk. Do dzisiejszego dnia przetrwa³o 
tam kilka nagrobków. Wyznawcy anabaptyzmu 
oprócz wspomnianych wsi kolonizowali rów-
nie¿ Sadow¹, lecz obecnie nie ma we wsi mate-
rialnej spuścizny po dawnych kolonistach.

Po³owa XVI w. to okres, w którym £omian-
ki wraz z Kie³pinem nale¿a³y do rodziny 

Ossoliñskich. Dobra wiejskie stanowi³y za-
plecze gospodarcze dla wielkich posiad³ości 
rodzinnych w samej Warszawie. Nastêpnie 
£omianki przypad³y Lubomirskim, którzy 
sprzedali je dopiero w 1752 r. Henrykowi von 
Brühlowi.

Równolegle rozwija³ siê Buraków, który 
obecnie jest czêści¹ £omianek. Dawniej na-
le¿a³ do opactwa czerwiñskiego, nastêpnie 
do rodziny Prusów. Obok herbowych Prusów 
w Burakowie pojawiali siê przedstawicie-
le wielu mazowickich rodzin szlacheckich. 
Na pocz¹tku XVI w. Buraków sta³ siê czêści¹ 
dóbr Jana z Regu³, a nastêpnie zosta³ sprzeda-
ny ksi¹¿êtom mazowieckim. W latach potopu 
szwedzkiego Buraków i £omianki bardzo do-
tkliwie odczu³y piêtno wojny. Wed³ug relacji 

262 Najcenniejsze elementy wyposażenia pochodzące z dawnego kościoła w Kiełpinie znajdują się w kaplicy 
bocznej – barokowy ołtarz z 1722 r. z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej w polu głównym

263 Kamienna płyta upamiętniająca dawną, powstałą w latach 20. XX w. świątynię rozebraną w 2003 r.

264 Powstała w 1947 r. fi gura Serce Maryi – wotum mieszkańców za ocalenie kościoła od zniszczeń wojennych. 
W tle widoczna dawna dzwonnica

262

263

264
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Buraków zosta³ doszczêtnie zniszczony. Prze-
trwa³y tylko 3 gospodarstwa.

Wiek XVIII i XIX to dla £omianek i s¹sied-
nich wsi w³adztwo rodziny Brühlów i Pothsów. 
Za rz¹dów pierwszej rodziny zarz¹dc¹ £omia-
nek by³ Jan Kazimierz Kniaziewicz ojciec gen. 

Karola Kniaziwicza. Przysz³y genera³ dorasta³ 
na ziemi ³omiankowskiej oraz pobiera³ nauki 
w pobliskiej szkole artylerii Alojzego Brühla, 
która mieści³a siê w M³ocinach. Sam Brühl 
postawi³ na terenie Burakowa m³yn procho-
wy, w którym mielono sk³adniki do odpala-

265 Ufundowana w 1938 r., jako wotum dziękczynne za zwycięstwo nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej, 
fi gura Serce Jezusa

266 Kościół pw. bł. Marceliny Darowskiej w Burakowie

267 XIX-wieczna rzeźba Matki Bożej Niepokalanie Poczętej autorstwa Tomasza Oskara Sosnowskiego

268 XVIII-wieczna fi gura św. Jana Nepomucena – najcenniejszy „dar” jednej z powodzi

265 266

267 268
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nia armat. Niestety, nic siê nie zachowa³o 
do naszych czasów oprócz nazwy topografi cz-
nej Prochownia.

W latach 80. XVIII w. rodzina Brühlów 
sprzeda³a wszystkie dobra. £omianki wraz 
z Kie³pinem naby³ kupiec i bankier Jerzy 
Fryderyk Poths. Do czasów II wojny świato-
wej w rêkach jego rodziny znajdowa³ siê pas 
od Kie³pina po M³ociny. W samych £omian-
kach po rodzinie Pothsów pozosta³o niewiele. 
Dziś s¹ to g³ównie nagrobki rodzinne na kie³-
piñskim cmentarzu.

W czasie wojny obronnej 1939 r. w okolicach 
£omianek mia³y miejsce 2 bitwy. 19 wrześ-
nia 1939 r. dosz³o do szar¿y 14. Pu³ku U³anów 
Jaz³owieckich gen. Romana Abrahama w oko-
licach dzisiejszej D¹browy Leśnej. Potyczka 
ta znana jest pod nazw¹ szar¿y pod Wólk¹ 

Wêglow¹. W jej wyniku śmieræ ponios³o 105 
u³anów oraz 2300 ¿o³nierzy niemieckich. 
Świadectwem tych zdarzeñ s¹ pochowani 
na cmentarzu w Kie³pinie ¿o³nierze oraz Ka-
mieñ U³anów Jaz³owieckich ustawiony w uro-
czysku „Nad³u¿e”. Jest to pomnik niezwyk³ego 
mêstwa ¿o³nierzy z tej formacji.

Kolejn¹ potyczk¹ miêdzy armi¹ polsk¹ i nie-
mieck¹ by³a bitwa pod £omiankami 22 wrześ-
nia 1939 r. Wówczas to po pora¿ce nad Bzur¹ 
resztki polskich oddzia³ów próbowa³y przebiæ 
siê do Warszawy. W bitwie po polskiej stronie 
bra³o udzia³ ok. 5000 ¿o³nierzy z Armii „Pomo-
rze” i „Poznañ” pod dowództwem gen. Miko³a-
ja Bo³tucia. Pomiêdzy £omiankami a D¹brow¹ 
Leśn¹ natknêli siê na wojska niemieckie oka-
laj¹ce stolicê. Z morderczej, prawie partyzan-
ckiej walki przewa¿aj¹ce si³y wroga wysz³y zwy-

269 Miejsce egzekucji 22 osób przez hitlerowców – Buraków, ul. Parkowa

270 Pozostałości po kompleksie przeciwatomowym Wojsk Układu Warszawskiego

271 Błogosławiony Sługa Boży Jan Benzema całe swoje życie poświęcił trędowatym – kapliczka na ul. Dolnej 
w Dąbrowie Leśnej

269

270 271
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ciêsko. W bitwie tej poleg³ gen. Bo³tuæ oraz jego 
najbli¿si wspó³pracownicy. Ogó³em po stronie 
polskiej straty wynios³y 3000 zabitych i ran-
nych na blisko 120 ofi ar po stronie niemieckiej. 
Ciekawostk¹ jest to, ¿e – widz¹c widmo pora¿-
ki – czêśæ polskiej broni zatopiono w Jeziorze 
Dziekanowskim. W latach okupacji s³u¿y³a 
ona do walki z wrogiem.

W £omiankach, w samym sercu miasta, 
na uwagê zas³uguje du¿y kośció³ pw. św. Ma³-
gorzaty. Jest to kośció³ parafi alny, który pier-
wotnie zosta³ erygowany w Kie³pinie w 1461 r. 
Jednak kośció³ kie³piñski zosta³ zniszczony 
podczas powodzi w 1924 r. Postanowiono 
wówczas przenieśæ świ¹tyniê na wy¿ej po³o¿o-
ne miejsce. Plac pod budowê parafi i udostêp-
nili Czes³awa i Stanis³aw Brzóskowie. 

Warto zobaczyæ drewniany dom przy ul. Aga-
wy, kiedyś nale¿¹cy do spo³ecznika i pszczela-
rza prof. Stanis³awa Brzósko, który w £omian-
kach prowadzi³ swoj¹ pasiekê i za³o¿y³ szkó³kê 
drzew owocowych nazwanych „Pszczó³ki”. By³ 
pracownikiem Ministerstwa Rolnictwa, przez 
15 lat redagowa³ czasopisma pszczelarskie, 
napisa³ wiele ksi¹¿ek o tematyce ogrodniczej 
i pszczelarskiej. Wraz z ¿on¹ pochowany zo-
sta³ na cmentarzu w Kie³pinie.

Kośció³, pod który pañstwo Brzóskowie 
przekazali teren, nie przetrwa³ do dziś, ponie-
wa¿ zosta³ rozebrany w 2003 r., gdy pobudo-
wano obecn¹ świ¹tyniê. Znajduje siê w niej 
wiele elementów z poprzednich kościo³ów: 
późnogotycki krucyfi ks, a obok niego obraz 
z XVIII w. przedstawiaj¹cy św. Ma³gorza-

272 Na cmentarzu ewangelickim w Dąbrowie Leśnej zachowało się jeszcze kilka tablic nagrobnych

273 Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe Jana Pawła II

274 Atrakcją turystyczną ostatniego okresu jest kursujący w sezonie letnim prom łączący Łomianki z warszawską 
Białołęką

272

273

274
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tê. Ze starego kościo³a s¹ tu 3 stare obrazy 
z postaciami św. Miko³aja Biskupa, św. Rocha 
oraz św. Antoniego z Dzieci¹tkiem. Nad wej-
ściem do bocznej kaplicy wisi obraz przed-
stawiaj¹cy mêczeñsk¹ śmieræ św. Piotra. 
W samej kaplicy znajduj¹ siê najcenniejsze 
pami¹tki tego kościo³a. S¹ to: barokowy z³o-
cony o³tarz g³ówny z kie³piñskiego kościo³a, 
ambona, kryszta³owy ¿yrandol, witra¿ oraz 
para s³upków pod kwiaty. Obecny o³tarz za-
wiera obraz z przedstawieniem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej.

Drugim kościo³em w £omiankach jest świ¹-
tynia przy klasztorze sióstr niepokalanek 
sprowadzonych tutaj w latach 1940–1941. 
Sama parafi a powsta³a niedawno, bo w 1994 r., 
ale warto zwiedziæ ten maleñki kośció³, zbu-
dowany wg projektu architekta Stanis³awa 
Pawlika, choæby po to, aby zobaczyæ cenne za-
bytki: rzeźbê z 1860 r. Matki Bo¿ej Niepokala-
nie Poczêtej autorstwa Tomasza Oskara Sos-
nowskiego i nadpalon¹ 150-letni¹ fi gurê św. 
Jana Nepomucena, zwi¹zan¹ z dziejami £o-
mianek. W lipcu 1844 r. wody Wis³y wyrzuci³y 
XVIII-wieczn¹ rzeźbê na ³omiankowski brzeg 
niedaleko Burakowa. Okoliczni mieszkañcy 
postanowili wystawiæ kapliczkê w miejscu 
znalezienia, gdzie umieścili fi gurê, która sta³a 

tam do lat 90. XX w. W lewej ścianie kościo-
³a wmurowana jest tablica ku czci bohaterów 
walk w 1920 r. Trzeci kośció³ w £omiankach 
zlokalizowany jest w D¹browie Leśnej. Świ¹-
tynia pw. św. Marka Ewangelisty jest obecnie 
w budowie. W D¹browie przy ul. Grzybowej 
znajduje siê bardzo wysoka oryginalna wspó³-
czesna kapliczka. 

Id¹c ul. Grzybow¹ ok. 100 m w g³¹b Puszczy 
Kampinoskiej mo¿emy natrafi æ na olbrzymi 
kompleks wojskowy. Jest to zbudowana w la-
tach 60. XX w. jednostka obrony przeciwlot-
niczej Uk³adu Warszawskiego. Ca³y kompleks 
sk³ada siê ze schronu, budynku gospodarczego 
i kilku pomniejszych budyneczków. Central-
nym punktem obiektu by³a piêtrowa sala za-
opatrzona w niezale¿n¹ ³¹cznośæ. W podzie-
miach znajdowa³y siê pomieszczenia socjalne, 
techniczne i magazyn broni. Obiekt zosta³ po-
rzucony przez wojsko kilka lat temu i sta³ siê 
celem wycieczek ludzi ¿¹dnych przygód oraz 
poszukiwaczy pozosta³ości historycznych 
i z³omiarzy. 

W £omiankach wybudowano du¿y kom-
pleks sportowy Integracyjne Centrum Dy-
daktyczno-Sportowe Jana Paw³a II. Obok bu-
dynku ustawiono g³az poświêcony papie¿owi 
w pierwsz¹ rocznicê jego śmierci.
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Mościska s¹ wsi¹ licz¹c¹ niespe³na 500 
mieszkañców, po³o¿on¹ na zachód 

od Warszawy, tu¿ za jej granic¹. Nazwa wsi 
pochodzi od s³owa „mościæ” oznaczaj¹cego 
przechodzenie przez bagna po wymoszczonej 
ście¿ce. Prawdopodobnie przez teren miejsco-
wości wiod³a jedyna droga w kierunku Puszczy 
Kampinoskiej przez bagna, które z biegiem lat 
wysch³y.

Pierwsza wzmianka o Mościskach pochodzi 
z ok. XIX w., gdy we wsi mia³ byæ pobudowa-

ny kośció³. Dziś stoi tam pielêgnowany przez 
mieszkañców drewniany krzy¿. W samym 
środku dzisiejszych Mościsk znajduje siê rów-
nie¿ ciekawa kapliczka. Jest to zadaszona fi -
gurka Jezusa, postawiona tu w 1931 r.

Obecnie Mościska prze¿ywaj¹ rozkwit, po-
niewa¿ na jego po³udniowym krañcu znaj-
duje siê du¿a strefa przemys³owo-us³ugowa. 
Na jej terenie dzia³a wiele fi rm nie tylko o za-
siêgu lokalnym, ale równie¿ krajowym.

Mościska (gmina Izabelin)

275 Figura Jezusa z 1931 r.

276 Stary drewniany krzyż przypomina o odległych tradycjach tego miejsca

277 Najbardziej charakterystyczne miejsce Mościsk… to bocianie gniazdo

276275 277
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Powiat warszawski zachodni powsta³ 
w 1999 r. w wyniku nowego podzia³u ad-

ministracyjnego kraju. Pocz¹tkowo siedziba 
powiatu by³a w Warszawie. Jednak po wielu 
miesi¹cach i ustaleniach to O¿arów Mazowie-
cki sta³ siê siedzib¹ starostwa. 

O¿arów Mazowiecki otrzyma³ prawa miej-
skie w 1967 r., ale jego historia jest o wiele 
d³u¿sza. Pierwsze osadnictwo na terenie dzi-
siejszego O¿arowa mo¿na datowaæ na IX w. 
p.n.e., jednak pierwsza wzmianka pojawia siê 
w czasach króla Kazimierza Wielkiego. Ist-

Ożarów Mazowiecki (siedziba powiatu i gminy)

278 Ożarów Mazowiecki stale rozwija się, a liczba mieszkańców wzrasta i wynosi obecnie blisko 10 tys.

279 Siedziba starostwa powiatu warszawskiego zachodniego w Ożarowie Mazowieckim

280 Oddana do użytku w 2002 r. pływalnia miejska jest znakomitym miejscem do całorocznej rekreacji

278

279 280
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nia³a wówczas na terenie dzisiejszego miasta 
wieś we w³adaniu ksiêcia mazowieckiego Ka-
zimierza I Warszawskiego o nazwie Po¿arowy. 
By³a ona w³asności¹ ksi¹¿¹t do inkorporacji 
Mazowsza do Korony Polskiej w 1526 r. Przez 
ca³y ten okres, mimo zawieruch wojennych 
i dziejowych, osada rozwija³a siê. W XVI 
i XVII w. by³a jedn¹ z wiêkszych wsi w okolicy. 
Sprzyja³a temu wysoka jakośæ tutejszych gleb. 
Czarnoziem, który tutaj wystêpowa³, wp³ywa³ 
na rozwój rolnictwa. Jednak na pocz¹tku XX w. 
na terenie O¿arowa rozkwit³ równie¿ prze-
mys³. W czêści osiedla Franciszków powsta³a 
w 1901 r. huta szk³a. Za³o¿ycielem huty by³ Ka-
zimierz Romuald Ansgary Kamiñski. Pocz¹tki 
tak znacz¹cej fi rmy by³y skromne. Kamiñski 
zacz¹³ dzia³alnośæ od fi rmy handlowej zaopa-
truj¹cej warszawskie apteki i szpitale w szkla-

ne opakowania. Dopiero 6 lat później rozpo-
czêto produkcjê szklanych naczyñ aptecznych 
i szpitalnych oraz wyrobów oświetleniowych. 
Fabryka tak siê rozrasta³a, ¿e w 1908 r., jako 
w jednej z nielicznych, zbudowano pierw-
szy dom mieszkalny dla 50 pracowników. 
W 1912 r. w³aściciel powiêkszy³ strefê socjaln¹ 
zak³adu o świetlicê, sklep fabryczny i salê bi-
blioteczn¹, gdzie zatrudniony nauczyciel pro-
wadzi³ lekcje czytania dla doros³ych i dzieci. 
W okresie miêdzywojennym fabryka rozrasta-
³a siê nadal − do produkcji wprowadzano nowe 
asortymenty. Z tego okresu pochodz¹ 2 domy 
mieszkalne dla 90 ¿onatych pracowników. Je-
den z nich stoi przy ul. Poznañskiej 77. Miesz-
kania by³y du¿e, oświetlane elektryczności¹ 
i wyposa¿one w wodoci¹gi. W latach 30. XX w. 
liczba wykwalifi kowanych pracowników prze-

281 Dzięki miastotwórczej roli kolei żelaznych na Mazowszu rozwinęło się wiele osad, w tym również Ożarów 
Mazowiecki

282 Pochodzący z czasów zaboru rosyjskiego budynek dworca przy ul. Kolejowej 1

283 Ochotniczą Straż Pożarną w Ożarowie Mazowieckim powołano do życia w 1924 r.

281

282

283
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kroczy³a 500. W czasie II wojny światowej 
huta równie¿ funkcjonowa³a − zaopatrywa³a 
Niemców. Po wojnie hutê znacjonalizowano, 
a po reformach gospodarczo-politycznych za-
k³ad zbankrutowa³ w 2001 r.

W 1929 r. otwarto w O¿arowie Fabrykê Kab-
li. Fabrykê za³o¿y³ ksi¹¿ê Franciszek Miko³aj 
Radziwi³³ wraz z in¿. Piotrem Bergmanem. 
Po wojnie fabrykê znacjonalizowano i nadano 
jej imiê Mariana Buczka. Oba wspomniane 
wy¿ej zak³ady ju¿ nie istniej¹. Obecnie na te-
renie zamkniêtej w 2002 r. Fabryki Kabli swoj¹ 
siedzibê ma Starostwo Powiatowe oraz specjal-
na strefa ekonomiczna. W jej pobli¿u znajduje 
siê ulica poświêcona Arturowi i Franciszkowi 
Radziwi³³om. Pierwszy z nich poleg³ za ojczy-
znê w bitwie pod O³tarzewem we wrześniu 
1939 r., a drugi by³ za³o¿ycielem O¿arowskiej 
Walcowni Miedzi i Fabryki Kabli S.A.

O¿arów podczas II wojny światowej by³ 
aren¹ wielu potyczek. Ju¿ 8 września 1939 r. 
wojska niemieckie przedar³y siê w ten rejon, 
zagra¿aj¹c stolicy. W O¿arowie na prêdce szy-
kowano obronê. W nocy z 9 na 10 września 
w wyniku nieudanego natarcia na pozycje 
nieprzyjaciela zgin¹³ dzia³acz spo³eczny, so-
cjalistyczny i komunistyczny Marian Buczek. 
Wraz ze swoim oddzia³em naciera³ na niemie-
ckich ¿o³nierzy uzbrojonych w CKM. Jeszcze 
bardziej dotkliwym epizodem wojny obronnej 
by³a bitwa pod O³tarzewem w dniach 12−13 
września 1939 r.

Czasy okupacji to czas dzia³añ w konspiracji 
i w partyzantce. O¿arów wraz z W³ochami i Je-
lonkami znalaz³ siê w VII Obwodzie VII Re-
jonu. Mimo wielu si³, jakie partyzanci zebrali 
w O¿arowie, niemiecki oddzia³ Ericha von 
dem Bacha uniemo¿liwia³ szerokie dzia³anie 

286285

284

284 Klasycystyczny XIX-wieczny dworek przy ul. Poniatowskiego

285 Część parku dworskiego stanowi dziś Park Miejski

286 Tablica przed dworkiem przypomina, że w tym właśnie miejscu podpisano akt kapitulacji powstania 
warszawskiego
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Polakom. Partyzanci zajmowali siê, podobnie 
jak w B³oniu, dywersj¹ i destabilizacj¹ wroga. 
Niszczenie infrastruktury, g³ównie kolejowej 
stanowi³o g³ówne zadanie miejscowego ruchu 
oporu. Do tego dochodzi³o przerzucanie ludzi 
z powstañczej Warszawy w g³¹b puszczañskich 
lasów do oddzia³ów „Grupy Kampinos”.

W dniach 2 i 3 października 1944 r. w dwor-
ku rodziny Reicherów przypieczêtowano 
upadek powstania warszawskiego, najpierw 
pertraktuj¹c, a nastêpnie podpisuj¹c akt kapi-
tulacji. Przedstawicielami strony polskiej byli 
Kazimierz Iranek-Osmecki ps. „Jarecki” i Zyg-
munt Dobrowolski ps. „Zyndarm”, ze strony 
Niemiec Erich von dem Bach. Sam dworek, 
usytuowany przy ulicy Józefa Poniatowskiego, 
zosta³ wybudowany w XIX w. jako partero-
wa klasycystyczna budowla dla ówczesnych 
w³aścicieli O¿arowa – Deskurów. W 1879 r. 
dworek wraz z maj¹tkiem zosta³ sprzedany 
rodzinie Kronenbergów. Po ponad 30 latach 
ca³y maj¹tek zakupili Stanis³aw i Maria Re-
icherowie. Pozosta³ on w rêkach rodziny a¿ 
do 1969 r. , kiedy wraz z ma³¹ dzia³k¹ zaku-
pi³a go Halina Modrzejewska. Do dziś dworek 
jest w³asności¹ prywatn¹. Wydarzenie podpi-
sania kapitulacji upamiêtnia tablica ustawio-
na przed ogrodzeniem. Do posesji przylega po-

zosta³ośæ po przydworkowym parku. Obecnie 
jest to ogólnodostêpny skwer miejski.

W czasie powstania warszawskiego na tere-
nie huty szk³a Rada G³ówna Opiekuñcza utwo-
rzy³a szpital polowy, który dzia³a³ do stycznia 
1945 r. Ordynatorem przez ca³y ten okres by³ 
dr Antoni Orsik ps. „Boñcza”. Obecnie miej-
sce to upamiêtnione jest g³azem ustawionym 
tu w 1994 r. Po upadku powstania na terenie 
fabryki kabli utworzono w październiku 1944 r. 
obóz przejściowy dla obroñców Warszawy.

Odrêbn¹ i ciekw¹ historiê ma parafi a o¿arow-
ska erygowana pierwotnie w pobliskim O³ta-
rzewie w 1939 r. Prac¹ duszpastersk¹ w O¿aro-
wie, jak i w pobliskim O³tarzewie, od pocz¹tku 
kierowali ksiê¿a pallotyni. Pobudowana jeszcze 
przed II wojn¹ światow¹ kaplica w O³tarze-
wie w wyniku dzia³añ wojennych we wrześ-
niu 1939 r. uleg³a zniszczeniu. Budowê nowej 
świ¹tyni kontynuowano ju¿ po wojnie. Na ten 
cel Kuria Metropolitalna otrzyma³a od w³adz 
dzia³kê w centrum O¿arowa. W 1946 r. wy-
budowano drewniany barak, który s³u¿y³ jako 
kośció³ a¿ do 1986 r. Obecny kośció³ parafi alny 
zosta³ zbudowany w latach 1980−1989. Projek-
tantami monumentalnej świ¹tyni s¹ architekci 
Franciszek Bednarz, Leszek Klajnert i Janusz 
Maliszewski. 6 kwietnia 1997 r. Prymas Polski 

288287

287 Głaz z tablicą projektu Jacka Lubraczyńskiego upamiętnia żołnierzy powstania warszawskiego, którzy znaleźli 
się w obozie przejściowym zorganizowanym przez Niemców w Ożarowskiej Fabryce Kabli

288 Ufundowany przez mieszkańsców w 1852 r. żeliwny krzyż w podziękowaniu Bogu za ustanie epidemii cholery
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289

290

291

292

289 Sanktuarium pw. Miłosierdzia Bożego 
wzniesione wg projektu Franciszka Bed-
narza, Leszka Klajnerta 
i Janusza Maliszewskiego

290 W kościele odbywa się wiele patriotycz-
nych uroczystości powiatowych i miejskich 
– koncert z okazji 
odzyskania przez Polskę niepodległości

291 Koncert z okazji beatyfi kacji Jana Pawła II

292 Witraże autorstwa Michała Zborowskiego 
i Andrzeja Janoty stwarzają w świątyni 
niezwykły nastrój

kardyna³ Józef Glemp podniós³ kośció³ pw. Mi-
³osierdzia Bo¿ego do rangi sanktuarium. W sa-
mej świ¹tyni na uwagê zas³uguj¹ witra¿e autor-
stwa Micha³a Zborowskiego i Andrzeja Janoty 
przedstawiaj¹ce Matkê Bosk¹ Ostrobramsk¹, 
powrót syna marnotrawnego, Dawida graj¹cego 
na harfi e, Baranka ofi arnego oraz têczê przypo-
minaj¹c¹ o wci¹¿ trwaj¹cym przymierzu. Nad 
wejściem przedstawiony jest Chrystus Dobry 
Pasterz. Nad g³ównym o³tarzem widzimy Je-

zusa zmartwychwsta³ego. Polichromia przed-
stawia postacie id¹ce do zmartwychwsta³ego 
Chrystusa. G³ówny element w fasadzie stano-
wi witra¿ Chrystus wśród czterech ¿ywio³ów. 
Przed kościo³em znajduje siê pomnik Papie¿a 
Jana Paw³a II projektu ks. Micha³a D³utowskie-
go i Piotra Ratusiñskiego, który równie¿ wyko-
na³ pomnik.

W pobli¿u kościo³a po drugiej stronie ul. 
Poznañskiej w 1852 r. postawiono krzy¿ 
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293 Rzeźba przedstawiająca Janusza Kusocińskiego przypomina o związkach tego legendarnego sportowca 
z regionem

294 18 maja 2008 r. przed budyniem pływalni posadzono drzewo pamięci Jana Pawła II

295 W samym centrum miasta powstał nowoczesny hotel Mazurkas

293 294

295
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296

296 Zabytkowa willa z 1915 r. przy ul. 11 Listopada 3

297 Młodzież ożarowskich szkół może korzystać z nowoczesnych boisk sportowych

298 Dożynki są okazją do spotkania mieszkańców

299 Zespół Seniorów Ożarowskie Kumoszki uświetnia wiele lokalnych uroczystości

300 Występ znakomitej polskiej mezzosopranistki Alicji Węgorzewskiej na koncercie noworocznym

297 298

299 300
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dziêkczynny za to, ¿e Bóg zatrzyma³ zarazê 
cholery.

Miasto przeciête jest na 2 czêści przez liniê 
kolejow¹. W centrum przy urzêdzie miejskim 
znajduje siê zabytkowy budynek stacji kolejo-
wej z pocz¹tku XX w. Po³udniowa czêśæ miasta 
to osiedle willi i domków jednorodzinnych. 
Na uwagê zas³uguje willa przy ul. 11 listopa-

da 3 z 1915 r. Budowla ma oryginaln¹ wie¿ycz-
kê. Wraz z dzia³k¹ dom wpisany jest do reje-
stru zabytków.

Drug¹ wart¹ zobaczenia jest willa przy 
ul. Kusociñskiego 5. Jest to budynek czynszo-
wy, wybudowany w 1931 r. Warto te¿ przejśæ 
siê ul. Mickiewicza, gdzie jest kilka godnych 
uwagi willi.

Jad¹c drog¹ krajow¹ nr 2 przez przez O³tarzew 
mijamy po stronie pó³nocnej, w znacznej od-

leg³ości od drogi, potê¿ny gmach. Jest to Wy¿-
sze Seminarium Duchowne Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego. To tutaj od ponad 

Ołtarzew (część Ożarowa Mazowieckiego) 

80 lat kszta³ci siê ksiê¿y i misjonarzy pallo-
tyñskich.

Wiosn¹ 1927 r. stowarzyszenie pallotynów 
zakupi³o gmach po Szkole Rolniczej oraz pa-
³acyk nale¿¹cy w XIX w. do in¿yniera Stanis³a-

301 Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

301
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wa Kierbedzia. Przez ca³e lata miêdzywojenne 
rozbudowywano gmach seminaryjny. Kośció³, 
który w nim funkcjonuje, wybudowano równo-
cześnie z ukoñczeniem budowy seminarium 
w 1937 r. Wybuch II wojny światowej pokrzy-
¿owa³ plany ponownej rozbudowy, jak i rozpo-
czêcie kolejnego roku akademickiego. Ksiê¿a 
opuścili O³tarzew 7 września 1939 r., jednak 
ju¿ po miesi¹cu zaczêli wracaæ. W miêdzycza-
sie wojska niemieckie urz¹dzi³y w gmachu 
seminaryjnym szpital polowy. Walka o prawo 
do budynku pomiêdzy powracaj¹cymi ksiê¿mi, 
alumnami i agresorami trwa³a do koñca listo-
pada 1941 r., kiedy to tereny Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego zosta³y przejête przez 
niemieckie gestapo.

Seminarium powróci³o do swych pierwot-
nych w³aścicieli po II wojnie światowej, a w pe³-
ni normalna dzia³alnośæ nast¹pi³a po 1948 r. 
W tym te¿ roku zakoñczono odbudowê semi-
narium i znajduj¹cego siê w nim kościo³a pw. 

Królowej Aposto³ów wg projektu in¿. Alfonsa 
Wêdrychowskiego. Wnêtrze zaprojektowane 
jest z monumentalnym rozmachem wg pro-
jektu architektów prof. Stanis³awa Marzyñ-
skiego i Zbigniewa £oskota. Kośció³ ma a¿ 12 
bocznych o³tarzy, których autorem jest artysta 
Wojciech Durek. Jeden z o³tarzy poświêcony 
jest Jezusowi Mi³osiernemu z wizji św. siostry 
Faustyny. Rzeźba Jezusa mia³a byæ usuniêta 
po 1958 r., kiedy to zakazano takiej formy kul-
tu. Figura ta jednak pozosta³a. Obecn¹ parafi ê 
erygowano w 1988 r.

Aktualnie seminarium jest afi liowane przy 
Wydziale Teologicznym UKSW, a w jego murach 
kszta³c¹ siê, oprócz pallotynów, równie¿ alumni 
ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa 
i Stowarzyszenia Misji Afrykañskich. Dzia³a tu-
taj od 1957 r. Teatr Seminaryjny, który wystawia 
Misteria Mêki Pañskiej w okresie Wielkiego Po-
stu, a tak¿e zespó³, który do pieśni kościelnych 
i religijnych tworzy rockow¹ muzykê.

302 Wnętrze kościoła projektu architektów prof. Stanisława Marzyńskiego i Zbigniewa Łoskota

303 Park utworzony w miejscu XIX-wiecznego parku krajobrazowego dobrze służy mieszkańcom do aktywnego 
wypoczynku

304 Tablica przypomina o daninie krwi jaką oddali pallotyni w latach 1939−1945

302

303 304
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Przy seminarium znajduje siê park miej-
ski o powierzchni 15 ha. Jest to pozosta³ośæ 
po XIX-wiecznym parku krajobrazowym za³o-
¿onym w maj¹tku in¿. Stanis³awa Kierbedzia. 
W parku tym rośnie cenny drzewostan, w tym 
pomniki przyrody: lipa drobnolistna, wi¹z 
szypu³kowy oraz jesion wynios³y, topola bujna 
i topola bia³a. Wkomponowane w teren parku 
liczne stawy stanowi¹ pe³n¹ po¿ywienia osto-
jê dla ptactwa. Ciekawymi gatunkami drzew 
w parku s¹: perukowiec japoñski, platan klo-
nisty oraz jesion pensylwañski. Przy wejściu 
do parku znajduj¹ siê 2 tablice przedstawiaj¹ce 
drzewa i ptaki, jakie mo¿na spotkaæ na jego te-
renie. Parkiem opiekuje siê za³o¿one w 1906 r. 
Towarzystwo Mi³ośników O³tarzewa.

W s¹siedztwie po³o¿ony jest cmentarz, 
na którym chowani s¹ zakonnicy oraz miesz-
kañcy O³tarzewa, oraz obok niego cmentarz wo-

jenny, na którym znajduje siê blisko 1000 mo-
gi³ ¿o³nierzy i ofi cerów, którzy polegli w bitwie 
o O³tarzew (12–13 września 1939 r.). Twórc¹ 
cmentarza wojennego jest Zygmunt Hellwig.

Z O³tarzewem i z O¿arowem Mazowieckim 
zwi¹zana jest postaæ olimpijczyka Janusza 
Kusociñskiego, który spêdzi³ tu m³odośæ. Jego 
rodzinny dom znajdowa³ siê przy ulicy Tadeu-
sza Kościuszki. Dziś w tym miejscu ustawio-
ny jest pami¹tkowy g³az. To na tych terenach 
prawdopodobnie doskonali³ swoj¹ kondycjê 
i umiejêtności najpierw jako pi³karz, a później 
jako lekkoatleta. Na posesji znajduje siê po-
mnikowy jesion wynios³y.

W³adze O¿arowa upamiêtni³y postaæ Kuso-
ciñskiego pomnikiem, który zosta³ ustawiony 
na terenie p³ywalni miejskiej, oraz nada³y jego 
imiê Szkole Podstawowej w O¿arowie Mazo-
wieckim.

305 W parku znajdują się 4 stawy o powierzchni: 0,9 ha, 0,16 ha, 0,13 ha, 0,05 ha

306 Na cmentarzu wojennym w Ołtarzewie oprócz 996 żołnierzy września 1939 r. spoczęło również 57 żołnierzy 
AK Obwodu „Obroża”

307 Obelisk ku czci polskiego olimpijczyka Janusza Kusocińskiego przed posesją, na której stał jego dom rodzinny

305

306 307
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Legenda o powstaniu nazwy tej miejsco-
wości jest nie dosyæ, ¿e ciekawa, to jesz-

cze mo¿e okazaæ siê prawdziwa. Mianowicie 
w maj¹tku tym zatrzyma³ siê sam Cesarz 
Francuzów. Napoleon trochê roztargniony, 
pewnie po jakiejś biesiadzie dnia poprzednie-
go, zostawi³ swój pas. Na pami¹tkê tego wyda-
rzenia maj¹tek ten nazwano Pass. 

Miejscowośæ powsta³a w wid³ach rzek Utra-
ta i Rokitnica nale¿a³a do uposa¿enia ka-
noników regularnych. Za³o¿ona w XVII w., 
ju¿ w XVIII w. wieś pe³ni³a funkcjê letniej re-
zydencji opatów czerwiñskich. Po kasacji za-
konu Pass zosta³ zakupiony przez Jana Henry-
ka Geysmera, fabrykanta, w³aściciela fabryki 
kobierców w Warszawie. To on wzniós³ do dzi-
siaj istniej¹cy pa³ac. Wybudowany w latach 
1830−1835 wg projektu Adolfa Schucha pa³ac 

nawi¹zuje do prac innego znanego warszaw-
skiego architekta Christiana Piotra Aignera. 

Budowla ma elegancki wg³êbny por-
tyk kolumnowy, który zosta³ umieszczony 
w krótszym boku. Naro¿a pa³acu s¹ bonio-
wane. Niespotykana dot¹d bry³a nawi¹zywa³a 
do miejskich rezydencji w³aścicieli fabryk. By³ 
to nowy duch czasów w architekturze dwor-
ków wiejskich, którego przyczyn¹ by³o coraz 
wiêksze zainteresowanie fabrykantów wiejski-
mi posiad³ościami stylizowanymi na miejskie 
rezydencje. 

Po śmierci Geysmera pa³ac wraz z par-
kiem przeszed³ w rêce bankiera ¿ydowskiego 
pochodzenia Ludwika Halperta. Od 1837 r. 
do 1932 r. z ma³¹ przerw¹ rezydencja nale¿a³a 
do rodziny Halpertów – warszawskich urzêdni-
ków i bankierów bardzo zas³u¿onych dla spo-

Pass (gmina Błonie)

308 Pałac wybudowany w latach 1830−1835 wg projektu Adolfa Schucha

308
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³eczności luterañskiej. W latach 1851−1877 
by³a w³asności¹ Kazimierza i Tadeusza Zy-
berków-Platerów. Nastêpnie znów powróci³a 
do r¹k Halpertów (Henryk Halpert). W 1932 r. 
zmieni³a w³aściciela − zosta³ nim Pawe³ Jasiñ-
ski. Pa³ac otacza krajobrazowy park z 1. po³. 
XIX w. Znajduje siê tu wiele drzew pomników 
przyrody, a wśród nich: dêby szypu³kowe, gra-
by zwyczajne, lipy drobnolistne, modrzewie 
polskie, topole bia³e, świerki zwyczajne.

Po II wojnie światowej maj¹tek znacjona-
lizowano i teren przeznaczono na stworzenie 
domu pracy twórczej dla elity naukowej zwi¹-
zanej z PZPR. Jednak prace nad odbudow¹ pa-
³acu nie ruszy³y do lat 80. XX w. Wtedy pod-
jêto decyzjê o odbudowie pa³acu i stworzeniu 
ośrodka. We wsi pobudowano bloki mieszkal-
ne dla pracowników pobliskiego PGR. Dziś 

pa³ac w Passie nale¿y do grupy Warter, która 
w 2011 r. otworzy³a w nim kompleks hotelo-
wo-konferencyjny. 

22 grudnia 1958 r. zapisa³ siê w historii tej 
podb³oñskiej wsi bardzo znacz¹co. Tego dnia 
powsta³o Przedsiêbiorstwo Miêdzynarodo-
wych Przewozów Samochodowych PEKAES. 
Bazê maszynow¹ tego przedsiêbiorstwa ulo-
kowano w³aśnie w Passie. To dziêki istniej¹ce-
mu do dzisiaj przedsiêbiorstwu miejscowośæ 
ta prze¿ywa kolejny rozwój. W jej granicach 
pobudowano du¿e centrum logistyczne.

W Passie urodzi³a siê Cecylia Zyberk-Plater, 
dzia³aczka spo³eczna, pedagog oraz za³o¿yciel-
ka wielu szkó³ i towarzystw spo³ecznych, m.in. 
rêkodzielnicz¹ szko³ê dla dziewcz¹t w 1883 r., 
Katolicki Zwi¹zek Kobiet Polskich w 1904 r. 
oraz Towarzystwo Przyjació³ M³odzie¿y.

309 Centra logistyczne

310 Leniwy bieg Utraty

309 310
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Nazwa tej wsi ³¹czy siê ze staropolskim 
s³owem „pielesz”, oznaczaj¹cym m.in. 

siedlisko dzikiej zwierzyny. Dziś wokó³ Pilasz-
kowa rozciagaj¹ siê same pola i ³¹ki, ale daw-
niej siêga³a tutaj puszcza mazowiecka. Naj-
starsze informacje o osadach ludzkich w tej 
miejscowości pochodz¹ z epoki br¹zu. Tak¹ 
trwa³¹ pozosta³ości¹ jest cmentarzysko tzw. 
Lisie Jamy z ok. V w. p.n.e. Nazwa ta przetrwa-
³a do naszych czasów jako nazwa geografi czna 
miejsca, gdzie odkryto cmentarzysko.

Pierwsze pisemne wzmianki o miejscowo-
ści pochodz¹ z 1425 r., kiedy dobra pilasz-
kowskie by³y w³asności¹ Macieja z Pilasz-
kowa. Tutaj znajdowa³ siê gródek rycerski. 

W rêkach jego potomków w³asnośæ pozosta-
³a a¿ do XVIII w. Ród Pilaszkowskich herbu 
Roch III by³ tak potê¿ny, ¿e w swoich rêkach 
posiada³ ziemiê a¿ po Go³aszew czy Go³¹bki. 
O wielkości rodu mo¿e świadczyæ fakt, ¿e Pi-
laszkowscy brali czynny udzia³ w bitwie pod 
Chocimiem w 1621 r., a w tutejszym dworze 
gości³ nawet król Jana III Sobieski. W po³owie 
XVII w. zaczynaj¹ zmieniaæ siê w³aściciele 
ziemi pilaszkowskiej. W 1639 r. Pilaszków 
zakupi³ W³adys³aw Czerniejewski herbu Kor-
czak, który w 1652 r. sprzeda³ go nieznanemu 
z imienia Be³¿eckiemu. Osiemnaście lat póź-
niej w³ości zakupi³ Miko³aj D¹browski herbu 
Radwan. 

Pilaszków (gmina Ożarów Mazowiecki)

311 Według legendy na tej niewielkiej wysepce zaczęła się historia gródka rycerskiego w Pilaszkowie

312 XIX-wieczny klasycystyczny dwór w Pilaszkowie

313 Antoni Marszewski – ostatni właściciel Pilaszkowa

311

312 313
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Kolejnymi wa¿nymi w³aścicielami byli G¹-
siorowscy, by nastêpnie poprzez koligacje, 
dobra zosta³y przejête przez Ogiñskich. Na-
stêpnie Pilaszków zosta³ zakupiony przez ro-
dzinê kupców z Werony – Campionych. Wów-
czas to dwór przybra³ taki kszta³t, jaki znamy 
obecnie − jedynie park by³ wiêkszy ni¿ teraz. 
W czasach insurekcji kościuszkowskiej w Pi-
laszkowie stacjonowa³ sztab powstañczy, to tu-
taj 23 kwietnia 1794 r. Jan Henryk D¹brow-
ski zosta³ mianowany genera³em-majorem. 
W 1803 r. rodzina Campionych by³a zmuszo-
na wystawiæ swoje w³ości na licytacjê. Maj¹-
tek naby³ mjr Franciszek Ryx. W rêkach Ryxa 
i jego dzieci Pilaszków pozostawa³ niemal 60 
lat. Nastêpnie Pilaszków zmienia³ w³aścicieli 
bardzo czêsto. Ostatnim przed znacjonalizo-
waniem w 1945 r. by³ Antoni Marszewski.

Z Pilaszkowem i okolicami kojarzy siê jed-
na z najlepszych hodowli krów holenderskich 
tzw. Obora Pilaszkowska. Zwierzêta zosta³y 
sprowadzone przez Marszewskich. Wysoka 
jakośæ hodowli by³a podstawowym celem An-
toniego Marszewskiego. Krowy z jego hodow-
li zdobywa³y wielokrotnie medale na targach 
rolniczych w kraju i zagranic¹. Ciekawostk¹ 
jest to, ¿e w czasach miêdzywojennych do Pi-
laszkowa przybywa³y wycieczki, ¿eby obejrzeæ 
hodowlê i poszczególne medalowe zwierzêta.

W czasie wojny obronnej Polski Pilaszków 
zosta³ przejêty przez Niemców 12 września 
1939 r. Pod wieczór tego samego dnia pod park 
podesz³y 2 dywizje Armii „£ódź” pod dowódz-
twem gen. Wiktora Thommée. Wywi¹za³a siê 
walka pomiêdzy obiema stronami, która trwa-
³a ca³¹ noc. W konsekwencji polscy ¿o³nierze 

314 We wnętrzach dworu mieści się obecnie Muzeum Dworu Polskiego

315 Pomnik gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

316 Kalesza, powóz reprezentacyjny z przełomu XIX i XX w. – Muzeum Pojazdów Konnych

317 Cmentarz wojenny żołnierzy września 1939 r. i rozstrzelanych cywili

318 Figura Chrystusa Frasobliwego z 1882 r.

314 315

316 317 318
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ponieśli klêskê. Jeszcze w 1940 r. w tajemnicy 
przed w³adzami okupacyjnymi uda³o siê po-
grzebaæ Polaków w pobli¿u pa³acu. Maleñki 
cmentarzyk istnieje do dziś. Przez ca³y okres 
okupacji pa³ac by³ schronieniem dla powstañ-
ców i zbiegów z obozu w Pruszkowie. Wielu 
wiêźniów wydobywa³ z obozu w Pruszkowie 
sam w³aściciel − Antoni Marszewski i prze-
wozi³ do swojej rodowej siedziby. W pocz¹t-
kach września 1944 r. pomy³kowo dwór zo-
sta³ spl¹drowany przez partyzantów „Grupy 
Kampinos”.

Po II wojnie światowej maj¹tek zosta³ znacjo-
nalizowany, a w³aściciel wyw³aszczony. Dwór 
zosta³ podzielony na mieszkania dla kierowni-
ctwa PGR. Wszystkie budynki w zespole by³y 
u¿ytkowane do lat 60. XX w., gdy nie remonto-
wane popad³y w ruinê. Now¹ nadziej¹ na po-
prawê stanu tak piêknego zespo³u pa³acowego 
by³ 1985 r. Wówczas to w³adze Centralnego 
Zwi¹zku Spó³dzielni Mleczarskich postano-
wi³y przej¹æ obiekt i przystosowaæ go do celów 
konferencyjno-szkoleniowych. Gdy system 
gospodarki reglamentowanej upad³, Central-

ny Zwi¹zek Spó³dzielni Mleczarskich zosta³ 
postawiony w stan likwidacji. Na szczêście 
do 1989 r. dwór zosta³ odbudowany. Obiekt 
próbowano sprzedaæ, lecz bezskutecznie. Te-
ren zosta³ przekazany Kościo³owi, a konkret-
nie zgromadzeniu ksiê¿y orionistów. Obok 
dworku wybudowali oni Dom Opiekuñczo-
-Leczniczy dla osób starszych, chorych i nie-
pe³nosprawnych, który zosta³ udostêpniony 
23 kwietnia 1998 r. Wcześniej, bo od 1995 r. 
na terenie pilaszkowskiego dworu zaczê³o 
swoj¹ dzia³alnośæ Muzeum Dworu Polskiego. 
W czerwcu 2003 r. otwarto drugie muzeum 
w Pilaszkowie – Muzeum Pojazdów Konnych. 
Wszystko otoczone jest klasycystycznym par-
kiem krajobrazowym z XVIII w. Spaceruj¹c 
alejkami wśród drzew, mo¿na natrafi æ na rzad-
kie wi¹zy szypu³kowe, z których jeden jest wy-
ró¿niony jako pomnik przyrody. W parku znaj-
duje siê pomnik Jana Henryka D¹browskiego 
na koniu i fi gurka Matki Boskiej na cokole. 
Tu¿ za terenem parku od strony po³udniowej 
po³o¿ony jest cmentarz ¿o³nierzy września 
1939 r.
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Na szlaku kolejowym przecinaj¹cym po-
wiat, miêdzy stacjami O¿arów Mazo-

wiecki a B³onie znajduje siê stacja P³ochocin. 
Miejscowośæ jest typowym podwarszawskim 
osiedlem, doskona³ym miejscem do relak-
su. Nazwa wsi pochodzi najprawdopodobniej 
od nazwiska w³aścieli okolicznych ziem, P³o-
chockich. 

W miejscowości tej znajduje siê pa³ac z po-
³owy XIX w. zbudowany wg projektu Henryka 
Marconiego dla polskiego kupca i przedsiêbior-
cy ¿ydowskiego pochodzenia Józefa Janasza. 
Zosta³ wzniesiony na fundamentach dawnego 
drewnianego dworku Toczyskich. Form¹ przy-

pomina wille w stylu w³oskim. Uk³ad wnêtrz 
jest dwutraktowy. Na po³udniowej stronie 
znajduje siê czworoboczna, dwupiêtrowa 
wie¿yczka. Ca³a konstrukcja jest nieregular-
na, z pó³owalnym trójarkadowym portykiem 
od frontu. Dziś w pa³acu mieszcz¹ siê prywat-
ne mieszkania robotników, którzy pracowali 
w pobliskiej Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych 
oraz biura dzia³aj¹cej tu fi rmy zajmuj¹cej siê 
rolnictwem, g³ównie hodowl¹ krów. Oprócz 
zabytkowego pa³acu wraz z pozosta³ościami 
parku zachowa³y siê tu stare zabudowania 
folwarczne, które wraz z pa³acem wpisane 
s¹ do rejestru zabytków.

Płochocin (gmina Ożarów Mazowiecki)

319 Pałac w stylu willi włoskiej zbudowany w latach 1847−1854

320 Pałac otaczają pozostałości zabytkowego parku krajobrazowego z połowy XIX w. i razem z nim stanowią 
zespół pałacowo-parkowy

321 W skład założenia pałacowo-parkowego wchodzi również urokliwy staw – przy odrobinie szczęścia można 
na wodzie podziwiać majestatyczną parę łabędzi

322 Spichlerz z połowy XIX w.

319 320

321 322
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Na pó³noc od zabudowañ dworskich stoi 
murowana kuźnia zbudowana w 1813 r. Pod-
czas odwrotu wojsk napoleoñskich spod 
Moskwy tutejszy kowal podkuwa³ cesarzowi 
konia, st¹d nazwa kuźni − napoleoñska. Za-

bytek remontowany przez obecnego w³aścicie-
la jest ozdob¹ miejscowości. Ko³o obiektu stoi 
przydro¿ny krzy¿ z pocz¹tku XX w. Na uwagê 
zas³uguje równie¿ kapliczka przy ul. Sto³ecz-
nej. Postawiona by³a przez okoliczn¹ ludnośæ 

323 Zabytkową kuźnię w Płochocinie wpisano do rejestru zabytków w 1982 r.

324 Budynek Polmosu w Józefowie oraz jeden z budynków starego osiedla przyfabrycznego

325 Napis na cokole fi gury Chrystusa głosi: Pójdźcie do mnie wszyscy którzy pracujecie

326 Słup wiorstowy z czasów zaboru rosyjskiego

325 326

323 324
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w 1919 r. w podziêce za ojczyznê i „wyjście 
wrogów z Polski”.

W 1865 r. powsta³a w P³ochocinie pierwsza 
w Królestwie Kongresowym cukrownia – Cu-
krownia „Józefów”. Od nazwy zak³adu wziê-
³a siê nazwa osady przyfabrycznej Józefów. 
W 1875 r. cukrownia sta³a siê w³asności¹ To-
warzystwa Akcyjnego Fabryki Cukru i Rafi ne-
rii. By³ to jeden z pierwszych zak³adów w Euro-
pie, w którym istnia³o kompletne oświetlenie 
elektryczne. Rozwój cukrowni zakoñczy³ siê 
wraz z wybuchem II wojny światowej. Podczas 
okupacji cukrownia dzia³a³a, a jej produkcja 
by³a przeznaczona wy³¹cznie na potrzeby nie-
mieckie. Po zakoñczeniu wojny rozpoczê³y siê 
liczne remonty, które trwa³y do 1947 r., kiedy 
to ogromny po¿ar zniszczy³ budynki i wraz 
z nimi nadzieje na ponowne uruchomienie 
cukrowni. Aby utrzymaæ zatrudnienie i wyko-
rzystaæ ocala³¹ infrastrukturê, uruchomiono 
produkcjê gliceryny. W 1949 r. zak³ad zmieni³ 
nazwê na Mazowieckie Zak³ady Przemys³u 
Dro¿d¿owego. Wybudowano dro¿d¿owniê, 
któr¹ uruchomiono w 1951 r. Ostatecznie pro-
dukcjê gliceryny zakoñczono, a zaczêto pro-
dukcjê wysokogatunkowych wódek. W latach 
60. XX w. powsta³a tutaj receptura jarzêbiaku. 
Jako nastêpny powsta³ w zak³adzie dzia³ rek-
tyfi kacji, co umo¿liwia³o produkcjê w³asnego 
spirytusu, a od 1972 r. dzia³a rozlewnia. Jed-
nocześnie w³adze znacznie powiêkszy³y osadê 
(dziś mieszka tutaj ponad 1800 osób). Wy-

budowano osiedle robotnicze, pocztê, sklepy, 
ośrodek zdrowia, kino i klub sportowy.

Po przemianach ustrojowych w 1990 r. po-
wsta³a Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Dro¿-
d¿y Polmos w Józefowie k. B³onia, a od 1994 r. 
zak³ad ten mo¿e siê poszczyciæ produk-
cj¹ wódki Smirnoff. Jest w Europie jednym 
z 4 producentów tego trunku.

W Józefowie na uwagê zas³uguje znajduj¹cy 
siê przy ul. Fabrycznej s³up wiorstowy z XIX w., 
który wyznacza³ odleg³ości do najbli¿szych 
miast, oraz dom kultury ulokowany w przed-
wojennej szkole.

Przy drodze z Józefowa do Wolicy mo¿e-
my zobaczyæ niezwykle cenn¹ alejê lipo-
w¹ z 92 stuletnimi drzewami, prowadz¹c¹ 
do dworu w Wolicy (obecnie przebudowany 
nie ma wartości zabytkowej).

Na po³udnie od Józefowa znajduje siê jedy-
ny rezerwat przyrody na terenie gminy O¿a-
rów Mazowiecki. Jest to za³o¿ony w 1984 r. 
rezerwat „Wolica”. Ma na celu zachowanie 
lasów ³êgowych i fragmentu gr¹du niskiego 
w dolinie rzeki Utraty, która przep³ywa w po-
bli¿u. Choæ rezerwat ten jest otwarty dla tu-
rystów i mi³ośników przyrody, to ze wzglêdu 
na podmok³y teren trudno jest wybraæ siê tam 
na spacer − praktycznie poruszaæ siê mo¿na 
jedynie jego obrze¿ami. Do jego po³udniowo-
-wschodniej granicy przylegaj¹ malownicze 
stawy, przy których mo¿na spotkaæ wiele ga-
tunków ptaków.

327 Budynek postawiony ok. 1905 r. przez Daniela i Jakuba Przeworskich, ówczesnych właścicieli cukrowni, 
z przeznaczeniem na szkołę służy dziś jako fi lia Domu Kultury „Uśmiech”

328 Zabytkowa aleja lipowa

327 328
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Parê kilometrów na pó³noc od Truskawia 
w XIX w. zlokalizowana by³a karczma zwa-

na Pociech¹. Od jej nazwy wziê³a siê później-
sza nazwa miejscowości. By³o to wa¿ne miej-
sce, poniewa¿ to tutaj zatrzymywali siê kupcy 
z okolicznych wiosek jad¹cy na targi do War-
szawy czy do Babic.

Pierwsza historyczna wzmianka, w której 
pojawia siê owa karczma, wi¹¿e siê z czasami 
napoleoñskimi. Mianowicie zawita³ tutaj Jan 
Weyssenhoff, który by³ w trakcie wykonywa-
nia tajnej misji. W 1807 r. jako adiutant gen. 
Jana Henryka D¹browskiego mia³ zadanie 
przekazania meldunku genera³owi o stanie 
wojsk polskich w Wielkopolsce. Przedziera-

j¹c siê z Poznania do Warszawy, zatrzyma³ siê 
w Pociesze i tu podczas odpoczynku niemal 
dopadli go pruscy kirasjerzy. Prze¿y³ tylko 
dziêki przytomności ¯yda, który mu pomóg³ 
w przedarciu siê przez front.

W po³owie XIX w. Pociecha i okoliczne lasy 
stawa³y siê celem licznych wycieczek krajo-
znawczych. Prekursorami w tej dziedzinie 
byli wyk³adowcy Instytutu Gospodarstwa 
Wiejskiego i Leśnictwa na Marymoncie oraz 
studenci. Wojciech Bogumi³ Jastrzêbowski, 
zas³u¿ony botanik i wynalazca, by³ jednym 
z wielu profesorów, którzy odwiedzili tê oraz 
poblisk¹ karczmê o nazwie Niepust. To w Po-
ciesze wypowiedzia³ swoje s³ynne zdanie, któ-

Pociecha (gmina Izabelin)

329 Krzyż „Jerzyków”

329
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re mo¿e staæ siê drogowskazem i celem wszel-
kich podró¿ników i przewodników: Cz³owiek 
na ten świat przychodzi i ze świata schodzi, 
umieæ wiêc chodziæ, znaczy umieæ ju¿ w czê-
ści spe³niaæ zadanie jakie nas w tej wêdrówce 
od kolebki a¿ do grobu czeka.

Miejscowośæ Pociecha mia³a równie¿ swój 
epizod podczas II wojny światowej. Po wybu-
chu powstania warszawskiego Puszcza Kam-
pinoska sta³a siê miejscem, gdzie rozwija³a 
siê konspiracja. To przez Pociechê wiód³ szlak 
³¹cznościowy miêdzy konspiracyjn¹ miejsco-
wości¹ Wiersze a powstañcz¹ Warszaw¹. Dla 
Niemców bardzo wa¿ne by³o jego przeciê-
cie. 28 sierpnia 1944 r. rozpoczê³a siê bitwa 
miêdzy Zgrupowaniem AK „Jerzyki” pod do-

wództwem ppor. Jerzego Strza³kowskiego ps. 
„Jerzy” a wojskami niemieckimi. W bitwie tej 
polsk¹ stronê wspomaga³a kompania ppor. 
Józefa Jod³owskiego ps. „Mazur” oraz oddzia-
³y Armii Ludowej pod dowództwem Teodora 
Kufl a. Bitwa wygrana przez Polaków trwa³a 
kilka dni, do 5 września 1944 r. Dziêki temu 
sukcesowi sztab partyzantów w Wierszach 
nie zosta³ zdobyty. Dziś w miejscu bitwy 
znajduje siê pomnik, upamiêtniaj¹cy hero-
icznośæ „Jerzyków”. W pobli¿u zosta³o przy-
gotowane miejsce do organizowania biwaków 
i pikników. Z Pociechy jest blisko do cmen-
tarza w Palmirach i nowo otwartego oddzia³u 
Muzeum m.st. Warszawy poświêconego mor-
dom w Palmirach.

330  Z Pociechy brukowaną drogą dotrzemy do cmentarza i Muzeum-Miejsca Pamięci Palmiry  

330
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Dwa kilometry na po³udniowy wschód 
od B³onia le¿y miejscowośæ Rokitno. 

Znajduje siê tam trochê zapomniane sanktu-
arium. Wśród licznych w Polsce sanktuariów 
maryjnych wyró¿nia siê ono szczególnym 
tytu³em: Sanktuarium Prymasowskiej Wspo-
mo¿ycielki. Tutaj przed cudownym obliczem 
Matki Boskiej Rokitniañskiej modlili siê ko-
lejni prymasi Polski. Zapocz¹tkowa³ tê tra-
dycjê w XVII w. prymas Wac³aw Leszczyñski. 
Za ka¿dym razem, gdy jecha³ do Warszawy, 
odwiedza³ cudowny obraz NMP w Rokitnie. 
Modlili siê tu równie¿ prymasi XX w.: Au-
gust Hlond i S³uga Bo¿y Stefan Wyszyñski. 

Ca³kiem niedawno − 18 września 2005 r. 
− kardyna³ Józef Glemp dokona³ uroczystej 
koronacji obrazu Matki Bo¿ej – Prymasow-
skiej Wspomo¿ycielki.

Pocz¹tki kościo³a w Rokitnie datuj¹ siê 
na XIII w. Wówczas to Rokitno by³o grodem 
kasztelañskim zlokalizowanym w tzw. Rokit-
nie Górnym nad Utrat¹ (dziś le¿y w granicach 
miasta B³onie i nazywane jest „£ys¹ Gór¹”). Ist-
nia³o jeszcze Rokitno Dolne, po³o¿one 2,5 km 
na po³udnie od dzisiejszego Rokitna. W tych 
dwóch osadach, które by³y uposa¿eniem 
dwóch ró¿nych archidiakonatów, sta³y drew-
niane kościo³y. W Rokitnie Górnym znajdo-

Rokitno (gmina Błonie)

331 Sanktuarium Matki Bożej Prymasowskiej Wspomożycielki w Rokitnie

332 Wnętrze barokowego kościoła

333 Tablica pochowanego w kościele Aleksandra Paschalisa Jakubowicza zasłużonego obywatela ziemskiego

334 Plebania z końca XIX w.

334

331 332

333
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wa³ siê kośció³ pw. św. Wojciecha, a w Dolnym 
św. Jakuba Aposto³a. Ostatecznie parafi e te 
po³¹czono w 1704 r. Kośció³ św. Wojciecha po-
pad³ w ruinê i ju¿ w 2. po³. XVIII w. nie istnia³. 
Ziemia w Dolnym Rokitnie nale¿a³a wówczas 
do P³ochockich, w³aścicieli P³ochocina. 

Obecny kośció³ zaczêto budowaæ w 1693 r. 
wg projektu Tomasza I. Bellottiego jednak bu-
dowê zakoñczono dopiero 200 lat później wg 
projektu Konstantego Wojciechowskiego. Jed-
nocześnie bp Miko³aj Świêcicki uzyska³ zgo-
dê na po³¹czenie 2 parafi i. Kośció³ budowano 
d³ugo, poniewa¿ budowê przerywa³y dzia³ania 
wojenne. Poświêcono go dopiero w 1797 r. nie-
mal w stulecie rozpoczêcia budowy. Świ¹tynia 
nie by³a wówczas ukoñczona, nie mia³a wie¿ 
i tynków. Barokowa budowla uzyska³a korpus 
centralny na planie zbli¿onym do krzy¿a gre-

ckiego. Prezbiterium zwrócone na wschód by³o 
kwadratowe. Jak ju¿ wspomniano pierwszym 
projektantem kościo³a by³ Tomasz I. Bellotti, 
bratanek Józefa Szymona Bellottiego, znanego 
warszawskiego architekta, projektanta kościo-
³a Świêtego Krzy¿a.

W o³tarzu znajduje siê obraz Matki Boskiej 
z XVII w. pêdzla Józefa Bellottiego. Obraz 
ten ju¿ od pocz¹tku swego istnienia zas³yn¹³ 
cudami. Rezultatem tego by³y czêste do nie-
go pielgrzymki szlachty mazowieckiej, jak 
i później warszawiaków. Pod koniec XVIII w. 
skarbiec kościelny obfi towa³ w liczne wota, 
których czêśæ przekazano w 1794 r. na cele po-
wstañcze.

Budowê kościo³a ukoñczono po 1883 r. Prace 
prowadzi³ architekt Konstanty Wojciechowski. 
Fasada otrzyma³a wówczas 2 wynios³e wie¿e 

335 Na terenie przykościelnym ustawiono dawne maszyny rolnicze

336 Kwatera żołnierzy września 1939 r.

337 Jeden z XIX-wiecznych nagrobków

338 Miejsce pochówku żołnierzy z początkowego okresu I wojny światowej

335 336

337 338
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i zdobienie 3 barokowymi fi gurami d³uta Jana 
Jerzego Plerscha. Ca³y kośció³ otynkowano. 

16 października 1914 r. kośció³ uleg³ znisz-
czeniu podczas dzia³añ I wojny światowej. 
Rosjanie zorganizowali w nim sztab i szpital 
polowy. Kośció³ zosta³ zbombardowany przez 
artyleriê niemieck¹. Ocala³a jedynie zakrystia, 
która przez 2 nastêpne lata pe³ni³a funkcjê 
kaplicy. W zbiorowej mogile pochowano 750 
szeregowców i ofi cerów. Ju¿ w odrodzonym 
pañstwie polskim przeprowadzono odbudowê 
kościo³a, która trwa³a do po³owy lat 20. XX w. 
W czasie kolejnej wojny światowej kośció³ 
zosta³ zniszczony tylko w ma³ym stopniu, 
tak ¿e ju¿ w 1943 r. ukoñczono naprawianie 
zniszczeñ. Podczas powstania warszawskiego 
w kościele by³a zorganizowana ochronka dla 
uciekinierów ze zniszczonej Warszawy.

Powojenne losy sanktuarium by³y zwi¹zane 
g³ównie z osob¹ Prymasa Polski kardyna³a Ste-
fana Wyszyñskiego, który 12 czerwca 1966 r. 
jako pielgrzym prosi³ Matkê Bo¿¹ z Rokitna 
o b³ogos³awieñstwo i duchowe owoce dla ob-

chodów Tysi¹clecia Chrztu Polski. Od 1987 r., 
zgodnie z umow¹ miêdzy prymasem a dyrek-
torem prowincjalnym zgromadzenia ksiê¿y 
orionistów, ka¿dy nastêpny proboszcz mia³ 
wywodziæ siê z tego zgromadzenia, a kośció³ 
pw. Wniebowziêcia NMP w Rokitnie mia³ byæ 
powierzony temu zgromadzeniu. 8 września 
2004 r. podniesiono kośció³ do rangi sanktua-
rium maryjnego Archidiecezji Warszawskiej.

Obok kościo³a znajduje siê dzwonnica 
z 1913 r. z 3 dzwonami: Micha³em z 1912 r., 
Jakubem z 1884 r. i Janem Chrzcicielem 
z 1884 r. Pierwotnie by³y 4, ale w 1940 r. jeden 
zabrali Niemcy. W ścianie budowli wmurowa-
no tablicê poświêcon¹ Poleg³ym obroñcom 
ojczyzny w walkach o niepodleg³ośæ w la-
tach 1914−1920. Obok świ¹tyni pobudowa-
no w 1870 r. plebaniê. Dziś wraz z kościo³em 
stanowi zabytek. W okolicy istnieje cmentarz 
z 1. po³. XIX w., a na nim zbiorowa mogi³a ¿o³-
nierzy Armii „£ódź”, którzy polegli w dniach 
12−13 września 1939 r., oraz okolicznej lud-
ności cywilnej poleg³ej we wrześniu 1939 r.
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Miejscowośæ przy drodze wojewódzkiej 
nr 580 Warszawa−Sochaczew, po³o-

¿ona zaledwie 14 km na zachód od centrum 
stolicy. Zarówno Stare Babice, jak i pozosta³e 
miescowości gminy maj¹ z Warszaw¹ dogodne 

po³¹czenia autobusowe: 712, 714, 719, 729, 
L-6, 812. 

Pierwsze ślady osadnictwa na terenach Babic 
pochodz¹ z epoki neolitycznej. W okolicach 
ul. Tadeusza Kutrzeby odkryto grób z tamtych 

Stare Babice (siedziba gminy)

339 Stare Babice z lotu ptaka

340 Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

341 Harmonijne wnętrze świątyni z  XIX-wiecznym obrazem Wniebowzięcia Matki Bożej w polu głównym ołtarza

339

340 341
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czasów. Na obecnych terenach Babic po dziś 
dzieñ wykopywane s¹ świadectwa staro¿ytno-
ści. Jest to teren bardzo bogaty w takie skarby 
w porównaniu z innymi miejscowościami po-
wiatu warszawskiego zachodniego.

Wieś Babice zosta³a pierwszy raz wzmian-
kowana za czasów Kazimierza Wielkiego. 

Późniejsze XV-wieczne relacje zwi¹zane by³y 
z Marcinem Babic¹, podkomorzym warszaw-
skim. Po wcieleniu tych ziem do Królestwa 
Polskiego w okolicach Babic zaczynaj¹ osied-
laæ siê osoby zwi¹zane z królem i dworem. 
Tak¹ osobistości¹, która osiad³a w pobliskim 
Latchorzewie by³ lekarz nadworny Stefana 

342 Barokowa chrzcielnica

343 Za czasów posługi ks. Władysława Taczanowskiego dokonano przebudowy świątyni wg projektu Józefa Piusa 
Dziekońskiego

344 Ecco Homo − fi gura ubiczowanego Chrystusa uświetniła 100. rocznicę rozpoczęcia przebudowy kościoła

345 Na cmentarzu przykościelnym znajdują się najstarsze nagrobki w Starych Babicach

346 XIX-wieczna fi gura św. Kingi

342 343 344

345 346

Tradycja Mazowsza134

powiat warszawski zach.indd   134powiat warszawski zach.indd   134 2012-10-22   12:23:192012-10-22   12:23:19



Batorego i Zygmunta III Wazy − Wojciech 
Oczko.

Ród Babickich opuści³ Babice w XIX w., 
przenosz¹c siê do guberni miñskiej. W³aści-
cielem Babic zosta³ ród Jasieñskich. Po po-
wstaniu styczniowym miejscowośæ ucierpia-
³a. W³aściciel zgin¹³, a dwór babicki sp³on¹³. 
Ukazem carskim dobra babickie zosta³y 
podzielone. 

W 1728 r. drewniany kośció³, jaki tu sta³ 
od czasów średniowiecznych, zast¹pi³ mu-
rowany kośció³ fundacji kanclerza koron-
nego Jana Szembeka. Architektem kościo³a 
pw. Wniebowziêcia Naświêtszej Marii Panny 
zosta³ Karol Bay. By³a to jednonawowa budow-
la barokowa. Efektown¹ fasadê zwieñczono 
pó³kolistym szczytem. Konsekracja świ¹tyni 
mia³a miejsce 24 listopada 1754 r., a dokona³ 
jej biskup infl ancki Antoni Ostrowski.

Kośció³ jednak zosta³ przebudowany w la-
tach 1889−1902 przez znanego warszawskie-
go architekta Józefa Piusa Dziekoñskiego. 
Rozebrano zakrystiê i prezbiterium, doda-
no 2 nawy boczne, co znacz¹co powiêkszy³o 
świ¹tyniê. Ostatni dobudowany element sta-
nowi³a wie¿a, któr¹ postawiono tutaj w latach 
20. XX w. Budowla by³a widoczna ju¿ z wielu 
kilometrów. Przy przebudowie zlikwidowano 
przykościelny cmentarz. Pozostawiono jed-
nak kilka starych nagrobków, które ustawiono 
przy murze otaczaj¹cym kośció³.

Wnêtrze jest skromne. Ze starego kościo³a 
pochodzi o³tarz w kaplicy po³o¿onej na lewo 
od prezbiterium. Niegdyś by³ to o³tarz g³ów-
ny. Nowy, wiêkszy o³tarz ozdabiaj¹ 2 obrazy 
z XIX w.: Wniebowziêcia Matki Bo¿ej oraz św. 
Izydora. Kośció³ jest najstarszym obiektem 
w Babicach.

347 Babicki rynek

348 Cmentarz parafi alny − grób rodzinny Stanilewiczów z Bliznego przypominający małą kaplicę

349 Figura Matki Bożej z 1925 r.

347

348 349
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Na ryneczku, przed kościo³em, w 1925 r. 
m³odzie¿ z tutejszej parafi i ufundowa³a fi gur-
kê Matki Boskiej. Obok w 2005 r. ustawiono 
g³az z tablic¹ poświêcon¹ Janowi Paw³owi II. 
Co roku, 2 kwietnia o 21.37 zapalane s¹ tu-
taj przez mieszkañców znicze ku czci Papie¿a 
Polaka.

Niedaleko ryneczku, w kierunku Warszawy, 
u zbiegu ulic mjr. Hubala Dobrzyñskiego i gen. 
Leopolda Okulickiego (droga nr 898) znajduje 
siê wejście na cmentarz parafi alny, na którym 
− obok najnowszych − znajduj¹ siê groby na-

wet z XIX w. Do najstarszych nale¿¹: nagrob-
ki rodziny Hass pochodz¹ce z 1862 r., rodzi-
ny Kleinów z 1864 r. oraz ma³¿eñstwa Kryst 
z 1865 r. Na uwagê zas³uguje nagrobek Mate-
usza Szelenbauma z 1878 r. oraz grób rodzin-
ny Stanilewiczów z Bliznego, przypominaj¹cy 
ma³¹ kaplicê. Obecnie s³u¿y ona jako maga-
zyn drewnianych krzy¿y.

W pobli¿u cmentarza parafi alnego, przy dro-
dze nr 898 w kierunku Klaudyna (ul. gen. W³a-
dys³awa Sikorskiego) zlokalizowany jest drugi 
cmentarz. Spoczywaj¹ na nim ofi ary terroru 

350 Pomnik nagrobny małżeństwa Kryst z 1865 r.

351 Mogiła Teressie z Papich Dipner, dziedziczki dóbr Górce

352 Pomnik upamiętniający obrońców ziemi babickiej

353 Aleja Dębów Katyńskich

354 Tabliczka przy jednym z dębów

350 351 352

353 354
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czasu okupacji oraz 3730 ¿o³nierzy poleg³ych 
we wrześniu 1939 r. Na środku cmentarza 
ustawiono pomnik ku czci tych, którzy walczy-
li z nieprzyjacielem i zginêli w obronie ojczyzny. 
Od pocz¹tku II wojny światowej Babice stano-
wi³y bardzo wa¿ny cel strategiczny. Umiejsco-
wione by³y na przedpolu Warszawy, a w pobli¿u 
znajdowa³a siê pobudowana w 1922 r. Transat-
lantycka Radiostacja Nadawcza. Jednak deter-
minacja Polaków nie by³a wystarczaj¹ca, ponie-
wa¿ ju¿ 8 września 1939 r. niemieckie oddzia³y 
pancerne dotar³y do Starych Babic. Na ca³ko-
wity sukces wojska niemieckie musia³y czekaæ 
a¿ do kapitulacji Warszawy. W miêdzyczasie 

w okolicach Babic, jak i w samej wsi, toczy³y siê 
z ró¿nym skutkiem ciê¿kie walki. Po pora¿ce 
wrześniowej przyszed³ czas na walkê z okupan-
tem. Tak jak w ca³ej puszczy, tak i tu dzia³a³a 
partyzantka. 

Oprócz cmentarza wojennego w Babicach 
odnaleźæ mo¿na jeszcze 2 miejsca upamiêt-
niaj¹ce II wojnê światow¹. Pierwszym miej-
scem jest pomnik ustawiony na jednym 
ze skwerków babickich. Jest to obelisk zwieñ-
czony tryumfuj¹cym or³em. Na pomniku 
wyryto napis BOGU ODDALIŚMY DUSZE, 
OJCZYŹNIE HONOR, ZIEMI TEJ ¯YCIE NA-
SZE. OBROÑCOM ZIEMI BABICKIEJ. Dru-

355 Uroczystości patriotyczne na cmentarzu wojennym żołnierzy września 1939 r.

356 Pozostałości po Transatlantyckiej Radiostacji Nadawczej

357 Obchody rocznic związanych z wybuchem II wojny światowej są okazją do spotkania mieszkańców gminy 
z kombatantami

355 356

357
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ga pami¹tka zwi¹zana jest z losem ofi cerów 
w Katyniu. Jednocześnie jest to ho³d oddany 
ofi arom tragicznego lotu samolotu prezyden-
ckiego do Smoleñska z 10 kwietnia 2010 r., 
w którym 96 osób lecia³o na obchody kolejnej 
rocznicy katyñskiej. Po tej tragedii, niemal 
natychmiast, w³adze gminne utworzy³y Alejê 
Dêbów Katyñskich w celu upamiêtnienia ofi ar 
polskiej golgoty wschodu i katastrofy smoleñ-
skiej. Aleja znajduje siê w pobli¿u Szko³y Pod-
stawowej im. Henryka Sienkiewicza.

Oddzieln¹ i jak¿e interesujac¹ historiê ma 
wspomniana Transatlantycka Radiostacja 
Nadawcza. Jej budowa rozpoczê³a siê w 1922 r. 
Miejsce, na którym ulokowano ten obiekt, 
by³o dawnym poligonem saperskim. Podmo-
k³e tereny niwelowa³y promieniowanie do nie-
zbêdnego minimum. Prace nad budow¹ trwa³y 
rok. Ze Stanów Zjednoczonych zosta³o spro-
wadzone tzw. urz¹dzenie nadawcze Alexan-
dersona. By³a to wówczas najnowocześniejsza 
technika. Obok stacji nadawczej utworzono 
stacjê odbiorcz¹ w Grodzisku Mazowieckim. 
Oprócz wojskowych i wywiadowczych zadañ 
stacja ta w 1938 r. zaczê³a nadawaæ sygna³ Pol-
skiego Radia dla Polonii.

Podczas dzia³añ w pierwszych tygodniach 
II wojny światowej ¿o³nierze polscy dzielnie 
bronili radiostacji, szczególnie zas³u¿y³ siê pu³k 
artylerii pod dowództwem mjr. Jacka Decow-

skiego. 27 września 1939 r. radiostacja zosta³a 
zdobyta przez niemieck¹ 19. Dywizjê Piecho-
ty. Niemcy nie zniszczyli instalacji, ale j¹ wy-
korzystali do utrzymania ³¹czności z okrêtami 
podwodnymi rozsianymi po morzach i oce-
anach. Taki stan rzeczy trwa³ do 16 stycznia 
1945 r., kiedy to wysadzili wszystkie maszty. 
Po dziś dzieñ mo¿emy spacerowaæ wzd³u¿ tra-
sy dawnych masztów telegrafi cznych i ogl¹daæ 
ruiny budynków radiostacji. Do tego miejsca 
mo¿na dostaæ siê od strony Latchorzewa lub 
od strony ul. Radiowej w Warszawie.

Ma³o kto o tym wie, ¿e znajduj¹ce siê 
na warszawskim Bemowie lotnisko w jêzyku 
lotniczym nazywane jest Lotniskiem Babice.

W ostatnich latach powsta³o wiele inwesty-
cji wa¿nych zarówno dla Starych Babic, jak 
i dla ca³ej gminy. Automatyczna Stacja Uzdat-
niania Wody, oczyszczalnia ścieków wraz 
z sieci¹ kanalizacji sanitarnej i inne dzia³ania 
przyczyni³y siê do przyznania gminie tytu³u 
Laureata Narodowego Konkursu Ekologiczne-
go „Przyjaźni Środowisku” w kategorii Gminy 
Przyjaznej Środowisku za 2009 r. W³adze gmi-
ny stwiaj¹ na m³ode rodziny, buduj¹c m.in. 
przedszkola i tworz¹c nowoczesne place za-
baw dla dzieci i miejsca wypocznku dla doro-
s³ych. Obiekty takie powsta³y m.in. w Starych 
Babicach, Zielonkach-Parcelach, Lipkowie, 
Kwirynowie i w Borzêcinie Du¿ym.

358 W organizowanych przez Urząd Gminy imprezach spotykają się całe rodziny

359 Urząd Gminy Stare Babice

358 359
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Nazwa miejscowości Strzy¿ew pochodzi 
od imienia mêskiego Strze¿, co oznacza-

³o „kogoś, kto strze¿e”. Po³o¿ona jest na Trak-
cie Królewskim tu¿ przed ¯elazow¹ Wol¹, nad 
brzegiem Utraty. Pierwsze wzmianki o Strzy-
¿ewie pochodz¹ z 1416 r., kiedy to Jan ze Strzy-
¿ewa, ówczesny w³aściciel wsi, dokona³ za-
miany jej na inn¹ wieś, po³o¿on¹ na ziemi 
zakroczymskiej, z Marcinem Paszkowicem 
z Pobroszewa. Pod koniec XV w. wieś nale¿a-
³a do podkomorzego sochaczewskiego Miko-
³aja Wyd¿gi, który pisa³ siê, ¿e jest ze Strzy-
¿ewa, z czego wynika, ¿e mia³ tu swój dwór. 
Zmar³ bezpotomnie. Wówczas wieś przesz³a 
w rêce jego brata Niemierza z Sypic i odt¹d 

przechodzi³a z ojca na syna. Jednym z najbar-
dziej zas³u¿onych w³aścicieli tej wsi by³ syn 
Niemierzy z Sypic Pawe³ Niemierza, który 
sprawowa³ tu swoje rz¹dy na prze³omie XV 
i XVI w. Piastowa³ funkcjê cześnika* socha-
czewskiego. W tamtejszym kościele ufundo-
wa³ kaplicê. Po jego śmierci, która nast¹pi³a 
przed 1543 r., wieś najprawdopodobniej zo-
sta³a podzielona na 3 czêści. W ka¿dej z nich 
znajdowa³ siê folwark szlachecki. W nastêp-
nych latach podczas ró¿nych wojen Strzy¿ew 
podupada³ jako maj¹tek. Dopiero w XVIII w., 
gdy wieś nale¿a³a do rodziny Zembrzuskich, 
Strzy¿ew rozrós³ siê z 10 do 18 dymów, a ro-
dzina w³aścicieli pobudowa³a nowy barokowo-

Strzyżew (gmina Kampinos)

360 Ganek odrestaurowanego dworku w Strzyżewie

361 Od strony Utraty budynek prezentuje się bardzo okazale

362 Pozostałości parku dworskiego

363 Teren należący do dworu przylega do zakola Utraty

360 361

362 363
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-klasycystyczny dwór. Otoczony zosta³ par-
kiem o urokliwym krajobrazie, rozci¹gaj¹cym 
siê od Traktu Królewskiego a¿ po rzekê Utra-
tê.

Pierwsze lata XIX w. nie by³y szczêśliwe dla 
wsi. Mianowicie w 1805 r. wieś sp³onê³a, a rok 
później taki sam los spotka³ zabudowania 
folwarczne. W nastêpnych latach w³aściciela-
mi Strzy¿ewa by³a rodzina Skarbków. Oni te¿ 
posiadali s¹siedni¹ ¯elazow¹ Wolê, w której 
zamieszka³ nauczyciel Fryderyka Skarbka 
– Miko³aj Chopin. Po dworze tym w tamtych 
czasach chodzi³ ma³y Fryderyk Chopin. 

W latach 1833−1842 r. folwarkiem gospo-
darowa³a Marianna Henneberg. Kolejnymi 
w³aścicielami byli Adam Lasocki z Brocho-
wa, od 1855 r. Rudolf Kirstein, a w XX w. 
Micha³ ¯ukotyñski. Po II wojnie światowej 
maj¹tek znacjonalizowano i utworzono spó³-
dzielniê mleczarsk¹.

Obecnie dwór, który by³ w ruinie, jest re-
staurowany i odbudowywany. Aktualny w³aś-
ciciel bêdzie tu prowadziæ ośrodek konferne-
cyjny.

Tradycja Mazowsza140
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Miejscowośæ po³o¿ona jest oko³o 2 km 
na zachód od Izabelina. Otoczona 

jest lasami Kampinoskiego Parku Narodo-
wego. Nazwa Truskawia pochodzi od s³owa 
„trusk” oznaczaj¹cego poziomkê lub owoce 
leśne. Pierwsze znaleziska archeologiczne z te-
renów Truskawia pochodz¹ z epoki kamienia 
g³adzonego (ok. 5000 lat p.n.e.), a zapiski po-
jawi³y siê w 1419 r. i wia¿¹ siê z ugod¹ zawar-
t¹ miêdzy opatem klasztoru w Czerwiñsku 
a Piotrem Prusinem z Lipkowa. Wówczas to te 
tereny, nale¿¹ce dot¹d do w³ości klasztornych 
kanoników regularnych, sta³y siê w³asności¹ 

Piotra Prusina, a król W³adys³aw Jagie³³o usta-
nowi³ z nich królewszczyznê. 

Od pocz¹tku istnienia wsi jej mieszkañ-
cy parali siê rolnictwem oraz zbieractwem. 
Bliskośæ puszczy umo¿liwia³a pozyskiwanie 
drewna, zwierzyny i runa leśnego dla celów 
w³asnych oraz na handel. Truskaw rozrasta³ 
siê: na prze³omie XVII i XVIII w. by³y tu 22 
dymy, a ju¿ w XIX w. wieś liczy³a ich ok. 30.

Podczas powstania styczniowego w 1863 r. 
w truskawskim folwarku stacjonowa³ oddzia³ 
mjr. Remiszewskiego, co po upadku powsta-
nia by³o przyczyn¹ represji w³adz carskich 

Truskaw (gmina Izabelin)

364 Pomnik upamiętniający działania żołnierzy AK „Grupy Kampinos”

365 Krzyż ku czci rozstrzelanych 18 listopada 1943 r. przez niemiecką żandarmerię mieszkańców Truskawia

366 Odremontowana kapliczka z początku XX w.

367 Będąc w Truskawiu nie można nie odwiedzić rozlewiska Mokre Łąki

368 O aspekt edukacyjny zadbano, ustawiając tablice informacyjne

364 365 366

367 368
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na okolicznej ludności. Z czasów powstania 
styczniowego pochodzi krzy¿ zlokalizowany 
na koñcu Truskawia. Pod nim znajduje siê 
mogi³a powstañca prawdopodobnie o pseudo-
nimie „Kurza £apka”, który ranny po bitwie 
pod Bud¹ Zaborowsk¹ ukry³ siê w folwarku 
truskawskim i tam zmar³ 14 lub 15 kwietnia 
1863 r. Torturowany przez Moskali w³aściciel 
folwarku zdradzi³ plany powstañczego oddzia-
³u, co przyczyni³o siê do klêski Polaków w bi-
twie pod Bud¹ Zaborowsk¹.

Mieszkañcy Truskawia brali czynny 
udzia³ w II wojnie światowej. Wieś ta 2 razy 
sp³onê³a: pierwszy raz w 1939 r., a drugi 
− w nocy z 2 na 3 września 1944 r. Wtedy 
zgrupowanie partyzantów z „Grupy Kampi-
nos” uderzy³o na Truskaw, który by³ w rê-
kach nieprzyjaciela. Oddzia³y pod dowódz-
twem Adolfa Pilcha ps. „Góra”, „Dolina” 
zaatakowa³y stacjonuj¹ce oddzia³y RONA. 
Poleg³o ok. 10 partyzantów przy 250 zo³nie-
rzach nieprzyjaciela.

369 Znajdziemy tu spokój i niezwykłą przyrodę

370 Mokre Łąki to ulubione miejsce wędkarzy

369

370
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Bêd¹c w Truskawiu nale¿y przystan¹æ przy 
pomniku upamiêtniaj¹cym te wydarzenia oraz 
bohatersk¹ postawê mieszkañców w latach 
1939−1945. Jest on świadectwem burzliwych 
okupacyjnych losów Truskawia, bohaterstwa 
i nieustêpliwości w walce z okupantem, a tak-
¿e upamiêtnia aresztowanych i uwiêzionych 
w obozach koncentracyjnych. Za nieugiêt¹ 
postawê wobec wroga i walkê z nim Truskaw 
zosta³ odznaczony w 1985 r. Krzy¿em Grun-
waldu III klasy.

W 2005 r. w Truskawiu zosta³a oddana 
do u¿ytku oczyszczalnia ścieków „Mokre 
£¹ki”, której jedynym w³aścicielem jest gmina 
Izabelin. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-
-biologiczna o podwy¿szonym stopniu usuwa-
nia zwi¹zków biogennych, a jej przeznaczenie 
to odbiór i oczyszczanie ścieków bytowo-go-
spodarczych z terenu gminy Izabelin pocho-
dz¹cych z gospodarstw domowych, budynków 
gospodarczych oraz u¿yteczności publicznej. 
To jedyna oczyszczalnia w Polsce, która odpro-
wadza oczyszczone wody pościekowe na obszar 
parku narodowego. Aby by³o to mo¿liwe bez 
szkody dla przyrody, niezbêdne jest przestrze-
ganie jednych z najbardziej rygorystycznych 
norm w Unii Europejskiej. Ponadto od mo-
mentu uruchomienia oczyszczalni i powstania 
w jej bezpośrednim s¹siedztwie zbiornika re-
tencyjnego, daje siê obserwowaæ systematyczny 
wzrost liczby bytuj¹cych tu gatunków ptaków 
i ryb. Brodz¹ce w oczyszczonej przez przedsiê-

biorstwo wodzie ³abêdzie, czaple siwe oraz bia³e, 
kaczki, ³yski, perkozy i inne gatunki s¹ doskona-
³ym przyk³adem na wysok¹ jakośæ stosowanej 
technologii. Wa¿nym dowodem na znakomite 
parametry oczyszczonych wód jest powo³anie 
Gminnego Ko³a Wêdkarskiego w Izabelinie, 
którego cz³onkowie wy³owili ju¿ niejeden piêk-
ny okaz lina czy karasia. Aby zapobiec ewentu-
alnym spadkom jakości, wszystkie kluczowe 
procesy zachodz¹ce w oczyszczalni s¹ na bie-
¿¹co monitorowane i kontrolowane. Specjalne 
sondy czuwaj¹ nad odpowiednimi stê¿eniami 
tlenu oraz gêstości, a sk³ad i parametry ścieków 
sprawdzane s¹ przez podmioty zewnêtrzne oraz 
laboratorium w³asne, które mieści siê na tere-
nie przedsiêbiorstwa.

Rozlewisko „Mokre £¹ki” to doskona³e miej-
sce do rekreacji. Prowadzi do niego aleja 14 
dêbów zas³u¿onych izabeliñczyków, ofi ar ka-
tyñskich i ofi ar katastrofy pod Smoleñskiem. 
Wśród wyró¿nionych znaleźli siê: ks. Aleksan-
der Fedorowicz, ks. Wac³aw Kurowski, Zofi a 
Morawska, samorz¹dowiec Jan Sawa, publicy-
sta Ryszard Kapuściñski oraz stra¿acy, leśnicy, 
nauczyciele, ¿o³nierze Armii Krajowej, ofi ary 
Katynia i katastrofy smoleñskiej.

Do Truskawia mo¿na z Warszawy dogodnie 
dojechaæ autobusem nr 708 i wybraæ na jeden 
z kilku rozpoczynaj¹cych siê tu szlaków tury-
stycznych Puszczy Kampinoskiej. Z myśl¹ o tu-
rystach zorganizowano parking samochodowy 
i zbudowano plac zabaw dla najm³odszych.

371 Przy leśnym parkingu dla turystów zorganizowano plac zabaw dla najmłodszych

372 Miłośnicy koni odwiedzą z pewnością stajnię „Sawanka”

371 372
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Pocz¹tki Umiastowa datuj¹ siê ju¿ od czasów 
średniowiecznych. Wówczas by³ to spory 

gród, który wchodzi³ w sk³ad ziem nale¿¹cych 
do bogatej rodzin Pierzcha³ów. Rodzina ta mia-
³a w posiadaniu miejscowośæ do XVII w., kiedy 
to sprzeda³a Umiastów Leszczyñskim. Cieka-
wostk¹ jest fakt, ¿e z Pierzcha³ów wyodrêbni³a 
siê linia, która nazywa³a siê Umiastowskimi. 
W 1. po³. XIX w. zbudowano tutaj obecnie ist-
niej¹cy późnoklasycystyczny dwór dla Ró¿y Za-
krzewskiej-Rykowskiej z Obrêbskich. Budowla 
ta jest murowana z ceg³y, otynkowana, parterowa 
i podpiwniczona. Dwór zbudowany jest na planie 
prostok¹ta. St¹d równie¿ wzi¹³ siê dwutraktowy 
uk³ad. Urzekaj¹ce jest w tej budowli to, ¿e ma 
ona portyk w stylu toskañskim, mimo ¿e sama 
budowla jest w stylu tzw. dworku polskiego.

W 1858 r. dwór zmieni³ w³aścicieli na rodzi-
nê Tarnowskich, a 2 lata później na Wiktora 
Zawiszê Czarnego. W latach 1868−1880 na-
le¿a³ do Ksawerego Luceñskiego, a nastêpnie 
do rodziny Groerów. Obiekt w ich rêku pozo-
sta³ do czasów II wojny światowej.

Czasy powojenne nie by³y ³askawe dla tego 
obiektu. Przez ca³y okres PRL dworek, jak 
i okoliczny park krajobrazowy by³ w u¿ytko-
waniu Przedsiêbiorstwa Robót Ogrodniczych 
w Warszawie, pocz¹tkowo jako zak³ad pro-
dukcji roślin, a później wnêtrza przystoso-
wano na mieszkania pracownicze. Dziś dwór 
i otaczaj¹cy go park jest w³asności¹ Ryszarda 
Korczak-Chêciñskiego. W³aściciel planuje 
utworzenie w nim Muzeum Szlachty Polskiej 
na wzór placówki w pobliskim Pilaszkowie.

Umiastów (gmina Ożarów Mazowiecki)

373 XIX-wieczny dwór w Umiastowie

374 Odwiedzając dwór, można skorzystać z oferty znajdującej się tu szkółki ogrodniczej

375 Budynek otacza park krajobrazowy

373

374 375
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Zaborów po³o¿ony jest na trasie Traktu 
Królewskiego, ok. 30 km od Warszawy, 

a 5 km przed Lesznem. Pocz¹tki osadnictwa 
na terenie obecnej wsi s¹ datowane na I w. 
p.n.e. W czasach przedśredniowiecznych by³ 
to du¿y ośrodek hutnictwa.

Jednak pierwsze wzmianki o wsi pochodz¹ 
z 1239 r. jako w³asności Ścibora, kiedy to Za-
borów by³ gniazdem rodowym Zaborowskich 
herbu Rogala. Ponad 200 lat później, w 1465 r., 

w Zaborowie erygowano parafi ê. W tym te¿ 
okresie pobudowano w ca³ości drewniany 
kośció³ parafi alny pw. św. Anny. Niestety, sp³o-
n¹³ on w 1700 r. Kolejny, równie¿ drewniany, 
przetrwa³ tylko do lat 90. XVIII w. i w 1791 r. 
zast¹piony zosta³ przez kośció³ murowany wg 
projektu Hilarego Szpilowskiego. 

Świ¹tynia w stylu klasycystycznym zo-
sta³a ufundowana nak³adem ówczesnych 
w³aścicieli Zaborowa − Karoliny i Placyda 

Zaborów (gmina Leszno)

376 XVIII-wieczny kościół pw. św. Anny

377 Chrzest w kościele katolickim należy do ważnych i radosnych chwil całej lokalnej społeczności

378 Mogiła zmarłego w 1906 r. Jana Wodzińskiego, właściciela Zaborówka

379 Pamiątkowa tablica na kwaterze wojskowej żołnierzy września 1939 r.

376 377

378 379
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Izbiñskich. W środku znajduj¹ siê o³tarze po-
chodz¹ce z XVI w. Wszystkie przyozdobione 
s¹ obrazami z XVIII w. Na uwagê zas³uguje 
koronowany w 1722 r. obraz św. Anny w su-

kienkach ze srebrnej blachy. Ambona pocho-
dzi z XIX w. Ściany bocznych naw s¹ pokryte 
licznymi obrazami świêtych, s¹ wśród nich 
m.in. wizerunek Matki Boskiej Bolesnej oraz 

380 Ceglana część szkoły od 1943 r. była placówką niemieckiej żandarmerii, przez co przeszła do historii jako 
katownia wielu Polaków

381 Ofi arom tego bestialstwa poświęcono pamiątkowy kamień

382 Obeliskiem z fi gurą Maryi uczniowie Szkoły Powszechnej w Zaborowie uczcili w 1928 r. rocznicę odzyskania 
niepodległości

383 Kapliczka ufundowana w 1882 r. przez Franciszka Sawickiego

380 381

382 383
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św. Anny Samotrzeæ. Oba te obrazy pochodz¹ 
z XVIII w. W świ¹tyni znajduj¹ siê liczne epi-
tafi a i nagrobki dobroczyñców kościo³a i w³aś-
cicieli okolicznych maj¹tków. Obok kościo³a 
znajduje siê dwutraktowa plebania z 1840 r. 
z czterospadowym dachem.

Oko³o 300 m od kościo³a zlokalizowany 
jest ma³y cmentarz parafi alny (1,35 ha) za³o-
¿ony ok. 1830 r. S¹ tu nagrobki z 2. po³. XIX w. 
oraz mogi³a 29 uczestników bitwy pod Bud¹ 
Zaborowsk¹, ¿o³nierzy 84. pu³ku piechoty 
poleg³ych we wrześniu 1939 r., i partyzantów 
„Grupy Kampinos”.

W Zaborowie, tu¿ za kościo³em, znajduje siê 
eklektyczny pa³ac wzniesiony dla Leona Felik-
sa Goldstanda w latach 1901−1903 wg pro-
jektu Fransiszka Lilpopa. Warszawski bankier 
by³ w³aścicielem zaborowskich dóbr od 1897 r. 
Pa³ac jest piêtrow¹ budowl¹, w której archi-
tekt zgrabnie po³¹czy³ style barokowy i kla-
sycystyczny. Do pa³acu przylega³a oran¿eria. 
Po śmierci w³aściciela w pa³acu zamieszka³a 
jego córka, która pozostawa³a tutaj do 1939 r. 
W czasie okupacji stacjonowa³y w pa³acu woj-
ska niemieckie z oddzia³ami gestapo. Po wojnie 

ulokowano tutaj biura PGR. Po 1968 r. pa³ac 
by³ w³asności¹ Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, które utworzy³o w nim w 1974 r. 
dom pracy twórczej dla dziennikarzy. Dziś pa-
³ac jest prywatn¹ w³asności¹ i jest zamkniêty 
dla zwiedzaj¹cych. Pa³ac i otaczaj¹cy go park 
wpisane s¹ do rejestru zabytków. Obiekt wy-
korzystywano jako naturaln¹ scenografi ê w se-
rialu Kariera Nikodema Dyzmy, gdzie „gra³” 
rolê Koborowa, siedziby rodu Ponimirskich, 
a nastêpnie Kunickich. Dwór otacza zabyt-
kowy park z 1. po³ XIX w. z 3 pomnikowymi 
drzewami: grabem zwyczajnym, lip¹ drobno-
listn¹, olsz¹ czarn¹.

Dla mieszkañców Zaborowa wybuch II 
wojny światowej by³ potê¿nym ciosem. Gdy 
wojna obronna chyli³a siê ku upadkowi, woj-
ska niemieckie zajê³y pa³ac i szko³ê. W szkole 
od 1943 r. mieści³a siê placówka Schultzpoli-
zei*. Przez tê katowniê przewinê³o siê wielu 
¿o³nierzy konspiracji, powstañców i cywili. 
5−7 lipca 1944 r. zg³adzono w tym miej-
scu a¿ 82 osoby. W 1985 r. na terenie szko³y 
ustawiono kamieñ upamiêtniaj¹cy ofi ary tej 
zbrodni.

384

384 Pałac Goldstandów
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Miêdzy Zaborowem a Lesznem znajduje 
siê miejscowośæ o nazwie Zaborówek 

– wymieniana ju¿ w 1579 r. Jest to ma³a wieś 
so³ecka licz¹ca ponad 600 mieszkañców. Za-
borówek w latach PRL-u by³ zapleczem socjal-
no-mieszkaniowym PGR-u, który tutaj siê 
znajdowa³. W XIX-wiecznym pa³acu urz¹dzo-
no sto³ówkê i salê telewizyjn¹ dla mieszkañ-
ców bloków.

Sam pa³ac pobudowano w 1. po³. XIX w. dla 
rodziny Wodziñskich, którzy tutaj mieszkali 
do koñca II wojny światowej. Obecnie pa³ac, 
otoczony resztkami parku krajobrazowego, 
znajduje siê w prywatnych rêkach, a jego zwie-
dzanie jest niemo¿liwe. W Zaborówku istnie-

j¹ równie¿ pozosta³ości zabudowy folwarcznej 
oraz cegielnia po³o¿ona na skraju Puszczy 
Kampinoskiej.

Z Zaborówkiem wi¹¿e siê równie¿ tragiczna 
historia wojenna. 24 września 1944 r. znacz-
na czêśæ wsi zosta³a spalona przez ukraiñ-
skich ¿o³nierzy z Legionu Wo³yñskiego. By³ 
to odwet za atak partyzantów „Grupy Kampi-
nos” na ukraiñsk¹ grupê rozpoznawcz¹ Wid-
der. Ca³a akcja rozpoczê³a siê rano, od po³udnia 
do wsi wchodzi³y tyralier¹ wojska niemieckie, 
pal¹c wszystko wokó³. Mieszkañcy zaczêli 
uciekaæ, bior¹c co tylko mieli pod rêk¹. Tych, 
którzy nie zd¹¿yli uciec, niemieccy ¿o³nierze 
wy³apali i skierowali na okoliczne pagórki 

Zaborówek (gmina Leszno)

385 Pałac Wodzińskich z 1. poł. XIX w. – widok od frontu

386 Obecnie pałac znajduje się w rękach prywatnych – widok od strony wschodniej

387 Park krajobrazowy

388 W 50. rocznicę pacyfi kacji Zaborówka przez żołnierzy ukraińskiego Legionu Wołyńskiego lokalna 
społeczność ufundowała tablicę pamiątkową

385 386

387 388
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w g³¹b puszczy na egzekucjê. Nagle okupan-
ci zwrócili uwagê na 15-letniego ch³opca Józia 
Matuszewskiego, który na s³owo partyzant, 
wypowiedziane przez niemieckiego ofi cera, 
zacz¹³ uciekaæ. Rozpoczê³a siê wówczas strze-
lanina. Ma³y ch³opiec pad³. Drug¹ ofi ar¹ by³o 
równie¿ dziecko, które przyjecha³o rowerem 
z B³onia, prawdopodobnie do dziadka miesz-
kaj¹cego w Zaborówku. Po strzelaninie za-

czêto pertraktacje i przekonywanie ¿o³nierzy 
niemieckich, ¿e mieszkañcy wsi to nie par-
tyzanci. Pertraktacje te prowadzili w³aścicie-
le Zaborówka − Wodziñscy, zw³aszcza Józef, 
oraz Czes³aw Ślusarski.

W 1994 r. mieszkañcy Zaborówka ufundo-
wali pami¹tkow¹ tablicê dla uczczenia tego 
wydarzenia i ofi arności jakiej podj¹³ siê wów-
czas Józef Wodziñski.

389 390

389 W cieniu drzew, naprzeciw pałacowego frontu skryła się fi gura Maryi

390 W gęstej zielni Puszczy Kampinoskiej trudno wypatrzeć komin cegielni
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Ma³a wieś licz¹ca nieca³e 100 osób po³o¿o-
na jest na prawym brzegu Utraty, która 

czêsto wylewa na tutejsze pola. Nazwa miej-
scowości pochodzi prawdopodobnie od nazwi-
ska w³aścicieli tych terenów − Zawadzkich. 
12 lutego 1770 r. na polach zawadowskich 
mia³a miejsce bitwa konfederatów barskich 
pod dowództwem Mikorskiego i gen. Ignacego 
Skarbka-Malczewskiego z wojskami rosyjski-

mi Golicyna. Klêska konfederatów niekorzyst-
nie wp³ynê³a na najwiêksze przedsiêwziêcie 
konfederackie jakim by³o zdobycie Warszawy. 
Wielu konfederatów znalaz³o wówczas schro-
nienie w pobliskiej puszczy.

We wsi obiektem wartym zobaczenia 
jest kośció³ pw. św. Doroty. Tutejsza para-
fi a powsta³a ju¿ w 1377 r. Obecny kośció³ 
jest trzecim pobudowanym na tym miejscu. 

Zawady (gmina Kampinos)

391 392 393

394 395

391 Kościół pw. św. Doroty

392 Wejście do krypty, w której spoczywają szczątki rodziny Karnkowskich

393, 394 Na terenie przykościelnym znajduje się także grobowiec zmarłego w 1872 r. Władysława Boromirskiego
      właściciela dóbr Łazy

395 Obecna neogotycka świątynia powstała wg projektu Józefa Piusa Dziekońskiego
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Obiekt murowany zosta³ zbudowany w latach 
1889−1905 w stylu neogotyckim wg projektu 
Józefa Piusa Dziekoñskiego. W środku jest jed-
nonawowy. W jednym z o³tarzy znajduje siê 
XVIII-wieczna kopia obrazu Matki Boskiej 
Czêstochowskiej wykonana na kurdybanie*. 
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje kaplica św. 
Doroty z tryptykiem z obrazami św. Doroty, 
św. Antoniego i św. Franciszka. Pod kościo³em 
znajduje siê krypta, w której pochowany zo-
sta³ jeden z tutejszych proboszczy oraz rodzi-
na Karnkowskich.

Obecny kośció³ zosta³ nieznacznie uszko-
dzony w 1914 r. w wyniku dzia³añ wojennych 
przechodz¹cego przez wieś frontu. Ca³kowite-
mu zniszczeniu uleg³a plebania. Mieszkañcy, 
wdziêczni za oszczêdzenie kościo³a, ustawili 
w 1938 r. pomnik ku czci walki o niepodle-

g³ośæ. Z nastêpn¹ wojn¹ światow¹ wi¹¿e siê 
ciekawa historia konspiracyjna. Mianowicie 
na pobliskim cmentarzu w 1940 r. w 3 po³¹-
czonych ze sob¹ grobowcach dzia³a³a tajna 
drukarnia ZWZ-AK, której wyposa¿enie zo-
sta³o dostarczone przez o. Maksymiliana Kol-
bego. Jeden z inicjatorów dzia³alności drukarni 
w tej okolicy − Mieczys³aw Zawadzki − miej-
sce to oznaczy³ pami¹tkow¹ tablic¹.

Ciekawym zabytkiem w Zawadach jest rów-
nie¿ fi gurka św. Rocha z 2. po³. XIX w. Wyko-
nana zosta³a z piaskowca. Wed³ug kr¹¿¹cej 
wśród mieszkañców wsi historii fundatorem 
fi gury by³a rodzina p. Bromskiego, który zmar³ 
prawdopodobnie na skutek zakaźnej choroby. 
W 2009 r. kapliczka ta zosta³a odrestaurowana 
i poddana konserwacji. Obok fi gury ustawiono 
te¿ tablicê opisuj¹c¹ zabytek.

396 397 398

399

396 Pomnik ku czci walki o niepodległość

397 Figurka św. Rocha z 2. poł. XIX w.

398 Figura Maryi z 1930 r.

399 W 1940 r. w 3 połączonych ze sobą 
grobowcach działała tajna drukarnia 
ZWZ-AK
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Wspó³czesne Zielonki podzielone 
s¹ na 2 jednostki administracyjne. Zie-

lonki-Wieś jest typow¹ ulicówk¹ po³o¿on¹ 
wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 580. W niej zlo-
kalizowana jest wiêkszośæ sklepów i punktów 
us³ugowych. Drug¹ jednostk¹ jest so³ectwo 
Zielonki-Parcela. W niej to znajduj¹ siê obiek-
ty godne uwagi i zobaczenia. 

Przy g³ównej drodze za wysokim p³otem 
jest park wraz z pa³acem w stylu eklektycz-

nym. W XVIII w. wieś by³a w³asności¹ mor-
ganatycznej ¿ony* króla Stanis³awa Augusta 
Poniatowskiego − pani Grabowskiej. Kolejny 
w³aściciel Jakub Paschalis Jakubowicz, który 
naby³ te tereny wraz z Lipkowem w 1788 r., 
wybudowa³ tutaj drewniany dwór jako rezy-
dencjê dla siebie. W 1851 r. Zielonki zmie-
ni³y w³aściciela. Tereny te naby³ warszawski 
architekt Alfons Ferdynand Kropiwnicki. 
Zburzy³ on stary, drewniany dwór i na jego 

Zielonki-Parcela (gmina Stare Babice)

400 Pałac Lasotów

401 Oryginalne piece, choć nie z tego obiektu, dodają pałacowym wnętrzom autentyzmu

402 Starannie odremontowany pałac kryje w sobie wiele piękna – dwustronny kominek z oknem witrażowym

403 W okrągłym saloniku mieszczącym się na parterze pałacowej wieży znajdujemy portrety znamienitych 
Polaków oraz maksymę PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI, nawiązującą do dewizy ze Świątyni Sybilli 
– pierwszego polskiego muzeum

400 401

402 403
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miejscu wybudowa³ wg w³asnego projektu 
nowy, zachowany do dziś neorenesansowy 
pa³ac w stylu willi w³oskiej. W 1875 r. Kro-
piwnicki sprzeda³ maj¹tek Adamowi Glisz-
czyñskiemu, który rozbudowa³ obiekt o par-
terow¹ ofi cynê. W 1919 r. maj¹tek Zielonki 
ponownie zmieni³ w³aściciela, którym zosta³ 
hr. Józef Basiñski. W jego rêkach i jego rodzi-
ny Zielonki pozostawa³y do 1944 r. W latach 
miêdzywojennych nastêpuj¹ liczne fale par-
celowania maj¹tku Zielonki. Powstaje wów-
czas m.in. Izabelin. W latach powojennych 
w pa³acu ulokowano biura i mieszkania pra-
cowników pobliskiego PGR.

Rok 1997 jest pocz¹tkiem nowej karty 
w dziejach pa³acu w Zielonkach. Pa³ac wraz 
z parkiem nabywa stryjec herbowy (zstêp-
ny po bracie ojca, który pieczêtuje siê tym 
samym herbem) Jakuba Paschalisa Jakubo-

wicza − Zenon Marian Lasota. Nastêpu-
je odbudowa i rewitalizacja pa³acu i parku. 
Obecnie pomieszczenia pa³acu, jak i park, 
mo¿na wynaj¹æ na ró¿ne uroczystości, bale 
i konferencje. Pa³ac sta³ siê wa¿nym w oko-
licach ośrodkiem kulturalno-oświatowym. 
Pa³acowe wnêtrza s¹ odnowione i ponownie 
odzyska³y swój dawny blask. W sali jadalnej 
znajduje siê oryginalny, choæ nie pochodz¹-
cy z tego obiektu, kaflowy piec, który dodaje 
starodawnego uroku wiejskiej rezydencji, 
ca³ośæ dope³nia drewniana pod³oga. W na-
stêpnej sali urzeka dwustronny kominek, 
a nad nim barokowe zwieñczenie z elemen-
tami secesji wraz oknem witra¿owym. Ca³y 
obiekt jest podpiwniczony. Gotyckie skle-
pienia piwnicy, która jest o 100 lat starsza 
od pa³acu, przypomina budowlê zamkow¹, 
a nie pa³acow¹.

404 Najstarsza historia pałacu kryje się w jego piwnicach

405 Pozostałości po niezbudowanym sanatorium

406 Łowisko specjalne to również miejsce wypoczynku i rekreacji

404

405

406
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W pobli¿u przystanku autobusowego znaj-
duje siê kapliczka murowana z Matk¹ Bosk¹ 
i zdjêciem b³. ks. Jerzego Popie³uszki.

Na po³udnie od pa³acu przy ul. Rekreacyjnej 
znajduj¹ siê dawne stawy maj¹tku zamienio-
ne obecnie na tereny rekreacyjne i ³owisko 
specjalne. Mo¿na tu usi¹śæ na jednej z ³awek 
lub pospacerowaæ w malowniczej scenerii. 

W pobli¿u, u zbiegu ulic Po³udniowej i Za-
chodniej, usytuowano kompleks boisk pi³kar-

skich nale¿¹cych do Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji.

Id¹c dalej na po³udnie drog¹ na O¿arów Ma-
zowiecki, mo¿na zobaczyæ na lewo od niej ko-
lumnadê. Mia³o to byæ sanatorium, a Zielonki 
przeznaczone by³y na podwarszawskie uzdro-
wisko. Projekt jeszcze sprzed II wojny świato-
wej nie zosta³ jednak zrealizowany.

407

407 Boiska Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice w Zielonkach-Parceli przy ul. Zachodniej 2
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Starostwo Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego
05-850 O¿arów Mazowiecki, 
ul. Poznañska 129/133
tel. 22 733 72 40
e-mail: promocja@pwz.pl
www.pwz.pl

O¯ARÓW MAZOWIECKI
Urz¹d Miasta i Gminy w O¿arowie 
Mazowieckim
05-850 O¿arów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2
tel. 22 722 22 07
e-mail: umig@ozarow-mazowicki.pl
www.ozarow-mazowicki.pl

B£ONIE
Urz¹d Miejski w B³oniu
05-870 B³onie, ul. Rynek 6
tel. 22 725 45 55
e-mail: ratusz@um.blonie.pl
www.blonie.pl

IZABELIN
Urz¹d Gminy Izabelin
05-080 Izabelin, ul. 3 Maja 42
tel. 22 7228930
e-mail: izabelin@izabelin.pl
www.izabelin.pl

Kampinoski Park Narodowy
05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38
tel. 22 722 60 01

e-mail: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl
www.kampinoski-pn.gov.pl

KAMPINOS
Urz¹d Gminy Kampinos
05-085 Kampinos, 
ul. Niepokalanowska 3
tel. 22 725 00 40
e-mail: urzad@kampinos.pl
www.kampinos.pl

LESZNO
Urz¹d Gminy w Lesznie
05-084 Leszno, al. Wojska Polskiego 21
tel. 22 725 80 05
e-mail: urzad@gminaleszno.pl
www.gminaleszno.pl

£OMIANKI
Urz¹d Miejski w £omiankach
05-092 £omianki, 
ul. Warszawa 115
tel. 22 768 63 24
e-mail: umig@lomianki.pl
www.lomianki.pl

STARE BABICE 
Urz¹d Gminy Stare Babice
05-082 Stare Babice, 
ul. Rynek 32
tel. 22 722 95 81
e-mail: gmina@stare-babice.waw.pl
www.babice-stare.waw.pl

Oferta kulturalna i turystyczna
Informacja turystyczna

Informacje na temat wydarzeñ kulturalnych i oferty turystycznej mo¿na uzyskaæ w instytu-
cjach powiatu warszawskiego zachodniego oraz na stronach internetowych Starostwa Powia-

towego, Urzêdów Miast i Gmin oraz placówek kultury.
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Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku 
Narodowego
ul. Tetmajera 38
05-080 Izabelin
tel. 22 722 60 01
http://kampinoski-pn.gov.pl/index.php
Czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godzi-
nach 7.30−15.30 oraz w soboty i niedziele 
w godzinach 10.00−16.00.

Puszczy Kampinoskiej od pradziejów po dzieñ 
dzisiejszy. Obok wystawy sta³ej w salach Cen-
trum Edukacji organizowane s¹ ró¿nego ro-
dzaju wystawy czasowe (malarskie, fotogra-
fi czne, historyczne czy zwi¹zane z przyrod¹), 
koncerty, szkolenia i imprezy zamkniête. Dla 
grup zorganizowanych prowadzone s¹ zajêcia 
tematyczne czasem po³¹czone z eksploracj¹ 
terenu. Przy Centrum Edukacji funkcjonuje 
równie¿ biblioteka naukowa.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy
Granica
05-085 Kampinos
tel. 22 725 01 23
e-mail: odm@kampinoski-pn.gov.pl
Czynne od wtorku do niedzieli w godzi-
nach 9.00−16.00. Skansen udostêpniany 
jest do zmierzchu.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny sk³ada 
siê z Muzeum Puszczy Kampinoskiej oraz 
ze skansenu budownictwa puszczañskiego. 
W muzeum mo¿emy oprócz poznania przyro-
dy i historii tych terenów zobaczyæ jeszcze 2 
wystawy sta³e. Wystawa „Ballada Kampinoska 
– wrzesieñ 1939” otwarta zosta³a we wrześniu 
2009 r. z okazji 70. rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej. Ekspozycja ta prezentuje trudne 
dzieje mieszkañców i ¿o³nierzy podczas kam-
panii wrześniowej w 1939 r. oraz ukazuje rolê 

Muzea i kolekcje muzealne

Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku 
Narodowego w Izabelinie istnieje od 1998 r. 
i mieści siê w siedzibie Dyrekcji Parku. 
Na miejscu mo¿na podziwiaæ sta³¹ wystawê 
„Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”, 
na której prezentowane s¹ walory przyrod-
nicze parku oraz przedstawiona jest historia 

408

409

410

408 Siedziba Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodo-
wego

409 Atrakcyjność stałej wystawy wynika z wiernego 
zaprezentowania najciekawszych okazów pusz-
czańskiej fauny i fl ory

410 Pokonkursowa wystawa fotografi czna
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lasów kampinoskich podczas obrony Warsza-
wy. Wystawa ta jest na bie¿¹co uzupe³niana 
o nowe eksponaty.

Na zewn¹trz muzeum mo¿emy obejrzeæ 
wystawê poświêcon¹ polskim parkom naro-
dowym oraz skansen budownictwa puszczañ-
skiego. Skansen ukazuje 3 zagrody. Pierwsza, 

tzw. Widymajera, typowa dla terenów Równiny 
£owicko-B³oñskiej, przeznaczona by³a dla za-
mo¿nego ch³opa. Obiekt zosta³ przeniesiony 
ze wsi Szymanówek k. Leszna. Zagroda na-
stêpna, tzw. Wiejckiej, by³a charakterystyczna 
dla średniozamo¿nego ch³opstwa. Przeniesiona 
jest z okolic pobliskiego Kampinosu. Trzecia 
zagroda, tzw. Po³cia, to przyk³ad obejścia naj-
biedniejszych mieszkañców wsi. Jako jedyna 
pochodzi ze wsi, w której znajduje siê skansen. 
Na pocz¹tku budowy nie by³a przewidziana 
na cele ekspozycyjne. By³a w³¹czona do skan-
senu, ale le¿a³a w strefi e zaplecza techniczno-
-us³ugowego. Jest to budynek mieszkalny, wy-
ró¿nia siê bielonymi zewnêtrznymi ścianami.

Muzeum Dworu Polskiego
Muzeum Pojazdów Konnych
ul. Nowowiejska 137
05-860 Pilaszków
tel. 22 733 80 00, 722 51 63
http://www.pilaszkow.domyopieki.pl/page5.php

411 Pamiątkowa tablica umieszczona na kamieniu 
przed wejściem do Muzeum Puszczy Kampino-
skiej

412 Dla odwiedzających to miejsce zaskakujący 
może być widok fragmentu kości wieloryba

413 Muzeum Puszczy Kampinoskiej mieści się 
w jednym z zabytkowych drewnianych budynków 
z okresu międzywojennego

414 Fragment muzealnej ekspozycji

412

413

414

411
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Dworek ten udostêpniany jest dla indy-
widualnych zwiedzaj¹cych raz w tygodniu 
− w niedziele. Wejścia s¹ mo¿liwe o godz. 
12.00 i 15.00. Warto z tego skorzystaæ, ponie-
wa¿ oprócz parku mo¿na zwiedziæ sam dwór, 
w którym jest zorganizowane Muzeum Dwo-
ru Polskiego. Wewn¹trz mo¿emy podziwiaæ 
historyczne eksponaty i pami¹tki rodzinne 
po ostatnich w³aścicielach Pilaszkowa − Mar-
szewskich. Jednocześnie mo¿emy prześledziæ 
historiê pilaszkowskiego dworku i zmiany ja-
kie w nim zachodzi³y.

Na tym samym terenie, obok parku, istnieje 
od 2003 r. Muzeum Pojazdów Konnych. Eks-
ponaty pochodz¹ z ró¿nych epok i zak¹tków 
świata. Kolekcja sta³a jest remontowana i po-
wiêkszana o nowe zakupione lub podarowane 
eksponaty. Na uwagê zas³uguje wóz taboru cy-
gañskiego z portretem Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej w środku. 

Zainteresowani histori¹ Pilaszkowa mog¹ 
te¿ nabyæ ksi¹¿kê autorstwa Barbary Mila-
nowskiej Pilaszków: 650 lat dziejów dworu 
i jego mieszkañców. 

415 416

417 418

415 Pilaszkowski dwór otwiera swoje podwoje dla zwiedzających wyłącznie w niedziele

416 Część ekspozycji poświęcona jest tradycjom powstańczym

417 Bardzo rzadka chwila, kiedy w muzeum pojawia się koński zaprzęg

418 Cygański wóz stanowi godne uwagi uzupełnienie zgromadzonych zbiorów

Tradycja Mazowsza158

powiat warszawski zach.indd   158powiat warszawski zach.indd   158 2012-10-22   12:24:282012-10-22   12:24:28



Puszcza Kampinoska zajmuje znaczn¹ czêśæ 
powiatu warszawskiego zachodniego i swo-

j¹ urod¹ oraz po³o¿eniem zachêca do pieszych 
lub rowerowych wycieczek. Mnogośæ szlaków 
daje praktycznie nieograniczone mo¿liwości 
turystyczno-krajoznawcze. Wycieczki po la-
sach puszczañskich bêd¹ mi³ym ukojeniem 
dla zmêczonych prac¹ i tempem ¿ycia miesz-
kañców stolicy. Trasy przedstawione poni¿ej 
s¹ tak skonstruowane, aby ka¿dy odnalaz³ coś 
interesuj¹cego dla siebie.

Wzdłuż Traktu Królewskiego, 
trasa samochodowa

Stare Babice−Zielonki-Parcela−Borzêcin Du-
¿y−Zaborów−Leszno−Kampinos−Granica

Trasa ta przecina ze wschodu na zachód ca³y 
powiat warszawski zachodni. Rozpoczyna siê 
w Starych Babicach, by nastêpnie kierowaæ siê 
tzw. Traktem Królewskim, czyli drog¹ nr 580. 
Jest to szlak, który by³ uczêszczany przez kró-
lów polskich, g³ównie przez elektorów saskich, 
podró¿uj¹cych têdy miêdzy Warszaw¹ a dale-
kim Dreznem. Szlakiem tym pod¹¿a³y równie¿ 
wojska napoleoñskie oraz wiele razy w historii 
wojska polskie. Trasa opisana poni¿ej koñczy 
siê w skansenie budownictwa puszczañskiego 
w Granicy za miejscowości¹ Kampinos. Wy-
cieczkê mo¿na przed³u¿yæ do ¯elazowej Woli 
(miejsce urodzenia Fryderyka Chopina) lub 
do Sochaczewa. Na trasie tej mijamy a¿ 5 koś-
cio³ów, które warto zwiedziæ.

Stare Babice

Nasz¹ wycieczkê rozpoczynamy w Latcho-
rzewie tu¿ przy granicy z Warszaw¹. Jesteśmy 
na ul. Hubala-Dobrzañskiego i st¹d mo¿emy 
udaæ siê na spacer śladami Radiostacji Trans-
atlantyckiej lub jechaæ do samego „serca” Sta-
rych Babic, czyli rynku. Pozosta³ości po radio-

stacji uka¿¹ nam siê ju¿ po 10-minutowym 
spacerze. S¹ to ruiny poszczególnych budek 
stra¿niczych po prawej stronie ście¿ki, a po le-
wej, w zaroślach, widniej¹ pozosta³ości po po-
tê¿nych 120-metrowych s³upach.

Dla tych, którzy nie maj¹ ochoty na spacer, 
polecamy udaæ siê od razu na rynek babicki 
ul. Hubala-Dobrzañskiego. Przy tym ma³ym, 
ale jak¿e urokliwym placyku, zlokalizowany 
jest kośció³ pw. Wniebowziêcia Najświêtszej 
Marii Panny z 1728 r. wg projektu architekta 
Karola Baya. Na rynku nale¿y równie¿ zwróciæ 
uwagê na kapliczkê z fi gurk¹ Matki Boskiej da-
towan¹ na 1925 r. oraz na g³az i tablicê ku czci 
Papie¿a Polaka.

Ze Starych Babic wyje¿d¿amy na g³ówn¹ dro-
gê, nastêpnie kierujemy siê na zachód drog¹ 
wojewódzk¹ nr 580. Po paru kilometrach doje-
dziemy do miejscowości Zielonki-Parcela.

Zielonki-Parcela

Jad¹c drog¹ mijamy po lewej stronie wy-
soki mur, za którym ukrywa siê piêkny dwo-
rek w stylu eklektycznym. Pierwotnie by³ on 
wzniesiony przez Jakuba Paschalisa Jakubo-
wicza − Ormianina z pochodzenia, który 
w pobliskim Lipkowie pobudowa³ wytwórniê 
pasów kontuszowych.

Trasy wycieczkowe

419 Warto pamiętać, że najlepiej odwiedzić kościół 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Starych Babicach w niedzielę, kiedy odbywają 
się tam nabożeństwa

419
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Dziś dworek w Zielonkach jest w³asności¹ 
prywatn¹. Istnieje jednak mo¿liwośæ wyna-
jêcia tego obiektu na ró¿ne imprezy okolicz-
nościowe. Z Zielonek, które s¹ typow¹ wsi¹ 
ulicówk¹, ca³y czas pod¹¿amy na zachód. Mi-
jamy miejscowośæ Koczargi Nowe, gdzie przy 
drodze stoi urokliwa kapliczka z Matk¹ Bosk¹ 
Czêstochowsk¹. Nastêpnie jedziemy przez 
Wierzbin do Borzêcina Du¿ego

Borzêcin Du¿y

Znajduje siê tu jedna z najstarszych parafi i 
w tej czêści Mazowsza. Jednak obecny kośció³ 
pw. Wincentego Ferreriusza pochodzi dopiero 
z 1855 r. Za kościo³em po ok. 500 m po prawej 
stronie znajduje siê pomnik poświêcony ¿o³-
nierzom i mieszkañcom Borzêcina walcz¹cym 
podczas II wojny światowej; nastêpnie po zale-
dwie kilku metrach wznosi siê gmach, w któ-

rym mieści siê Stowarzyszenie Misji Afrykañ-
skich − Dystrykt Polski.

Po lewej stronie mijamy cmentarz, na któ-
rym warto zobaczyæ groby dawnych w³aści-
cieli okolicznych ziem oraz groby ¿o³nier-
skie z 1939 r. Nastêpnie jedziemy ponad 
4 km nadal t¹ drog¹, mijaj¹c Wyglêdy, do 
Zaborowa.

Zaborów

W Zaborowie na samym pocz¹tku mijamy 
po lewej stronie ma³y cmentarzyk. Na nim, 
oprócz mieszkañców, pochowani s¹ ¿o³-
nierze polegli 13 września 1939 r. Po prze-
ciwleg³ej stronie ulicy stoi budynek szko³y. 
Ju¿ przed wojn¹ zosta³ pobudowany z prze-
znaczeniem na szko³ê, ale w czasie okupacji 
s³u¿y³ gestapo jako siedziba, wiêzienie i ka-
townia. Tutaj by³a torturowana, przetrzymy-

420 W pałacu Lasotów dołożono wszelkich starań, 
aby przywrócić mu dawną świetność – Zielonki-
-Parcela

420

421 Ołtarz główny w kościele pw. Wincentego 
Ferreriusza w Borzęcinie Dużym

421
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wana i mordowana miejscowa ludnośæ. Dziś 
znów jest tu szko³a, a o krwawej i tajemni-
czej przesz³ości sygnalizuje nam pomnik 
ku czci pomordowanych i umêczonych w tej 
katowni.

Obok szko³y znajduje siê bardzo przyjemny 
skwerek, stanowi¹cy centrum wsi. Na jego 
środku stoi na cokole fi gurka Matki Bo-
skiej. Wystawiono j¹ tu jeszcze przed wojn¹ 
w 1928 r. jako wotum w 10. rocznicê odzy-
skania przez Polskê niepodleg³ości. Nad ca-
³ym Zaborowem króluje pobliski kośció³ pw. 
św. Anny. Budowla reprezentuje styl klasy-
cystycznym. Świ¹tynia zosta³a ufundowana 
przez Karolinê i Placyda Izbiñskich. 

Po wyjeździe z Zaborowa przeje¿d¿amy 
przez las, a nastêpnie przez miejscowośæ 
Zaborówek, gdzie mo¿emy – niestety, tylko 
przez ogrodzenie − podziwiaæ dworek, który 
jest w³asności¹ prywatn¹.

Leszno

Po przejechaniu niespe³na 3 km jesteśmy 
ju¿ w centrum Leszna − miejscowości, w któ-
rej bywali królowie W³adys³aw Jagie³³o, Jan 
III Sobieski czy Stanis³aw August Poniatow-
ski. Po prawej stronie znajduje siê neogotycki 
kośció³ pw. Jana Chrzciciela, którego wnêtrze 
jest bogate i ³adnie zdobione. Budynek kościo-
³a w ma³ym stopniu zosta³ zniszczony w cza-
sie II wojny światowej.

Przecinaj¹c drogê wojewódzk¹ nr 579, do-
je¿d¿amy do g³ównego placu w Lesznie. Po le-
wej stronie w g³êbi znajduje siê gmach urzêdu 
gminy. Przed nim mo¿na zobaczyæ wspania³y 
pomnik ku czci ¿o³nierzy i partyzantów wal-
cz¹cych z okupantem w czasie wojny. Pomnik 
uformowany jest z du¿ego narzutowego g³azu, 
na którym siedzi dumny orze³ z br¹zu.

422 Klasycystyczna świątynia w Zaborowie

422422

423 Sklepienie neogotyckiego kościoła w Lesznie

423
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Dalej, jad¹c drog¹ nr 580, mijamy po lewej 
stronie przy ul. Sochaczewskiej 67 parafi ê ma-
riawick¹ z maleñkim kośció³kiem. Nastêpnie, 
w oddali po tej samej stronie co kośció³, wi-
dzimy wysokie drzewa – to gminny park Kar-
pinek z pozosta³ym po najgrubszym w Polsce 
drzewie pniem o obwodzie 15 m. Park mo¿e 
byæ idealnym miejscem dla wêdkarzy, po-
niewa¿ tutejsze stawy to ³owiska Polskiego 
Zwi¹zku Wêdkarskiego. Z Leszna przeje¿d¿a-
my ok. 7 km przez Gr¹dy, Wilków, Wilkow¹ 
Wieś i Wiejcê do Kampinosu.

Kampinos

Gdy przekroczymy granicê miejscowo-
ści Kampinos, na skwerku z ³adnym zadba-
nym trawnikiem zobaczymy ma³¹ fontannê. 
Jest to „serce” Kampinosu. W pobli¿u tego 
miejsca zlokalizowany jest drewniany kośció³ 

parafi alny pw. Wniebowziêcia Najświêtszej 
Maryi Panny. Świ¹tynia zosta³a zbudowana 
w latach 1773−1782 wg projektu architek-
ta Lobe z Warszawy. Kośció³ oraz dzwonnica 
stoj¹ca obok s¹ ca³e z drewna sosnowego po-
chodz¹cego z tutejszej puszczy. Naprzeciwko 
kościo³a rosn¹ 2 okaza³e dêby poświêcone Fry-
derykowi Chopinowi i kardyna³owi Stefano-
wi Wyszyñskiemu. Obok ustawiono parê lat 
temu obelisk upamiêtniaj¹cy Jana Paw³a II.

Nastêpnie udajemy siê oko³o 1,5 km na za-
chód, by skrêciæ w prawo w kierunku miejsco-
wości Granica.

Granica

W tej ma³ej wsi istnieje Skansen Budowni-
ctwa Puszczañskiego, Muzeum Puszczy Kam-
pinoskiej, ście¿ka edukacyjna oraz cmentarz 
wojenny.

Szlak Pielgrzymkowy, 
trasa rowerowa i piesza

O¿arów Mazowiecki−O³tarzew−Go³aszew
−P³ochocin−Rokitno

Szlak ten po czêści pokrywa siê ze szlakami 
pielgrzymkowymi do Czêstochowy. £¹czy on 
2 sanktuaria znajduj¹ce siê na terenie powia-
tu. Jego piesze przebycie mo¿e byæ doskona³¹ 
duchow¹ i fi zyczn¹ zapraw¹ przed sierpniow¹ 

424 Ołtarz kampinoskiego kościoła skłania do chwili 
refl eksji

424

425 Drewniane chałupy powoli znikają z mazo-
wieckiego krajobrazu i dlatego warto je ocalić 
chociażby w skansenie

425
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pielgrzymk¹, poniewa¿ zajmuje prawie ca³y 
dzieñ.

O¿arów Mazowiecki

Zaczynamy przy Sanktuarium Bo¿ego Mi³o-
sierdzia w O¿arowie Mazowieckim. Budowla 
ta powsta³a w latach 1980−1989 wg projek-
tu Franciszka Bednarza, Leszka Klajnerta 
i Janusza Maliszewskiego. W środku na uwa-
gê zas³uguj¹ potê¿ne kolorowe witra¿e. Przed 
kościo³em znajduje siê pomnik Papie¿a Jana 
Paw³a II projektu ks. Micha³a D³utowskiego 
i Piotra Ratusiñskiego.

Dalej udajemy siê w kierunku zachodnim 
drog¹ nr 2 w kierunku na B³onie. W O¿arowie 
mijamy teren rekreacyjno-sportowy. Obok 
p³ywalni stoi pomnik Janusza Kusociñskiego, 
a jeszcze dalej widnieje tablica informuj¹ca, 
gdzie sta³ dom, w którym wychowa³ siê ten 
wspania³y olimpijczyk. Po ok. 400 m widzi-
my z oddali bry³ê Wy¿szego Seminarium Du-
chownego w O³tarzewie.

O³tarzew

Przy skrzy¿owaniu, do którego dotarliśmy, 
stoi przydro¿ny krzy¿ ufundowany przez ro-
dzinê ¯ychliñskich w 1920 r. Na świat³ach 
skrêcamy w prawo w ul. Kierbedzia. Do-
chodzimy ni¹ a¿ do ul. Kiliñskiego, w któr¹ 
skrêcamy w lewo. Przed sob¹ mamy Wy¿sze 

Seminarium Duchowne Ojców Pallotynów. 
W g³ównym budynku seminaryjnym mieści 
siê du¿y kośció³. Przed seminarium stoi po-
mnik Matki Boskiej, która wita pielgrzymów 
spokojnym uśmiechem.

Nastêpnie powracamy na drogê nr 2 i udaje-
my siê w kierunku B³onia. Po ok. 2 km skrêca-
my w lewo w ul. Go³aszewsk¹, która prowadzi 
nas do miejscowości Go³aszew.

Go³aszew

Gdy dojdziemy do linii kolejowej, przecho-
dzimy na drug¹ stronê torów i idziemy wzd³u¿ 
ich lewej strony do miejscowości P³ochocin. 
Podczas tej wêdrówki mijamy zabudowania 
dworskie w Go³aszewie. Po kolejnych 2 km 
wchodzimy w zabudowania P³ochocina.

426

426 Na szlak pielgrzymkowy wyruszamy spod 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ożarowie 
Mazowieckim

427 Łagodne oblicze Matki Bożej w Ołtarzewie 
wynagrodzi nam trudy wycieczki

427
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P³ochocin

Id¹c ca³y czas g³ówn¹ drog¹, natrafi my 
na skrzy¿owanie, przy którym stoi kuźnia na-
poleoñska oraz stary przydro¿ny krzy¿. P³o-
chocin jest dziś miejscowości¹, w której znaj-
duj¹ siê przepiêkne domy i rezydencje. Ulic¹ 
Zabytkow¹ idziemy do skrzy¿owania z ul. 
Lipow¹. Na skrzy¿owaniu mijamy kapliczkê 
z krzy¿em. Nastêpnie ul. Lipow¹ idziemy ok. 
1,7 km do ul. Fabrycznej, w któr¹ skrêcamy 
w lewo.

Ulica ta prowadzi do osiedla Józefów. 
Jest to osada przyfabryczna dla pracowników 
pobliskiego Polmosu. Id¹c t¹ ulic¹ w stronê 
zak³adu, mijamy ulokowany w zabytkowym 
budynku dom kultury oraz ciekawostkê – s³up 
wiorstowy, pe³ni¹cy niegdyś funkcjê drogo-
wskazu określaj¹cego odleg³ości do innych 
miejscowości. Przy g³ównej bramie do Pol-
mosu odbijamy w prawo. Wchodzimy wów-
czas na drogê wojewódzk¹ nr 700 prowadz¹c¹ 

do Rokitna. Przed nami ponad 2-kilometrowy 
marsz.

Rokitno

 Przed wejściem do centrum Rokitna po pra-
wej stronie mijamy pomnik-mogi³ê ku czci bo-
haterów polskich, którzy oddali ¿ycie podczas 
I wojny światowej. Po dalszych 500 m docho-
dzimy do kościo³a. Jest to barokowe sanktua-
rium wybudowane na planie krzy¿a greckie-
go wg projektu arch. Tomasza I. Bellottiego. 
W o³tarzu znajduje siê XVII-wieczny obraz 
Matki Boskiej pêdzla Józefa Bellottiego. Obraz 
ten zas³yn¹³ cudami rezultatem czego by³y 
liczne pielgrzymki szlachty mazowieckiej, jak 
i warszawiaków. 8 września 2004 r. kośció³ 
podniesiono do rangi diecezjalnego Sanktua-
rium Prymasowskiej Wspomo¿ycielki. Obok 
kościo³a znajduje siê zabytkowa plebania oraz 
stary cmentarz.

Ulicami Błonia, trasa piesza
Nasz¹ wycieczkê zaczynamy przed zabyt-

kowym dworcem kolejowym, który daw-
niej znajdowa³ siê na linii Kolei Warszaw-
sko-Kaliskiej. Jest to budynek z pocz¹tku 
XX w.

Nastêpnie udajemy siê w kierunku cen-
trum miasta ul. Kolejow¹. Po ok. 120 m 
dochodzimy do skrzy¿owania z ul. Towa-

428 Mijany wysoki, przydrożny krzyż oznacza, 
że jesteśmy już w Płochocinie

428

429 Sanktuarium Prymasowskiej Wspomożycielki 
w Rokitnie – jesteśmy na końcu naszej 
pielgrzymki

429
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row¹, w któr¹ skrêcamy. Idziemy w kierun-
ku pó³nocnym a¿ do momentu, gdy po pra-
wej stronie nie pojawi siê mur cmentarza, 
na teren którego wchodzimy pierwsz¹ na-
potkan¹ furt¹. Znajdujemy siê na za³o¿onym 
w 1760 r. cmentarzu rzymskokatolickim przy 

kościele pw. św. Trójcy. Na terenie cmentarza 
godne uwagi s¹ 53 zabytkowe nagrobki, m.in. 
klasycystyczny nagrobek Fryderyka Basci 
z 1834 r., Jana Berndta z 1846 r. oraz sêdziego 
apelacyjnego Grzegorza Kreczunowicza z po³. 
XIX stulecia. Na zachód od bramy g³ównej 

430

430 Na błońskiej nekropolii znajdują się 53 zabytkowe nagrobki

431 Zabytkowa XIX-wieczna chrzcielnica stylizowana na barok

432 Romańskie korzenie kościoła są czymś wyjątkowym w tej części Mazowsza i Polski

433 Centrum Kultury w Błoniu zwraca uwagę swoją nowoczesną bryłą

431

432 433
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znajduje siê mogi³a zbiorowa ofi ar II wojny 
światowej. Z cmentarza wychodzimy bram¹ 
g³ówn¹ i udajemy siê tzw. „Drog¹ ku wiecz-
ności” w stronê kościo³a. Od strony kościo³a 
otwiera j¹ brama, która zwieñczona jest fi gu-
r¹ Chrystusa dźwigaj¹cego krzy¿.

Kośció³ pw. św. Trójcy pochodzi z XIII w. 
i jest najdalej na wschód wysuniêtym zabyt-
kiem sztuki romañskiej w Polsce. Obok koś-
cio³a w Czerwiñsku jest to najstarszy obiekt 
sakralny na środkowym Mazowszu. Budowla 
ta jest trójnawowa, we wnêtrzu mo¿na zo-
baczyæ gotyckie i barokowe elementy. Na ze-
wn¹trz, nad g³ównym wejściem znajduje siê 
obraz Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Namalowany 
zosta³ na blasze w XVIII w. Obok wejścia wisi 
tablica upamiêtniaj¹ca przejazd Papie¿a Pola-
ka przez B³onie 14 czerwca 1999 r. oraz tablica 
upamiêtniaj¹ca mieszkañców B³onia, którzy 
poświêcili swoje ¿ycie w obronie ojczyzny 
w latach 1918−1920. Obok kościo³a znajduje 
siê zabytkowa plebania.

Nastêpnie idziemy ul. Jana Paw³a II, mijaj¹c 
po prawej stronie zabytkow¹ remizê z 1914 r. 

wg projektu architektonicznego b³onianina 
Hugo Kudery. W tym samym roku wojska nie-
mieckie zorganizowa³y tu koszary. Ten piêkny 
budynek uleg³ wówczas zniszczeniu. W 1937 r. 
remiza sta³a siê planem fi lmu Ksi¹¿¹tko w re-
¿yserii Konrada Toma z Eugeniuszem Bodo 
w roli g³ównej. Budynek ten pe³ni³ równie¿ 
2 razy funkcjê szpitala polowego: w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej 1919−1921 
i we wrześniu 1939 r. Obok remizy znajduje 
siê nowoczesne centrum kultury z zak³adem 
gastronomicznym na dole.

Dalej dochodzimy do ul. Stefana Okrzei. 
Po prawej stronie w g³êbi mo¿emy podziwiaæ 
park miejski, a naprzeciwko Centrum Kul-
tury ma³y dworek – Poniatówkê. Jest to bu-
dynek z prze³omu XVIII i XIX w. Stanowi³ 
kiedyś czêśæ du¿ego maj¹tku ziemskiego 
o nazwie Starostwo. Nale¿a³ do ks. Józefa 
Poniatowskiego. Po II wojnie światowej by³ 
siedzib¹ gimnazjum, a później liceum. Po-
pad³ w ruinê. W latach 80. XX w. zosta³ wpi-
sany do rejestru zabytków i wyremontowany 
z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury. Obec-

434

434 W przyszłości w Poniatówce ma mieć siedzibę 
Muzeum Ziemi Błońskiej

435 Głaz poświęcony 200. rocznicy skomponowania 
Hymnu Polskiego

436 Nagrobek Jana Kołodziejczyka, jednego 
z darczyńców gruntu pod budowę 
mariawickiego kościoła

437 W tej narożnej kamienicy podczas powstania 
warszawskiego działał szpital polowy

435 436

437

Tradycja Mazowsza166

powiat warszawski zach.indd   166powiat warszawski zach.indd   166 2012-10-22   12:24:462012-10-22   12:24:46



nie, po wybudowaniu nowoczesnego Centrum 
Kultury, jest u¿ytkowany przez Towarzystwo 
Przyjació³ Ziemi B³oñskiej. W przysz³ości 
w Poniatówce ma mieæ siedzibê Muzeum 
Ziemi B³oñskiej.

Nastêpnie skrêcamy w lewo w ul. Now¹ 
i kierujemy siê w kierunku rynku. Tutaj 
mo¿emy podziwiaæ klasycystyczny ratusz, 
którego projektantem by³ Henryk Marconi. 
Zosta³ wybudowany w latach 1842−1843 
na planie zbli¿onym do kwadratu. Na jego 
szczycie znajduje siê wie¿a z zegarem. Ory-
ginalnym obiektem na rynku jest graj¹ca 
fontanna. Naprzeciw ratusza stoi g³az po-
świêcony dwusetnej rocznicy skomponowa-
nia Hymnu Polskiego, a obok g³azu znajduje 
siê urna z ziemi¹ z miejsc pamiêci narodo-
wej z lat 1914−1920 i 1939−1945. Na ryn-
ku od 2007 r. rośnie d¹b im. Jana Paw³a II. 
Obok stoi pomnik poświêcony 80. rocznicy 
urodzin Jana Paw³a II. 

Z rynku udajemy siê ul. Warszawsk¹ 
do skrzy¿owania z ul. 3 Maja. W naro¿nej 
kamienicy podczas powstania warszawskiego 
dzia³a³ szpital polowy. Szpital znajdowa³ siê 
tutaj do koñca wojny.

Id¹c dalej ul. Warszawsk¹, dochodzimy 
do drogi krajowej nr 2. Tutaj po lewej stronie 
znajduje siê zajazd z 1779 r., wed³ug tradycji 
mia³o tu dojśæ do pierwszego spotkania Napo-
leona I z Mari¹ Walewsk¹.

Przechodzimy na drug¹ stronê drogi kra-
jowej nr 2 i udajemy siê nadal na pó³noc ul. 
Lesznowsk¹. Po ok. 100 m skrêcamy w prawo 
w ul. Poln¹ i idziemy ni¹ do koñca wśród no-
wej zabudowy, mijaj¹c po prawej stronie ma-
leñki mariawicki cmentarzyk wraz z kościo-
³em parafi alnym pw. Trójcy Przenajświêtszej. 
Jest to jedna z 9 parafi i diecezji warszawsko-
-p³ockiej Starokatolickiego Kościo³a Mariawi-
tów w RP i jedna z 2 na terenie powiatu war-
szawskiego zachodniego.

Na koñcu ul. Polnej znajduje siê stary kir-
kut ¿ydowski wpisany do rejestru zabytków. 
Jest to pozosta³ośæ po dośæ licznej spo³eczno-
ści ¿ydowskiej w B³oniu. Tutaj koñczymy wy-
cieczkê po piêknym mieście B³oniu.

Wzdłuż Wisły wśród przyrody 
i olędrów, trasa rowerowa 
lub piesza

Szlak z pewności¹ przypadnie do gustu mi-
³ośnikom „królowej polskich rzek” i ornito-
logom. Nad brzegami Wis³y mo¿na spotkaæ 
wiele gatunków ptaków, które w tym miejscu 
maj¹ swoje ostoje oraz ¿erowiska. Spacer lub 
przeja¿d¿kê rowerow¹ zaczynamy na ul. Par-
kowej/Dźwi¿ony (na terenie gminy £omianki 
jest to ul. Parkowa, a po stronie Warszawy ul. 
Dźwi¿ony) w Burakowie (osiedle w £omian-
kach). W pobli¿u tego osiedla jest po³o¿ony 
Park M³ociñski − urokliwe miejsce spacerów 
i pikników.

W Burakowie przy ul. Parkowej 30 znajdu-
je siê pomnik w formie g³azu upamiêtniaj¹cy 

438

439

438 Kierując się do przeprawy promowej w Burako-
wie, dotrzemy nad brzeg Wisły

439 Stąd możemy przepłynąć promem na prawy 
brzeg Wisły
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rozstrzelanie przez wojska niemieckie w latach 
1939−1942 22 Polaków. Byli to bezimienni 
warszawiacy przywiezieni tu przez okupanta 
na egzekucjê.

Nastêpnie kierujemy siê w stronê Wis³y 
do ul. Jana III Sobieskiego. Przy tej ulicy stoi 
maleñki kośció³ parafi i pw. b³. Marceliny 
Darowskiej. Parafi a ta usytuowana jest przy 
Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanego Po-
czêcia Najświêtszej Maryi Panny. Powsta³a 
w 1996 r. We wnêtrzu świ¹tyni na uwagê za-
s³uguje piêkna fi gurka św. Jana Nepomucena. 
Ta XVIII-wieczna fi gura do lat 90. XX w. sta³a 
przy drodze krajowej nr 7. Wcześniej przynio-
s³y j¹ wody Wis³y, które w lipcu 1844 r. wyla³y 
na okoliczne pola.

Nadal pod¹¿amy w kierunku Wis³y, nastêp-
nie skrêcamy w lewo w ul. 11 Listopada, w pra-
wo w ul. Wa³ow¹ i dochodzimy do jej koñca. 
Tam wspinamy siê na wa³ przeciwpowodzio-
wy i kierujemy siê wa³em wzd³u¿ Wis³y na pó³-
noc. Mo¿emy równie¿ iśæ wzd³u¿ wa³ów bli¿ej 
Wis³y, o ile jest taka mo¿liwośæ.

Po drodze mamy wiele okazji do podziwia-
nia i fotografowania przyrody. Po ok. 3 km 
otwiera nam siê od strony Wis³y widok na re-
zerwat „£awice Kie³piñskie”. Jest to rezerwat 
ornitologiczno-krajobrazowy. Warto zejśæ 
na sam brzeg Wis³y i wêdrowaæ wzd³u¿ rzeki. 
Zachowuj¹c spokój i ciszê, bêdziemy mieli 
okazjê zobaczyæ wielkie stada ptactwa wodne-
go: kaczek, ³abêdzi, czapli i kormoranów. Przy 

odrobinie szczêścia mo¿na ujrzeæ dzienne 
ptaki drapie¿ne: myszo³owa, kaniê czarn¹, ja-
strzêbia i pustu³kê. W wodach Wis³y w rejonie 
rezerwatu ¿yj¹ okonie, cierniki, sumy, ukleje, 
p³ocie, leszcze, liny i szczupaki. Na wyspach 
rozsianych przy brzegu mo¿emy zobaczyæ 
równie¿ drobne ssaki, jak: dziki, sarny, bobry, 
wydry, czy prawnie chronione gatunki gadów 
(zaskroñce), czy p³azów (ropuchy zielone).

Na koñcu rezerwatu, gdy ście¿ka zbli¿a siê 
coraz bardziej do wa³u, znajduje siê miejsce, 
w którym s¹ idealne warunki dla topoli. Roś-
nie tutaj 16 topoli czarnych i 2 topole kana-
dyjskie. Drzewa te wpisane s¹ do rejestru po-
mników przyrody.

W tym miejscu wchodzimy na wa³, a na-
stêpnie do wsi Kêpa Kie³piñska. Drog¹ wzd³u¿ 
p³otów dochodzimy do g³ównej ul. 6 Pu³ku 
Piechoty. Tutaj stoi murowana i zwieñczo-
na a¿urowym ¿elaznym krzy¿em kapliczka 
z 1947 r. 

Wieś Kêpa Kie³piñska 200 lat temu zasied-
lona by³a kolonistami zwanymi potocznie 
olêdrami. Jedyn¹ pami¹tk¹ po ludności po-
chodzenia niemieckiego jest stary cmentarzyk 
ewangelicki na prywatnej posesji przy ul. 6 
Pu³ku Piechoty 8. Znajdziemy tam kilka ka-
miennych nagrobków.

Warto równie¿ udaæ siê na spacer w stronê 
ul. Brzegowej i przejśæ siê ni¹. Przy tej ulicy 
zwróæmy uwagê na zabudowania wiejskie, 
a zw³aszcza na po³o¿enie domów na sztucz-

440 Dzięki niskiemu stanowi rzeki widać kamienie na dnie rzeki

441 Ścieżka rowerowa biegnie środkiem wału przeciwpowodziowego

440 441
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nych wzniesieniach. Jeden z nich zbudowany 
jest w sposób tradycyjny z drewna. Po drodze 
mijamy równie¿ 2 kapliczki. Jedna z fi gur-
k¹ Chrystusa zosta³a postawiona w 2000 r., 
a druga jest w³aściwie przydro¿nym krzy¿em 
na murowanym cokole z ma³¹ nisz¹ na fi gur-
kê Najświêtszej Marii Panny. Postawiono j¹ 
1 maja 1948 r. z fundacji miejscowego go-
spodarza Grzelewskiego. A¿urowy krzy¿ 
u¿yty do tej kapliczki zosta³ wykuty jeszcze 
przed 1939 r. i by³ pierwotnie przeznaczony 
na cmentarz.

Szlaki Kampinoskiego Parku 
Narodowego

Po Kampinoskim Parku Narodowym na-
le¿y poruszaæ siê wy³¹cznie po szlakach 
oznakowanych przez leśników, przestrzega-
j¹c regulaminu Parku. Na terenie jest kilka 
piêknych szlaków, które przyci¹gaj¹ wielu 
mi³ośników przyrody. Na terenie puszczañ-
skim powiatu warszawskiego zachodniego 
znajduje siê te¿ 6 ście¿ek edukacyjnych. 
Pierwsza z nich, w okolicach Dziekanowa 
Leśnego, poprowadzona jest przez bagno „Ci-
chow¹¿” na terenie rezerwatu „Sieraków”. 
Druga ście¿ka edukacyjna wiedzie od sie-
dziby Kampinoskiego Parku Narodowego 
w Izabelinie do leśnego ogródka botaniczne-
go w Laskach. W okolicach granicy z War-
szaw¹ wytyczona jest ście¿ka edukacyjna 
„Wokó³ Opalenia”. Kolejn¹ ście¿k¹ mo¿na 
przejśæ drogê z Truskawia do Karczmiska, 
ogl¹daj¹c wiatro³omy powsta³e w lipcu 
2004 r. Nastêpn¹ ście¿k¹ jest trasa o d³ugoś-
ci 1,5 km w kszta³cie pêtli w miejscowości 
Roztoka zwana „Dolink¹ Roztoki”. Ostatnia 
ście¿ka prowadzi wokó³ leśniczówki Grani-
ca. Na wszystkich ście¿kach s¹ opisy na mi-
janych po drodze tablicach, mo¿na zobaczyæ 
wspania³e widoki i mieæ doskona³y kontakt 
z przyrod¹. Prowadz¹ one tak¿e do miejsc 
pamiêci narodowej. 

Poni¿ej zaprezentowane s¹ proponowane ca-
³odzienne wycieczki po Kampinoskim Parku 
Narodowym.

Szlak Martyrologii Narodowej, trasa piesza 
i rowerowa (ok. 20 km)

Szlak zaczynamy w £omiankach na parkin-
gu (przed³u¿enie ul. Wiślanej w D¹browie Leś-
nej). Idziemy drog¹ asfaltow¹ w las, wspinamy 
siê na wydmê i po pewnym czasie wchodzimy 
na teren kompleksu 7215, czyli Atomowej Kwa-
tery Dowodzenia. Dziś teren jest opuszczony, 
zdewastowany i zdzicza³y. Budowê kompleksu 
rozpoczêto w latach 60. XX w., a przerwano 
20 lat później. Obiekt sk³ada siê z 3 budowli: 
trzykondygnacyjnego schronu, podziemnej hali 
i dwukondygnacyjnego budynku, przypomina-
j¹cego szko³ê tzw. „tysi¹clatkê”.

Nastêpnie wracamy na czarny szlak („Pod-
warszawski Szlak Pamiêci”) wiod¹cy w stronê 
oddalonego o 3 km Sierakowa. Jest to £omian-
kowska Droga U³anów Jaz³owieckich. Tutaj 
na przedpolach Warszawy we wrześniu 1939 r. 
14. Pu³k U³anów Jaz³owieckich broni³ dostêpu 
do stolicy pod Sierakowem i Wólk¹ Wêglow¹ 

443

442 Pozostałości kompleksu 7215

443 Kamień Ułanów Jazłowieckich

442
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i odby³a siê s³ynna szar¿a 19 września 1939 r. 
Na pami¹tkê tego ustawiono na uroczysku 
„Nad³u¿e” kamieñ z tablic¹ wykonan¹ przez 
rzeźbiarza Marka Moderau.

Po ok. 40 min. spaceru docieramy do wsi 
Sieraków. Na samym pocz¹tku wsi znajduje 

siê pomnik upamiêtniaj¹cy zasadzkê Niem-
ców na polskie podziemie 24 kwietnia 1944 r. 
Wówczas ¿o³nierze niemieccy przebrani 
za ludnośæ cywiln¹ otworzyli ogieñ do grupy 
partyzantów pod dowództwem ppor. Mariana 
Grobelnego ps. „Macher”.

444 Miejsce śmierci poległych w niemieckiej zasadzce żołnierzy AK w Sierakowie

445 Mogiła powstańców styczniowych pod Zaborowem Leśnym

446 Grupa memorialna w Sierakowie

447 Pociecha − miejsce chwały „Jerzyków”

444 445

446 447
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Nastêpnie idziemy na przeciwny koniec 
wsi. Po drodze mijamy pomnik poleg³ych i po-
mordowanych w czasie okupacji niemieckiej 
mieszkañców Sierakowa. Obok stoi kapliczka 
z XIX w.

Min¹wszy Sieraków, wchodzimy na szlak 
zielony („Po³udniowy Szlak Leśny”) w kie-
runku Pociechy, która oddalona jest od tego 
miejsca o 2,5 km. W Pociesze znajduje siê po-
mnik Jerzyków. Zgrupowanie AK „Jerzyki” pod 
dowództwem ppor. Jerzego Strza³kowskiego 
ps. „Jerzy” w tym miejscu 28 sierpnia 1944 r. 
walczy³o z niemieckimi oddzia³ami. Ramiê 
w ramiê dzia³ali z nimi ¿o³nierze z oddzia³ów 
AL pod dowództwem Teodora Kufl a.

Pociecha jest równie¿ idealnym miejscem 
na organizacjê pikniku podczas wycieczki, 
oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeñ-
stwa i poszanowania przyrody.

Nastêpnie udajemy siê nadal zielonym szla-
kiem przez Zdrojow¹ Górê, Æwikow¹ Górê 
i Karczmisko do Zaborowa Leśnego oddalo-
nego od Pociechy o 5 km. Przed Zaborowem 
Leśnym znajduje siê mogi³a powstañców 
styczniowych, którzy 14 kwietnia 1863 r. sto-
czyli tutaj swoj¹ najwa¿niejsz¹ bitwê. W miej-
scu tym stoi g³az wraz z krzy¿em, który zosta³ 
ustawiony przez KPN w celu uczczenia boha-
terów powstania styczniowego.

W Zaborowie Leśnym zmieniamy szlak 
na niebieski („Po³udniowy Szlak Krawêdzio-
wy”). Po 6 km jesteśmy w Zaborowie pod 
szko³¹, w której podczas II wojny światowej 
znajdowa³a siê kwatera miejscowego gestapo 
(zob. Zaborów).

Szlak Mi³ośników Przyrody, trasa piesza 
i rowerowa (ok. 20 km)

Szlak prowadzi z Truskawia i oznakowany 
jest czarnym kolorem („Szlak im. Kazimierza 
W. Wójcickiego”). Za Truskawiem znajduj¹ siê 
k³adki nad okresowymi rozlewiskami, które 
malowniczo prezentuj¹ siê o zachodzie s³oñca 
wiosn¹ i wczesnym latem. Nastêpnie po ok. 
3 km dochodzimy do Karczmiska. W daw-
nych wiekach, jak podaje legenda, by³a tam 
karczma Niepust, w której ukrywa³y siê ofi a-
ry zbója Æwika terroryzuj¹cego okolice. Tutaj 

schodzimy na szlak czerwony, czyli „G³ówny 
Szlak Puszczy Kampinoskiej”. Ca³y ten szlak 
ma prawie 56 km i prowadzi z Dziekano-
wa Leśnego do Brochowa. Nasza propozycja 
to spacer lub przeja¿d¿ka rowerem na odcinku 
10 km.

Podczas wêdrówki do miejscowości Roztoka 
podziwiamy piêkno natury. Po ok. 5 km na ho-
ryzoncie pojawi siê cmentarz wojenny w Wier-
szach. Le¿y on na terenie powiatu nowodwor-
skiego, jednak godny jest uwagi i nierozerwalnie 
wi¹¿e siê z Puszcz¹ Kampinosk¹ i jej dziejami. 
W pobli¿u cmentarza stoi pomnik Niepodleg³ej 
Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

Po nastêpnych 5 km marszu docieramy 
do wsi Roztoka. Znajduje siê tutaj pe³ne zaple-
cze turystyczne z p³atnym parkingiem i miej-
scem na piknik. To tutaj zaczyna siê i koñ-
czy ście¿ka edukacyjna „Dolink¹ Roztoki”. 
Jest to serce Puszczy Kampinoskiej. Ście¿ka 
wspina siê wa³em wydmowym porośniêtym 
borem sosnowym, by nastêpnie opaśæ i pro-

448

449

448 Szlak przez bagna  poprowadzono specjalnymi 
drewnianymi kładkami

449 Jałowce stanowią charakterystyczny element 
kampinoskiego krajobrazu
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wadziæ turystê wzd³u¿ Kana³u Zaborowskiego. 
Tutaj mo¿emy podziwiaæ ¿eremia bobrowe, 
a nawet jest szansa zobaczenia tego zwierzê-
cia.

Aby wróciæ do Truskawia lub wcześniej 
w Zaborowie zakoñczyæ wycieczkê, sugeru-

jê udaæ siê zielonym „Po³udniowym Szla-
kiem Leśnym”. Do Zaborowa bêdziemy mieæ 
12 km, a do Truskawia ok 17 km równie piêk-
nego spaceru. Z obu tych miejscowości istnie-
je dogodny powrót do Warszawy komunikacj¹ 
zbiorow¹.

450 Cienisty fragment szlaku wiedzie skrajem rezerwatu „Cyganka”

451 W 1944 r. w okolicach Wierszy stacjonowało ok. 3500 żołnierzy AK „Grupy Kampinos”

452 Kanał Zaborowski w Roztoce

453 Słoneczna polana w pobliżu wsi Truskawka

454 Jeden z pomnikowych dębów w Roztoce

451

452 454

450 453
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Na terenie powiatu warszawskiego za-
chodniego przez ca³y rok odbywaj¹ siê 

imprezy kulturalno-oświatowe. Organizowa-
ne s¹ g³ównie przez domy i centra kultury, któ-
re s¹ ulokowane w ka¿dej gminie. Inicjatywa 
krzewienia kultury wychodzi tak¿e od osób 
i instytucji prywatnych. Zasiêg wiêkszości im-
prez jest lokalny, jednak nie brakuje tych, któ-
re przekraczaj¹ granice powiatu, wojewódz-
twa, a nawet kraju. Obok imprez sportowych, 
takich jak Kampinoski Rajd Rowerowy, Bieg 
Truskawki czy Pó³maraton Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego im. Janusza Kusociñskie-
go, odbywaj¹ siê równie¿ imprezy o charakte-
rze artystycznym, takie jak: Festiwal „Dajemy 
Radośæ” w B³oniu (festiwal twórczości osób 
niepe³nosprawnych), Plener Malarski w Izabe-
linie, Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina” 
czy Powiatowy Konkurs Muzyczny w Starych 
Babicach. Kilka propozycji nale¿y szczególnie 
wyró¿niæ i poleciæ.

Miêdzynarodowy Konkurs Muzyczny im. 
Juliusza Zarêbskiego

Konkurs ten przeznaczony jest dla m³odych 
adeptów fortepianu i wiolonczeli. Organizo-
wany jest od 2000 r. pod patronatem Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz w³adz lokalnych £omianek i Izabelina. 
Organizatorem konkursu jest Niepubliczna 
Szko³a Muzyczna w £omiankach oraz Fun-
dacja Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarêb-
skiego w £omiankach. Uczestnicy konkursu 
podzieleni s¹ na 5 kategorii wiekowych w 7 
sekcjach. W ka¿dej edycji konkursu jest po-
wo³ywane jury sk³adaj¹ce siê ze światowych 
gwiazd.

Miesi¹c maj, w którym odbywa siê impre-
za, jest dla uczestników wielk¹ inspiracj¹, 
a dla s³uchaczy ukojeniem i natchnieniem 
na nadchodz¹cy czas wypoczynków i urlopów. 
Ka¿da edycja konkursu koñczy siê wielkim 
koncertem laureatów w wype³nionej po brzegi 
s³uchaczami i mi³ośnikami muzyki z ca³ego 

kraju sali koncertowej Integracyjnego Cen-
trum Dydaktyczno-Sportowego Jana Paw³a II 
w £omiankach.

Szczegó³y na stronie internetowej: http://
www.konkurs-zarebski.eu

Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina”

Festiwal zosta³ zainicjowany w 2005 r. przez 
Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wi³-
komirskiego z siedzib¹ w Starych Babicach, 
w ramach cyklu „Wi³komirski − Świadek XX 

Imprezy 

455 Plakat Międzynarodowego Konkursu im. Juliusza 
Zarębskiego z 2012 r.

455
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Wieku” zorganizowanego dla uczczenia pa-
miêci jego patrona − znakomitego muzyka, 
dyrygenta, pedagoga, publicysty, organizatora 
¿ycia muzycznego.  W ten sposób uhonorowa-
no 10. rocznicê śmierci tego wybitnego Pola-
ka. Festiwal odbywa siê w miesi¹cach letnich 
na terenach powiatów warszawskiego za-
chodniego oraz sochaczewskiego. Od czerwca 
do września w ka¿d¹ niedzielê melomani mog¹ 
uczestniczyæ w koncertach odbywaj¹cych siê 
m.in w zabytkowych kościo³ach w Starych Ba-
bicach, Borzêcinie, Zaborowie, Kampinosie; 
w dworach w Zielonkach, Lesznie i Strzy¿e-
wie; salach koncertowych w Izabelinie, B³oniu 
i £omiankach, a tak¿e w skansenie w Granicy. 
Wszystkich wydarzeñ nie sposób wymieniæ, 
warto jednak powiedzieæ, ¿e w ramach festi-
walu odbywaj¹ siê recitale organowe i forte-
pianowe, koncerty kameralne, symfoniczne 
i jazzowe, a tak¿e wernisa¿e, warsztaty oraz 
plenery artystyczne z ró¿nych dziedzin sztuki. 
W programie festiwalu  znajduj¹ siê  utwory 
ze wszystkich okresów i stylów muzycznych.  
Na koncertach s¹ czêsto grane kompozycje 
Fryderyka Chopina i innych kompozytorów 
polskich w wersjach oryginalnych oraz nie-
zwyk³ych i ciekawych transkrypcjach. Oprócz 
znanych wykonawców na festiwalu prezentuj¹ 
siê równie¿ m³odzi adepci sztuki muzycznej. 

Patronat nad festiwalem sprawuj¹ w³adze sa-
morz¹dowe województwa mazowieckiego oraz 
marsza³ek województwa mazowieckiego, a ści-
s³a wspó³praca samorz¹dów lokalnych miast, 
gmin, parafi i i instytucji kultury wp³ywa pozy-
tywnie na wymianê doświadczeñ i spostrze¿eñ.

Konkurs Duetów Muzycznych w Izabelinie

W Izabelinie od ponad 20 lat funkcjonuje 
Prywatna Szko³a Muzyczna I i II stopnia. Jako 
placówka kulturalna krzewi wśród m³odych 
ludzi wra¿liwośæ i zami³owanie do sztuki. 
Szko³a wspó³pracuje z lokalnym środowi-
skiem, organizuj¹c cykliczne koncerty i akcje. 
Do tradycji wesz³y coroczne koncerty kolêdo-
we, coroczne koncerty świ¹teczne (parokrot-
nie po³¹czone z Fina³em Wielkiej Orkiestry 
Świ¹tecznej Pomocy) oraz cykliczny Konkurs 
Duetów Muzycznych integruj¹cy m³odzie¿ 
muzykuj¹c¹ z zaprzyjaźnionych środowisk ca-
³ego powiatu. 

Tradycj¹ konkursow¹ jest powo³ywanie
2 sk³adów jury. Pierwszy sk³ad z³o¿ony jest
z ofi cjalnych gości szko³y, drugi sk³ada siê 
z uczniów szko³y muzycznej, którzy ucz¹ siê 

457

457 Michał Lubański i Aleksander Ujazdowski 
− Konkurs Duetów Muzycznych, Izabelin 2008 r.

458 Natalia Zubkowicz i Maja Szlenk − Konkurs 
Duetów Muzycznych, Izabelin 2009 r.

458

456 Jeden z koncertów Festiwalu Muzycznego 
„W Krainie Chopina”
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w ten sposób trudnej oceny sztuki oraz przy-
znaj¹ swoj¹ niezale¿n¹ nagrodê. 

Izabeliñskie Spotkania z Ksi¹¿k¹

Od 1999 r. w czerwcow¹ niedzielê Izabelin 
stajê siê jednodniow¹ stolic¹ ksi¹¿ki i mi³oś-
ników czytania. Wówczas to organizowane 
s¹ Izabeliñskie Spotkania z Ksi¹¿k¹. Organi-
zatorem i pomys³odawc¹ imprezy jest znany 
ksiêgarz, redaktor i bibliofi l Czes³aw Apiecio-
nek. Wraz z Centrum Kultury Izabelin, które 
jest wspó³organizatorem i gospodarzem, za-
praszaj¹ wielu znanych i cenionych pisarzy, 
aby mogli pobyæ w Izabelinie ze swoimi czytel-
nikami i mi³ośnikami ich literatury. W ci¹gu 
13 lat funkcjonowania imprezy w Izabelinie 
gości³o wielu znakomitych pisarzy, m.in. Ry-
szard Kapuściñski, Zygmunt Kubiak, Maciej 
Kuroñ, Janusz Weiss, El¿bieta Dzikowska, Be-
ata Pawlikowska, ks. Jan Twardowski, Maria 
Iwaszkiewicz, Ma³gorzata Kaliciñska, Marty-

na Wojciechowska, Jerzy Gruza, Marcin Wol-
ski. Wielu autorów zachwyconych pozytywn¹ 
atmosfer¹ gości w nastêpnych edycjach Spot-
kañ, wielu te¿ zwi¹zanych jest z Izabelinem 
i okolicami na sta³e.

Szczegó³y na stronie internetowej: www.iza-
belin.pl

Eko-piknik

Od 13 lat w Kampinosie odbywa siê piknik 
rodzinny. Jest to impreza o randze powiatowej, 
maj¹ca na celu edukacjê ekologiczn¹ w re-
gionie. Od kilku lat imprezie tej towarzyszy 
równie¿ „Jarmark Produktów Regionalnych 
i Zdrowej ¯ywności”. Obok koncertu znanych 
gwiazd proponowanych jest wiele atrakcji dla 
dzieci i m³odzie¿y, m.in. weso³e miasteczko, 
dmuchane zamki i stoiska, na których promo-
wana jest ekologia i historia poprzez zabawê. 
Ka¿dego roku impreza przyci¹ga kilka tysiêcy 

461

462

461 Eko-piknik gromadzi tłumy mieszkańców 
powiatu

462 Występ Formacji Tańców Latynoamerykańskich 
BRAWKO z Centrum Kultury w Błoniu – Eko- 
piknik 2011 r.

459 Uroczyste otwarcie Izabelińskich Spotkań 
z Książką w 2012 r.

460 Impreza gromadzi wielu mieszkańców, 
a nawet całe rodziny

459

460
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mieszkañców powiatu warszawskiego zachod-
niego oraz s¹siednich powiatów. Jednodniowa 
impreza odbywa siê zazwyczaj we wrześniu.

Szczegó³y na stronie internetowej: www.
kampinos.pl

Dni B³onia

Od 13 lat w jeden z pierwszych weekendów 
czerwca miasto B³onie obchodzi swoje świêto. 
W tych dniach odbywa siê wielki festyn w ca-
³ym mieście. Atrakcje mo¿na znaleźæ na ryn-
ku, w parku miejskim czy na stadionie klubu 
sportowego „B³onianka”.

Otwarciu imprezy czêsto towarzyszy przy-
znanie honorowego obywatelstwa zas³u¿one-
mu mieszkañcowi czy gościowi. Wśród atrakcji 
s¹ turnieje lekkoatletyczne, pi³ki no¿nej b¹dź 
strzelania sportowego. W tych dniach na tere-
nie ca³ego miasta organizowane s¹ przeró¿ne 
imprezy kulturalne: koncerty gwiazd estrady 
czy pokazy tañca. Specjaln¹ atrakcj¹ wyczeki-

464

465

466

463

463 Dni Błonia w 2011 r. uświetnił występ Roberta 
Janowskiego

464 W rytmie samby – Dni Błonia 2011 r.

wan¹ przez wszystkich jest pokaz sztucznych 
ogni pt.: „B³onie pod gwiazdami”.

Szczegó³y na stronie internetowej: http://
www.blonie.pl/

Powiatowy Przegl¹d Chórów „Z³otego Wie-
ku”

Od 2008 r. pod koniec stycznia lub na po-
cz¹tku lutego w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Lesznie odbywa siê impreza o randze po-
wiatowej. Jest to festiwal dla seniorów lubi¹-
cych muzykê i muzykowanie. Zje¿d¿aj¹ siê 
wówczas chóry z okolicznych domów kultury, 

465 Impreza gromadzi seniorów z całego powiatu

466 Przegląd Chórów „Złotego Wieku” ma niezwykle 
uroczystą oprawę

ognisk i kó³ek gospodyñ wiejskich. Organiza-
torzy, w tym pomys³odawca ca³ego cyklu wójt 
gminy Leszno Andrzej Cieślak, maj¹ nadzie-
jê, ¿e zaszczepili ideê wspólnego śpiewania 
i spotkañ ludzi z podobn¹ pasj¹. Jednocześnie 
mog¹ liczyæ tu na świ¹teczno-noworoczny kli-
mat, poczucie domowej atmosfery inspiruj¹-
cej do dalszej twórczej pracy. Obok g³ównego 
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konkursu w ka¿dej edycji jest organizowany 
koncert laureatów z poprzednich edycji.

Szczegó³y na stronie internetowej: http://
www.gminaleszno.pl/

Rekonstrukcja Bitwy pod £omiankami

Rekonstrukcje historyczne s¹ obecnie coraz 
popularniejsze. Najm³odsz¹ imprez¹ powiatu 
warszawskiego zachodniego jest rekonstruk-

cja Bitwy pod £omiankami jaka rozegra³a siê 
na przedpolu Warszawy 22 września 1939 r.

Impreza organizowana jest od września 
2011 r. w £omiankach na terenie Klubu Wiej-
skiego „Wilczeniec”. Ma na celu propagowanie 
wiadomości historyczno-wojskowych wśród 
m³odego pokolenia. Podczas imprezy jest uka-
zanych wiele bitew: od czasów wojny polsko-
-bolszewickiej, przez szar¿e 14. Pu³ku U³anów 
Jaz³owieckich i skoñczywszy na bitwie ³omian-
kowskiej, w której zginêli gen. Miko³aj Bo³tuæ 
wraz z ok. 2500 polskich ¿o³nierzy. Podczas 
imprezy mo¿na z bliska podziwiaæ uzbrojenie 
dwóch walcz¹cych stron w tzw. muzeum polo-
wym oraz podczas walk.

Szczegó³y na stronie internetowej: http://bi-
twa.lomianki.pl/

O¿arowski Kiermasz Wielkanocny

Od 2011 r. w ka¿d¹ niedzielê palmow¹ od-
bywa siê w Józefowie O¿arowski Kiermasz 
Wielkanocny. Obok tradycyjnego kiermaszu 

467 Miłośnicy techniki wojennej mogą przyjrzeć 
się z bliska niemieckiej broni pancernej

468 Udział kawalerii należy do najbardziej wyczeki-
wanych momentów pokazu

469 Przygotowane efekty pirotechniczne pozwalają 
choć w niewielkiej mierze odczuć grozę wojny

468

469

470

471

470 Jedno z kiermaszowych stoisk

471 Imprezie towarzyszą warsztaty plastyczne dla 
najmłodszych

467
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ze stoiskami z wyrobami regionalnymi, ta-
kimi jak wêdliny, pieczywo, sêkacze, organi-
zowany jest konkurs na ciasto wielkanocne, 
które na koñcu jest wspólnie konsumowane. 
Podczas ca³ej imprezy uczestnikom kierma-
szu przygrywa kapela ludowa, graj¹ca skoczn¹ 
muzykê. Mo¿na równie¿ podziwiaæ Zespó³ 
Ludowy „O¿arowiacy”. Od 2012 r. kiermasz 
po³¹czony jest z cyklem „Spotkania z trady-
cj¹”, w czasie którego dzieci i m³odzie¿ wyko-
nuj¹ rêcznie pisanki, palemki i inne świ¹tecz-
ne dekoracje.

Dni O¿arowa Mazowieckiego

Od 9 lat w czerwcu ka¿dego roku organizo-
wana jest impreza pod nazw¹ „Dni O¿arowa”. 

S¹ to dni pe³ne atrakcji kulturalnych i sporto-
wych. Pierwszy dzieñ poświêcony jest sporto-
wi i postaci Janusza Kusociñskiego. Najczêściej 
w tym dniu organizowany jest bieg na 10 km 
ulicami gminy O¿arów. Wzbogacaj¹ go liczne 
turnieje: tenisowe, szachowe.

Drugi dzieñ jest przeznaczony na roz-
wój duchowy. Pocz¹wszy od porannej mszy 
świêtej w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo-
¿ego w O¿arowie Mazowieckim, a skoñ-
czywszy na nocnym plenerowym koncercie. 
W 2012 r. O¿arów Mazowiecki obchodzi 
45-lecie nadania praw miejskich. Świêto zo-
sta³o po³¹czone z obchodami Dni O¿arowa 
Mazowieckiego.

Szczegó³y na stronie internetowej: http://
www.ozarow-mazowiecki.pl/

472 Występy najmłodszych zawsze cieszą się powodzeniem publiczności

473 Na mazowieckich estradach folklor warszawski i podmiejski jest już, niestety, rzadkością

472 473
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Marzena i Bart³omiej Ch³ystowscy 
– „Stajnia Mandra”
05-084 Leszno, Korfowe 8
tel. 22 796 31 28, 604 535 261, 
602 501 628
e-mail: agro@stajniamandra.pl

Halina i W³odzimierz Dmoch 
− „Uroczysko”
05-084 Leszno, Roztoka 2, 
tel. 22 796 24 67
e-mail: d_majka@wp.pl
www.agroturystyka.pl/mazowieckie/uroczy-
sko

Lidia i Tadeusz Go³êbiowscy 
− „Pod świerkami”
05-085 Kampinos, Pasikonie 16
tel. 22 725 06 27, 603 183 371, 
502 961 572

Gra¿yna i Tadeusz Konarscy − „Jagoda”
05-870 B³onie, £aźniewek 10
tel. 22 725 23 55, 600 262 827
www.agrojagoda.pl

Alicja i Bogus³aw Królasik
05-780 B³onie, Konstantynów 4
tel. 22 725 42 05, 602 767 188

Ma³gorzata Lanota, Micha³ Wo³yñski
05-084 Leszno, Szymanówek 11
tel. 22 796 21 20, 605 975 603
e-mail: m.lanota@chatka.org
www.lanota.agroturystyka.pl

Zofi a Modrzejewska − „Pasikonik”
05-085 Kampinos, Pasikonie 9
tel. 22 725 06 25, 691 963 612
e-mail: agroturystykapasikonik@neostrada.pl

Krystyna Modrzejewska
05-085 Kampinos, Pasikonie 10
tel. 22 725 06 24

Witold So³tys − „Apiso³tysówka”
05-084 Leszno, Pow¹zki 11a
tel. 22 796 20 26, 604 492 455
witoldsoltys@o2.pl, 
apisoltysowka@agroturystyka.pl
www.apisoltysowka.agroturystyka.pl

„Pod kasztanem”
05-870 B³onie, Górna Wieś 1
tel. 22 725 61 17, 693 256 117, 
693 715 402

Izabela Oszczyk − „Wêdrowniczek”
05-870 B³onie, B³onie Wieś, 
ul. Sochaczewska 115a
tel. 22 731 88 21, 695 881 864

Szymon Pi¹tkowski 
05-870 B³onie, Bo¿a Wola, 
ul. Brzozowa 17a
tel. 607 169 482, 607 939 861 

Wojciech Po³aæ − „Szczêśliwy koñ”
05-084 Leszno, Czarnów 3
tel. 504 719 121, 693 165 062 
 
Irena i Marek Lipiñscy − „Karp”
05-085 Kampinos, Gawartowa Wola 7
tel. 22 796 21 51, 606473305, 
664339368
http://agroturystyka-karp.pl/

Joanna Konecka − „Otulina”
05-085 Kampinos, Kirsztajnów 1
tel. 501 725 747
http://www.otulina.com/

Beata Dmoch
05-085 Kampinos, Zawady 7a 
tel.: 22 725 05 72

Wiktoria Kowalska
05-080 Izabelin, Izabelin 11 
tel. 22 751 82 73

Gospodarstwa agroturystyczne
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Halina Kwiatkowska
05-085 Kampinos, Strzy¿ew 2 
tel. 22 725 06 19

Zofi a Sadowska
05-085 Kampinos, Zawady 1 
tel. 22 725 08 90

Zofi a Osiñska
05-085 Kampinos, Zawady 3
tel. 22 725 05 10

Ma³gorzata Bloch
05-085 Kampinos, 
ul. Niepokalanowska 65a
tel. 22 725 03 31

Halina i Jerzy Brzeziñscy
05-085 Kampinos, ul. Dolna 8
tel. 22 725 02 64

Krystyna Perkowska
05-085 Kampinos, ul. Dolna 8a
tel. 22 725 02 64, 
501 217 384

Halina i Jerzy Brzeziñscy
05-085 Kampinos, 
ul. Dolna 8a,
tel. 22 725 02 64

Barbara Szu³czyñska − „Nad Utrata”
05-085 Kampinos, 
Podkampinos 2 i Podkampinos 6
tel. 22 796 22 25

„Liderówka”
05-092 £omianki, Kie³pin, 
ul. Brzegowa 127
tel. 22 751 11 00, 600 048 587, 
607 640 229
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Popularly known as the Puszcza 
Kampinoska, Kampinos Forest stretches 

west just outside Warsaw administrative 
boundaries. The neighborhood of a large city 
and such a vast forest complex is unique 
on a regional, national, European and even 
a global scale. It is in this magnifi cent setting 
that lies Warsaw West County. Every day, this 
piece of land with an area of   533 km2 observes 
the coexistence of nature and civilization. Its 
borders are marked in the east by the Warsaw 
municipality, in the north by the queen of 
Polish rivers, the Vistula, and its western 
boundary passes through the backwoods of 
Kampinos Forest, which for centuries not 
only have altered its appearance, but also the 
fate of the country and the history of the local 
residents.

The Guide illustrates the history of towns, 
villages and notable historical events that took 
place in Warsaw West County as an important 
locality in the Warsaw surroundings. Time 
and again in the history, these areas have 
witnessed cruel wars and uprisings and the 
local residents often paid the ultimate price 
for their unfl inching patriotism. Although 
the fi rst signifi cant acts of war that exerted 
a profound impact in the area were the 17th 
century wars, already in early medieval times 
the lands of today’s Warsaw West County 
witnessed invasions of Prussian tribes and 
Yotvingians. The environs of present B³onie 
– the oldest town in the county – were once 
a temporary residence of the Warsaw court. 
In medieval times, it is from here that in 1410 
the allied Polish and Lithuanian armies began 
their march towards Grunwald (Tannenberg).

For all these years Kampinos Forest, then 
much larger than now, was also a source of 
timber, game, and non-wood forest products. 
The village of Bia³e Miasto (present Kampinos) 
received visits of the Polish kings who would 
arrive here to hunt. Since 1590, these areas 
were under the royal domain.

The year 1655 denoted the beginning of 
diffi cult times: Polish Rzeczpospolita was 
attacked by the Swedish army. The possessions 
of entire generations were burned or exported 
to Sweden, and numerous villages and towns 
incurred severe damages. The next century was 
slightly calmer, but in the late 18th and the 19th 
century struggles for survival, and later for the 
sovereignty of Poland fl ared up again. Kościuszko 
Uprising, November Uprising and January 
Uprising left traces in stories about people and 
events. It is then that the idea of forest guerilla 
fi rst emerged, and Polish forest guerilla units 
operated effi ciently during World War II.

The surroundings of the Vistula bank 
were also inhabited by settlers from Western 
Europe, mainly Protestants from the German 
states and the Netherlands. Often persecuted 
in their homelands, it is here that they found 
refuge, settled and cultivated their traditions 
and religion. 

Jews were yet another immigrant nation 
that settled west of Warsaw. The majority 
lived in B³onie, where during World War II the 
Nazis established a ghetto, leading to total 
extermination of Jewish inhabitants.

From September 1939 almost until the 
end of World War II military operations were 
conducted in the area: fi rst as part of the 
defense of Warsaw during the defense war of 
1939. Then, after the capitulation and during 
the occupation, they took form of partisan 
warfare. An important place on the war map of 
these areas are numerous cemeteries where the 
heroes – defenders of Poland are buried. They 
can be found, for instance, in Laski, Oltarzew 
or Granica. The latter is also home to an open-
air museum of wooden architecture, unique in 
these areas, and the Museum of the Kampinos 
National Park.

Warsaw West County boasts a large number 
of churches. The most noteworthy temples 
are: the church in Kampinos – entirely made   
of wood, in Borzêcin Du¿y – the oldest parish 

Welcome to Warsaw West County

Powiat warszawski zachodni 181

powiat warszawski zach.indd   181powiat warszawski zach.indd   181 2012-10-22   12:25:252012-10-22   12:25:25



in the area of the present county, in Rokitno − 
Sanctuary of Our Lady Help of Primates and 
place of pilgrimages of Warsaw residents, and 
the church in Blonie, which is the only example 
of Romanesque architecture in these areas.

The Institute for the Blind in Laski is unique 
on a world scale. Founded in 1921, the Institute 
until this day empowers young people affected 
by vision problems towards self-reliant life. 
The past of the Department for the Blind 
has been intertwined with Polish history. In 
the local parish, Primate of the Millennium 
Cardinal Stefan Wyszynski ministered during 
WWII. It is here that the patriotic conduct 
of Home Army partisans, Warsaw Uprising 
insurgents and future communist opposition 
was shaped. Many people obtained converting 
grace under the infl uence of the great Work of 
Laski and the local ambiance.

Apart from the historical part, the 
publication also contains descriptions of 
present-day attractions: various festivals, fairs, 
and cultural events.

Established in 1959 and occupying about 
33% of the county’s area, Kampinos National 
Park deserves a note of its own. It boasts as 
many as 12 close protection nature reserves 
and is sanctuary to many species, including 
elk, wild boar, roe deer, deer and lynx. The 
park counts also numerous refugia of birds 
and plants.

Apart from tourist and housing facilities, the 
county provides favorable conditions for the 
development of logistics and transshipment 
bases for companies, which is accompanied 
by steady progression of road infrastructure 
(A-2 highway, together with the Konotopa 
interchange and Express Road S-7) and the 
construction of new housing estates, among 
others, in B³onie and O¿arów. The county gave 
birth to numerous cultural and educational 
initiatives, which became permanent features 
of the local cultural landscape: e.g. Juliusz 
Zarêbski International Music Contest (since 
2000 a contest for young musicians) and 
Music Festival “In the Land of Chopin” 
(since 2005). Folk Group “O¿arowiacy” of 
the Community Cultural Centre “Uśmiech” 
and the Song and Dance Group “Têcza” 
(Rainbow) of the Community Cultural Centre 
in Radzików enjoy great popularity among the 
local residents.

The county’s offer for residents and 
visitors also includes recreation, tourism and 
sport. The trails of Kampinos National Park 
encourage all sorts of physical activity. The 
present guide describes only a short list of 
excursions that can be made, complementing 
it with the offers of two swimming centres 
(in O¿arów Mazowiecki and £omianki) and 
numerous horseback riding centers scattered 
over the county. Feel invited!
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Illustrations

1. Map of Warsaw West County
2. Kampinos Forest area in Warsaw West 

County
3. Board with a map of the county in front of 

the offi ce of the county authorities
4. Jaz³owiec Uhlans Avenue near D¹browa 

Leśna in the Kampinos Forest
5. The environs of Zaborówek are as fl at as a 

pancake − B³oñsko-£owicka Plain
6. The “Land of Chopin” is abounding in scenic 

willow trees – in Mariew
7. Manor park in P³ochocin
8. Lazy stream of the Vistula River in the 

“£awice Kie³piñskie” (Kie³piñskie Shoals) 
Nature Reserve

9. Olszowiecki Canal in the vicinity of 
Granica

10. Former gord (medieval settlement) in 
the “Zamczysko” (Castle) Reserve is 
surrounded by a moat

11. The “Granica” Nature Reserve boasts 
numerous ancient oak and pine trees

12. Cichow¹¿ Marshes are part of the 
“Sieraków” Nature Reserve

13. Wetlands cover a large part of the “Las 
Zaborowski” (Zaborów Forest) Nature 
Reserve

14. In the “Roztoka” Nature Reserve
15. In the springtime, numerous streams 

emerge in the “Cyganka” Nature Reserve
16. “Deb³y” Nature Reserve created in 1977
17. Zaborowski Canal in the “Kalisko” Nature 

Reserve
18. Scenic meadow in the “£ososiowe B³ota” 

(Elk Marshes) Nature Reserve
19. A red trail – main trail of the Kampinos 

Forest − runs along the edge of the 
“Karpaty” (Carpathians) Nature Reserve

20. The “Kalinowa £¹ka” (Kalinowa Meadow) 
Nature Reserve was founded in 1989

21. Small ponds are adjacent to the “Wolica” 
Nature Reserve

22. The “£awice Kie³piñskie” (Kie³piñskie 
Shoals) Nature Reserve is equally attractive 
in the wintertime

23. The “Jezioro Kie³piñskie” (Kie³piñskie 
Lake) Nature Reserve in winter

24. A photograph taken by Roman Kobendzy in 
the 1920s shows how much the landscape 
of the Kampinos Forest has changed now 
Kampinos – £u¿e Dune

25. Morning in D¹browa Leśna
26. Mokre £¹ki (Wet Meadows), a reservoir of 

the wastewater treatment plant in Truskaw, 
is an excellent habitat for numerous species 
of birds

27. Elk is a symbol of the Kampinos Forest
28. Grass snake (Natrix natrix) is a non-

venomous snake species
29. Porcino (Boletus edulis) − unfortunately, 

mushrooming is banned in the Kampinos 
Forest

30. Two graves in the “Pogorzela” Nature 
Reserve, in places where in 1942, the Nazis 
shot 39 and 28 people

31. There is plenty of crosses and shrines in 
the Kampinos Forest – £awska Góra

32. The sun’s rays can bring out the entire 
beauty of the forest − near Æwikow¹ Góra

33. Zaborowski Canal passing through the no 
longer existing village of £awy

34. Roman Kobendza − eminent botanist 
and dendrologist who brought about the 
creation of the fi rst nature reserve in the 
Kampinos Forest in 1937

35. Jadwiga Kobendzina (Kobendza) − 
geographer and geomorphologist, author 
of a monograph Puszcza Kampinoska (The 
Kampinos Forest)

36. Observation Tower on Góra Ojca (Father 
Hill)

37. A bird-eye view clearly shows the well-
fortifi ed elements of the gord in Blonie: 

Titles
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ward, the inner ring of walls, and a 
palisade

38. Early medieval settlement of the 12th 
century in the “Zamczysko” Nature 
Reserve

39. The oldest part of St. Trinity Church in 
B³onie dates from the late 13th century

40. B³onie Land Acts (Acta Terrestria 
Blonensia), legacy left following the away-
from-offi ce sessions of the Warsaw Land’s 
land court registry offi ce in B³onie. The 
acts cover the years 1428−1717

41. Erected in the late 18th century, the wooden 
temple was built entirely of the Kampinos 
Forest pine trees

42. Foundation plaque over the entrance to the 
Lipków temple

43. Foundation plaque over the entrance to the 
church in Zaborów

44. Statue of St. John of Nepomuk dated 1761 
in Bieniewice

45. Boulder commemorating the Battle of 
Bronisze (17 August 1831)

46. Part of the exhibition dedicated to the 
period of national uprisings – Education 
and Museum in Granica

47. Tomb of the January Uprising insurgents 
in Kampinos

48. Carefully restored chapel of 1850 in 
Rolnicza Street in £omianki 

49. Sugar plant “Micha³ów” in Leszno, where a 
strike broke out on 1 February 1850

50. Cemetery in Wiersze, where 54 soldiers of 
the Home Army’s “Kampinos Group” are 
buried

51. Statue of Our Lady in the village of Prusy, 
founded by Feliksa Kamiñska in 1930

52. Boulder in the square in Hornówek in 
memory of the Oleszczyñski family 
murdered by the Nazis in August 1944

53. Modern face of O¿arów Mazowiecki
54. Plaque commemorating the heroes of the 

Battle of Warsaw in the Blessed Marcelina 
Darowska Church by the convent of the 
Sisters of the Immaculate Conception 
of the Blessed Virgin Mary in £omianki 
(Buraków) 

55. Commemorative boulder in memory of 
Jaz³owiec Uhlans

56. Reconstruction of the Battle of £omianki
57. Wooden Assumption of the Blessed Virgin 

Mary Church
58. The centre of the altar features a painting 

Chrystus na krzy¿u (Christ on the cross) by 
Franciszek Smuglewicz

59. Chapel in Laski built in 1925, designed by 
£ukasz Wolski

60. Cell of Mother El¿bieta Ró¿a Czacka, 
founder of the Congregation of the 
Franciscan Sisters Servants of the Cross

61. Widymajer’s homestead
62. Forester’s lodge belonging to the wooden 

complex in Granica, built in the so-
called national style with elements of the 
Zakopane style

63. The early Gothic St. Trinity Church 
in B³onie is the town’s most precious 
monument

64. Classical town hall built in 1842, designed 
by Henryk Marconi

65. Neo-Rococo decoration of the second half 
of the 19th century, the tympanum and the 
façade of the Palace of the £uszczewski 
family in Leszno

66. Water tower − monument of technology
67. Baroque-Classical manor house in Lipków
68. Classicist St. Roch Parish Church 
69. Lipków − a typical name associated with 

the nature of the Kampinos Forest (pol. 
lipa – lime tree)

70. B³onie − the town’s name derives from the 
vast plains and meadows called b³onie

71. Stare Babice is a typical example of a 
patronymic name, associated with the 
descendants of the founder

72. In the sixteenth century, the village 
name Po¿arowy was changed gradually to 
O¿arów, and the word “Mazowiecki” was 
added on 1 January 1967

73. Folk band “O¿arowiccy” in £owicz-style 
costumes

74. Song and Dance Band “Têcza” in £owicz-
style costumes

75. Eugeniusz Świ¹tkowski – doyen of the 
wicker weavers family from Leszno

76. Handicraft products of the Świ¹tkowski 
family at a Floriañska Street fair in 
Warsaw 
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77. Medieval settlement on “£ysa Góra”
78. Meadows surrounding the “Osiek” 

settlement 
79. Notable urban layout of B³onie historic 

centre
80. Illumination highlights the beauty of the 

historic town hall of late 19th century
81. St. Trinity Church is one of the oldest 

preserved temples in this part of Mazovia
82. Interior of the church during Sunday 

service
83. 17th-century painting of Our Lady painted 

on a wood plaque
84. It is here where Droga ku wieczności (The 

Road to Eternity) begins
85. Grave of the victims of September 1939 

and the battles with the German occupiers 
in the parish cemetery

86. Ceremony commemorating the outbreak 
of World War II in the parish cemetery

87. One of the 19th-century tombstones
88. Railway station in B³onie − photo dated 

around 1930
89. Contemporary look of the B³onie Railway 

Station
90. Mariavite St. Trinity Church in Polna 

Street
91. Market day in the market in B³onie − 

photo taken around 1930
92. Historic fi re station of 1914
93. A few matzevahs (tombstones) in the 

remains of the Jewish cemetery founded in 
the 19th century

94. 11 Listopada Street, view in the direction of 
the market square − photo of about 1929

95. Board recalling the history of the Match 
Factory and the Mera-B³onie Plant

96. Modern Culture Centre in B³onie – boast 
of the town

97. Poniatówka Mansion, now housing the 
offi ce of the Society of Friends of B³onie 
Land

98. Tourists can sit back and relax in the 
municipal park

99. B³onie ponds are often become an arena of 
competition for the local anglers

100. Harvest Festival brings together all the 
local residents

101. 19th century church in Borzêcin Du¿y

102. Painting of Our Lady with the Child in 
the central part of the Neoclassical altar 

103. Remarkable wooden pietŕ
104. Presbytery dated 1890, renovated in 1985
105. Classical cemetery chapel of 1838,
106. Soldiers section in the Roman Catholic 

cemetery
107. Roadside shrine founded by the 

Zakrzewski family on 30 June 1897
108. Memorial, cross and plaques 

commemorate the victims of World War 
II

109. Place commemorating the Nazi massacre 
on 49 residents of Borzêcin of 8 August 
1944

110. Memorial boulder in front of the African 
Missions Society

111. Thanks to its participation in the 
competition organized by LGD “Between 
the Vistula and the Kampinos”, the 
commune obtained EU funds which 
allowed for a construction a new 
playground in 2011 and cleaning of the 
pond and the surrounding area

112. Children Recreation Area at the School 
and Preschool Complex in Borzêcin 
Du¿y

113. St. Maximilian Kolbe Church
114. Plaque commemorating the visit of the 

Primate of Poland Fr. Cardinal Józef 
Glemp in the Social Care Centre in 
Bramki

115. Statue of St. Maximilian Kolbe
116. A chestnut alley leads to the Social Care 

Centre in Bramki
117. Classes in an art studio are one of the 

forms of therapy for the residents
118. The local mini-zoo houses numerous 

species of domestic birds
119. A meeting with a lama can be quite a 

surprise
120. A pond in the former landscape park lies 

in the vicinity of the Korytnica River
121. “Bronisze” Warsaw Agricultural and Food 

Wholesale Market 
122. Orthodox shrine with an icon of Our Lady 

of Sorrows
123. Katyñ Massacre Memorial in nearby 

Jawczyce
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124. Remains of the manor park
125. Boulder commemorating the fallen 

soldiers of the Battle of Bronisze, 17 July 
1831

126. 19th-century manor house in Duchnice
127. Manor house designed by Eng. Stanis³aw 

Kierbed¿ is surrounded by what remains 
of an old  landscape park

128. Avenue of trees – monuments of nature
129. One of the many roadside shrines in 

Dziekanów
130. Renovated chapel in 1900
131. Remains of an Evangelical cemetery, 

founded in the second half of the 19th 
century

132. Unveiled in 2002, the monument by the 
Lt. Adolf Pilch (codenames Góra and 
Dolina) Primary School in Dziekanów 
Polski commemorates the arrival of 
Home Army’s troops in July 1944 

133. Children of Warsaw Children Regional 
Hospital

134. Located in the old bed of the Vistula River, 
Dziekanów Lake provides a perfect leisure 
place for the residents of the £omianki 
Commune

135. After crossing the levees, a scenic view 
stretches over the course of the Vistula 
River

136. Boulder in memory of Andrzej 
Zboiñski – Tatra and Himalayan 
mountaineer, president of the Mazovian 
Mountaineering Club “Matragona”, 
originator and organizer of the Kampinos 
Marathon during the years 1974−2005

137. Dziekanów is an excellent starting point 
for excursions down the Kampinos hiking 
trails

138. Late 19th century manor house in 
Go³aszewo

139. Old granary
140. Neo-Gothic shrine at the end of the 

nineteenth century
141. Shrine of Our Lady by Mieczyslaw 

Ka³u¿ny
142. Scenic landscape of the environs of 

Granica
143. “Chata Kampinoska” (Kampinos Cottage) 

– Po³cia homestead standing in place of its 

original foundation was made over by the 
authorities of Kampinos National Park to 
the Kampinos Society in 2007

144. Harvest Festival wreaths can be found in 
the homestead

145. Avenue of the Third Millennium
146. Forester chapel built in the 1920s
147. Museum of the Kampinos Forest
148. The Museum exhibits allow the visitors 

to get familiar with the fauna and fl ora of 
the Forest

149. A monument designed by Wladyslaw 
Frycz dominates over the war cemetery in 
Granica

150. With a bit of luck, you can experience an 
unusual encounter

151. Commune Offi ce in Izabelin
152. St. Francis of Assisi Church
153. The interior of the church denotes the 

location of Izabelin in the vicinity of the 
Kampinos Forest

154. The mosaic on the front facade of the 
temple was designed by Maria Uśpieñska

155. Campanile tower of 3 bells
156. Plaque commemorating a Home Army 

soldier Wojciech Borzêcki (codename 
“Świêtoszek”)

157. Primary school named after Col. Stanis³aw 
Królicki, soldier of the September 
defence war of 1939, commander of 
the 7th Greater Poland Mounted Rifl es 
Regiment

158. Our Lady Queen of Poland − shrine of 
1996 by Janusz Szczub³a

159. The shrine at the corner of Siemiradzkiego 
Street and Przerwy-Tetmajera Street is 
looked after by sisters of the Congregation 
of the Franciscan Sisters of the Family of 
Virgin Mary 

160. Unique road signs lead to the headquarters 
of the Directorate of the Kampinos 
National Park, situated in 38, Tetmajera 
Street

161. The building of the Kampinos National 
Parks’ Directorate also houses the 
Kampinos Education Centre

162. A monument commemorating foresters 
fallen and murdered during World War 
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II stands in front of the building of the 
Directorate

163. Grave of the period of January Uprising in 
the forest near the Directorate’s building

164. An artistic representation of the proverb 
To take the bull by the horns

165. The permanent exhibition acquaints the 
visitors with the fl ora and fauna of the 
Kampinos Forest

166. Modern building of the Izabelin Cultural 
Centre

167. Jan Sawa at the ceremony of unveiling the 
monument representing the proverb To 
nurse a viper in one’s bosom, September 
2008

168. To nurse a viper in one’s bosom
169. Easter decorations
170. Painting by the Art Izabelin painting 

group
171. The aerial view demonstrates the 

intertwining of the Kampus Forest and 
Izabelin – in the foreground, the picture 
shows a school building by the road to 
Truskawek

172. A wide avenue passes through the multi-
hectare plot of land

173. Wolty¿ernia (Equestrial vaulting centre) 
captures the imagination of visitors by its 
characteristic shape

174. From spring to autumn a beautiful fl ower 
showpiece of Kampinos welcomes the 
visitors

175. On hot days, the residents can enjoy the 
benefi t of the sprinkler 

176. Kampinos’s most precious monument 
– the Assumption of the Blessed Virgin 
Mary Church

177. Atmospheric interior of the temple with 
19th-century furnishings

178. The painting of Virgin Mary and Child 
– Our Lady of Kampinos is the church’s 
mosr precious ornament

179. A sandstone statue of the Madonna and 
Child stands in front of the church

180. One of the wooden stations of the cross
181. Wooden belfry built before WWI
182. Several 19th century tombstones were 

preserved in the church cemetery

183. Monument-of-nature oak tree and an 
obelisk in memory of Pope John Paul II

184. An interesting tombstone (1891) of Jan 
Baszyñski, 2nd forester of the Ski Guard of 
Kampinos District Offi ce

185. Board with a brief historical outline in 
front of the gateway to the Classical 
manor house in Kampinos

186. Section of soldiers fallen in the defence 
war of September 1939

187. Set up by the Kampinos National Park 
authorities, the image boards contribute 
to expanding knowledge on the Kampinos 
Foest

188. The nineteenth-century manor house is 
now a private property.

189. Memorial cross of 1928 commemorating 
the anniversary of the restoration of 
independence

190. Intriguing crucifi x at the intersection of 
Trakt Królewski and Partyzantów Street

191. Old brick motor mill
192. Pitch of the Municipal Sports and 

Recreation Center in Kampinos
193. Indian village “Heyoka”, an exotic tourist 

attraction of Kampinos
194. Kampinos is a good starting point for an 

excursion in the Kampinos Forest
195. Military section of the cemetery in 

Kie³pin
196. Part of the cemetery with carefully 

restored 19th-century tombstones
197. Memorial commemorating the 105 

uhlans killed on 19 September 1939, in a 
charge near Wólka Wêglowa

198. Tombstone of Henryk Poths (d. 1834)
199. A visit to the cemetery is a true lesson 

of history – tombstone of Stanis³aw 
Lenczewski, owner of a pharmacy in 
£omianki

200. Marian Chapel of 1947 in Kepa Kêpiñska
201. In Kêpa Kêpiñska, tourists can relax at 

Liderówka Agricultural Farm; its offer 
includes the facilities such as “Lider” 
stable

202. One of the preserved tombstones in the 
vestiges of the Evangelical cemetery in 
Kêpa Kie³biñska
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203. The “£awice Kie³piñskie” nature reserve 
is just a few steps across the levee

204. Our Lady of the Angels Chapels of 1925
205. The interior design of the chapel 

emphasizes the close relationship with 
the Kampinos Forest

206. Tombstones of Mother Ró¿a Czacka, Fr. 
Wladyslaw Korni³owicz and Fr. Antoni 
Marylski

207. Along the wall of the Institute for the Blind 
in Laski, in the direction of Wiersze, runs 
the “Road of the Home Army’s Kampinos 
Group Liaison Offi cers”

208. Cell of  Mother El¿bieta Ró¿a Czacka, 
founder of the Congregation, her bust in 
the interior

209. Plaque commemorating the soldiers of 
the 7th Greater Poland Mounted Rifl es 
Regiment fallen in 1939

210. Tomb of Jan Lechoñ
211. Forest Botanical Garden of the Kampinos 

National Park
212. Our Lady Queen of Mexico Parish 

Church
213. Church during the concert; captivating 

Great Laski Organs can be seen on the 
left

214. War cemetery with graves of soldiers 
fallen during the defensive war of 1939

215. Leszno seen from the south
216. Late Baroque palace built by the 

£ukaszewski family in the fi rst half of the 
18th century

217. Eighteenth-century landscape park
218. One of the buildings of “Micha³ów” Sugar 

Plant
219. A commemorative plaque at the entrance 

to the plant in memory of the murdered 
by the Nazis in the years 1939−1945

220. Neo-Gothic church in Leszno built 
between 1984−1898, designed by 
Konstantin Wojciechowski

221. Interior of the church during Sunday 
service

222. Statue commemorating the outstanding 
fi gure of Fr. Kazimierz Wysocki, 
participant of the November Uprising, 
awarded a golden cross of the War Order 
of Virtuti Militari

223. Neo-Gothic construction of the Mariavite 
St. John the Baptist Church

224. Statue of Our Lady with the Child in front 
of the Mariavite church

225. Monument commemorating the fallen in 
the years 1914−1920

226. Section of the Polish Army soldiers and 
victims of Nazi terror

227. Memorial dedicated to soldiers 
and partisans of the Home Army’s 
“Kampinos Group” that died in the years 
1939−1945

228. Historic tombstones in the parish 
cemetery

229. Plaque on a pedestal of the statue of 
St. Florian dedicated to Fr. Czeslaw 
Skoromowski, co-founder (1919) of the 
Volunteer Fire Department in Leszno and 
its fi rst president

230. 300-year-old Leszno poplar tree − the 
thickest tree in Poland. Unfortunately, on 
the night of 4 to 5 May 2012, as a result of 
sudden frost and strong wind the poplar 
tree was damaged, and only the trunk of 
the tree remained

231. “Karpinek” Municipal Park boasts a 
fi shing ground

232. Avenue of monument-of nature lime and 
ash trees in Lipowa Street

233. Wicker drying in the fi eld
234. Handicraft products by the Świ¹tkowski 

family
235. The pond in the vicinity of Soko³owska 

Street is a nice place to sit back and relax 
after sightseeing in Leszno

236. The manor house in Lipków was erected 
in 1792

237. Historic avenue in the landscape park
238. Church built in 1792, designed by Hilary 

Szpiclowski
239. Tombstone of the Jakubowicz family, 

last owners of the estate, in the church 
cemetery

240. Notable sandstone statue of the 
Madonna, probably dated from the early 
20th century

241. Neo-Gothic chapel dated around 1860
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242. Lipków forest clearing − venue of many 
local events and a place for leisure and 
recreation

243. Lipkowska Woda stream during scorching 
summer

244. The remains of the Karnkowskis and 
the Bromierskis manor house are now 
virtually inaccessible

245. The manor park has several monument-
of-nature trees and very interesting, 
although inaccessible, shrine

246. One can easily notice the remains of the 
Baroque outbuildings

247. A 3-kilometre historic Frederic Chopin 
Lime Tree Alley leads from £azy to 
Zawady

248. Front facade of the church in. £aźniewo 
with fi gures of Sts. Peter and Paul

249. The main altar is dedicated to Our Lady 
of Czêstochowa

250. 251.
251. The upper windows of the church fi lled 

with selected images of Our Lady from 
Polish and foreign churches − in pictures 
from the left: Our Lady of Tuchola and 
Our Lady of Beautiful Love

252. In the churchyard, there are several 
beautiful altars with mosaics in the  
altars’ central points 

253. Wooden stations of the cross are 
undoubted embellishment of the parish 
in £aźniewo

254. £omianki boasts its own public transport 
system. Warszawska Street – the town’s 
axis

255. Shore of Jezioro Fabryczne (Factory 
Lake) is believed to be the place of fi rst 
settlements in the area. In much later 
times a mansion of the estate owners of 
Lomianki was built nearby, followed by a 
brewery and a tannery

256. Memorial to Jaz³owiec Uhlans who took 
part in the charge of Wólka Wêglowa on 
19 September 1939 and members of the 
Yourh Campaign from  Dabrowa Leśna 
fallen in Warsaw Uprising

257. Due to the proximity of the Vistula River, 
there are numerous ponds, lakes and 

canals as part of the old river bed − an 
estate by Paw³owski Lake

258. Statue of Gen. Miko³aj Bo³tuæ, 
commander of Polish soldiers from 
Pomorze and Poznañ Armies who took 
part in the Battle of £omianki

259. Situated high “on the hill”, the shrine 
with a statue of St. John of Nepomuk is 
reminiscent of devastating fl oods that 
hit these areas in the past. The present 
statue replaced an eighteenth-century 
one that had been taken to the church in 
Buraków

260. St. Margaret Church
261. Modern interior of the church was 

designed by the architectural studio of 
El¿bieta Dêbek

262. The most valuable pieces of equipment 
from the old church in Kie³pino are 
housed in a side chapel − a Baroque altar 
of 1722, with a painting of Our Lady of 
the Gate of Dawn in the centre

263. A stone plaque commemorating the 
old temple erected in the 1920s and 
dismantled in 2003

264. Raised in 1947, the statue of the Heart of 
Mary − a votive offering of residents for 
saving the church from the ravages of war. 
In the background, an old bell tower 

265. Heart of Jesus statue funded in 1938 as 
a thanksgiving for the victory over the 
Bolsheviks in the Battle of Warsaw

266. Blessed Marcelina Darowska Church in 
Buraków

267. 19th century statue of Our Lady of the 
Immaculate Conception by Tomasz 
Oskar Sosnowski

268. 18th century statue of St. John of Nepomuk 
− the most precious “gift” of one of the 
fl oods

269. Place of execution of 22 people by the 
Nazis – Buraków, Parkowa Street

270. Remains of the anti-nuclear buildings 
complex of the Warsaw Pact Forces

271. Blessed God’s servant Jan Benzema 
dedicated his life to lepers – shrine in 
Dolna Street in D¹browa Leśna
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272. A few tombstones can be still found in 
the old Evangelical cemetery in D¹browa 
Leśna

273. John Paul II Inclusive Education and 
Sports Centre

274. The latest summer season tourist 
attraction is a ferry that runs in the 
summer between Warsaw’s district of 
Bia³o³êka to £omianki

275. Statue of Jesus in 1931
276. Old wooden cross is reminiscent of 

ancient traditions of the place
277. The most characteristic place of Mościska 

... is a stork’s nest
278. O¿arów is constantly growing, and the 

population is increasing and now stands 
at nearly 10,000 residents

279. Starost Offi ce of the Warsaw West County 
in O¿arów Mazowiecki

280. Opened in 2002, the municipal swimming 
centre is the perfect place for a year-round 
recreation 

281. With the town-planning role of the 
railways in the Mazovia region a number 
of towns have been established in the 
region, including O¿arów

282. Railway station building on 1, Kolejowa 
Street, dating back to the times of the 
Russian rule

283. Volunteer Fire Department of O¿arów 
Mazowiecki was set up in 1924

284. A Classical nineteenth-century manor 
house in Poniatowski Street

285. Municipal Park partially covers the area 
of the old manor park

286. The plaque in front of the manor house 
commemorates the signing, in this very 
place, of the act of capitulation of  the 
Warsaw Uprising 

287. Boulder with a plaque designed by Jacek 
Lubraczyñski commemorating the 
Warsaw Uprising soldiers who were sent 
to a transit camp organized by the Nazis 
in O¿arów Cable Factory

288. Founded in 1852 by residents,  the iron 
cross is a votive offering for the cessation 
of the cholera epidemic

289. Divine Mercy Sanctuary Church built 
according to the design of Franciszek 

Bednarz, Leszek Klajnert and Janusz 
Maliszewski

290. The church hosts a number of county 
and municipal patriotic celebrations − 
a concert on the occasion of Poland’s 
restoration of independence

291. Concert on the occasion of the beatifi cation 
of John Paul II

292. Stained glass by Micha³ Zborowski 
and Andrzej Janota create a unique 
atmosphere in the temple

293. The sculpture of Janusz Kusociñski recalls 
the legendary athlete’s relationship with 
the region

294. On 18 May 2008, a tree in memory of 
John Paul II was planted in front of the 
swimming centre

295. A modern Mazurkas Hotel was built in 
the city centre

296. Historic mansion of 1915 in 11 Listopada 
Street

297. Young people from O¿arów schools can 
use the modern sports pitches

298. Harvest Festival is a meeting opportunity 
for the local residents

299. Senior Band O¿arowskie Kumoszki 
performs at numerous local events

300. New Year concert performance by an 
eminent Polish mezzo-soprano singer 
Alicja Wegorzewska 

301. Higher Seminary of the Society of 
Catholic Apostolate

302. Church’s interior designed by architects 
Prof. Marzyñski and Zbigniew Stanislaw 
£oskot

303. Park created in place of the 19th-century 
landscape serves as an excellent place for 
active recreation for local residents

304. Plaque in memory of Pallottines who 
sacrifi ed their lives in years 1939−1945

305. The park has 4 ponds with areas of   
respectively 0.9 ha, 0.16 ha, 0.13 ha, 0.05 
ha

306. 996 soldiers fallen in the defence war 
of September 1939 and 57 Home Army 
“Obro¿a” District soldiers are buried in 
the military cemetery in O³tarzewo
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307. Boulder in honour of Janusz Kusociñski, 
Polish Olympian, in front of the property 
where once stood his family home

308. Palace built in the years 1830−1835, 
designed by Adolf Schuch

309. Logistics centres
310. Lazy stream of the Utrata River
311. Legend has it that it is on this small island 

that began the story of knight settlement 
in Pilaszków

312. Nineteenth-century Neoclassical 
mansion in Pilaszków

313. Antoni Marszewski − last owner of the 
Pilaszków estate

314. The mansion now houses the Polish 
Manor House Museum

315. Statue of General Jan Henryk D¹browski
316. Kalesza, coach characteristic for the late 

19th and early 20th centuries – Museum of 
Horse Drawn Vehicles

317. War cemetery with graves of soldiers 
fallen in the defence war of September 
1939 and shot civilians

318. Statue of Christ of Sorrows of 1882
319. Palace in the style of an Italian mansion 

built in the years 1847−1854
320. The palace is surrounded by the remains 

of a historic landscape park of the mid-
19th century, and together form a palace 
and park complex

321. The palace and park complex also 
includes a charming pond, where, with a 
little luck, you can admire a majestic pair 
of swans

322. Granary of the mid-19th century
323. Historic smithy in P³ochocin was included 

in the monuments record in 1982
324. Polmos building in Józefów and one of the 

buildings of the old housing estate by the 
plant

325. The inscription on the plinth of the statue 
of Christ says: Come unto me, all who 
labor

326. Verst pole dated from the times of the 
Russian rule

327. The building erected ain bout 1905 by 
Daniel and Jakub Przeworski, then owners 
of the sugar plant, was originally designed 

as a school,  now serves as a branch of the 
“Uśmiech” (Smile) Cultural Centre

328. Avenue of lime trees – monuments of 
nature

329. “Jerzyków” Cross
330. A paved road leads from  Pociecha to 

the cemetery and the Palmiry Memorial 
Museum

331. Our Lady Help of Christians Sanctuary 
Church in Rokitno 

332. Interior of the Baroque church
333. Plaque in memory of Aleksander Paschalis 

Jakubowicz, distinguished citizen, buried 
in the church 

334. Presbytery of the late 19th century
335. The old churchyard displays old farm 

machines
336. Cemetery section where the soldiers 

fallen in September 1939 are buried
337. One of the 19th-century tombstones
338. Place of burial of the soldiers fallen at the 

beginning of World War I
339. Bird’s eye view of Stare Babice
340. Assumption of the Blessed Virgin Mary 

Church
341. Harmonious interior of the temple with a 

19th-century painting of the Assumption 
of Our Lady in the main altar

342. Baroque baptismal font
343. At the time of the ministry of Fr. 

Wladyslaw Taczanowski, the church was 
reconstructed according to the design of 
Józef Pius Dziekoñski

344. Ecco Homo – a statue of fl agellated Christ 
marked the 100th anniversary of the 
reconstruction of the church

345. The oldest tombstones in Stare Babice 
can be found in the church cemetery

346. 19th century statue of St. Kinga
347. Babice market square
348. Parish Cemetery – the tomb of the 

Stanilewicz family resembles a small 
chapel

349. Statue of Our Lady of 1925
350. Tombstone of Mr and Mrs Kryst of 1865
351. Tombstone of Teressa Dipner née Papich, 

heiress of Górce estate
352. Monument commemorating the 

defenders of Babice Land
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353. Alley of Katyñ Oaks
354. Plaque on one of the oak trees
355. Patriotic celebrations in the cemetery of 

the soldiers fallen in September 1939
356. Remains of the Transatlantic Broadcasting 

Radio Station
357. Commemorations of World War II 

anniversaries bring together the local 
residents and the veterans

358. Events organised the Commune Offi ce 
bring together entire the families

359. Stare Babice Commune Offi ce
360. Restored porch of the manor house in 

Strzy¿ewo
361. The building looks very impressive as 

seen from the Utrata River bank
362. Vestiges of the manor park
363. The land belonging to the manor id 

adjacent to the Utrata river bend
364. Monument in memory of the Home 

Army “Kampinos Group” soldiers
365. Cross in honour of the inhabitants of 

Truskaw executed on 18 November 1943 
by the Nazi police

366. Renovated shrine of the early 20th 
century

367. While in Truskaw, visiting the Mokre 
£¹ki (Wet Meadows) pool is a must

368. Information boards ensure the educational 
aspect of the place

369. One will fi nd here peace and quiet and 
unusual nature

370. Mokre £¹ki is a favourite spot with 
anglers

371. A children’s playground was organised by 
a forest car park for tourists

372. Horse lovers will certainly pay a visit to 
the “Sawanka” stables

373. 19th-century manor house in Umiastów
374. When visiting the manor, you might want 

to visit the local horticultural nursery
375. The building is surrounded by a landscape 

park
376. 18th -century St. Anne Church
377. Baptism in the Catholic Church is one of 

the important and joyful moments of the 
entire local community

378. Tombstone of Jan Wodzinski (d. 1915), 
owner of Zaborówek

379. Commemorative plaque in the section of 
soldiers fallen in September 1939

380. Brick part of the school became a  a seat 
of the Nazi police in 1943, which went 
down in history as a torture chamber and 
place of suffering of many Poles

381. Memorial boulder in honour of the 
victims of the Nazi atrocities

382. In 1928, the students of the local primary 
school commemorated the anniversary 
of the restoration of independence with 
an obelisk bearing a statue of the Virgin 
Mary

383. Shrine founded in 1882 by Franciszek 
Sawicki

384. The Goldstands’ Palace
385. The Wodziñski Palace of the 1st half of 

the 19th century − a view from the front
386. At present the palace is a private property 

− view from the east
387. Landscape park
388. The local community founded a 

commemorative plaque on the 50th 
anniversary of the pacifi cation of 
Zaborówek by the Ukrainian Volyn 
Legion

389. A statue of Our Lady is hidden in the 
shade of the trees, in front of the palace 

390. In the dense greenery of the Kampinos 
Forest it is diffi cult to spot the brick 
chimney 

391. St. Dorothy Church
392. Entrance to the crypt where the members 

of the Karnkowski family are buried
393. 394
394.  Tomb of Wladyslaw Boromirski (d. 

1872), owner of £azy, in the churchyard
395. The present Neo-Gothic church was 

built according to the design of Józef Pius 
Dziekoñski

396. A monument in memory of the defenders 
of independence

397. Statue of St. Roch of the  2nd half of the 
19th century

398. Statue of Our Lady dated 1930
399. In 1940, a secret Home Army-Union of 

Armed Struggle print shop operated in 
the three interconnected tombs 

400. Palaceof the Lasoty family
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401. Original stoves, although brought from 
another palace, add authenticity to the 
palace interiors

402. Carefully renovated palace hides a lot of 
beauty – a sided fi replace with a stained 
glass window

403. Circular lounge located on the ground 
fl oor of the palace tower houses portraits 
of prominent Poles and bears a maxim 
The past to the future, referring to the 
motto of the Temple of Sibyl − the fi rst 
Polish museum

404. The earliest history of the palace is hidden 
in its cellars

405. Remains of the unfi nished sanatorium
406. The fi shery ground is also a place for 

leisure and recreation
407. Pitches of the Municipal Sports and 

Recreation Centre in Zielonki-Parcela on 
2, Zachodnia Street

408. Offi ce of the Directorate of the Kampinos 
National Park

409. The attractiveness of the permanent 
exhibition refl ects great credit on the 
faithful representation of the most 
interesting specimens of the Kampus 
Forest’s fauna and fl ora 

410. Post-competition exhibition of 
photographs 

411. A commemorative plaque on a boulder at 
the entrance to the Kampinos Museum 

412. Parts of whale bones can be an astonishing 
sight for the visitors

413. The Kampinos Museum is housed in one 
of the historic wooden buildings from the 
interwar period

414. Part of the museum exhibition
415. The manor house in Pilaszków opens its 

doors to visitors only on Sundays
416. Part of the exhibition is devoted to the 

insurgent traditions 
417. A very rare moment when a horse cart 

arrives at the museum
418. A Gypsy wagon is notable addition to the 

museum collections
419. Note that the best time to visit the 

Assumption of the Blessed Virgin Mary 
Church in Stare Babice is Sunday, when 
mass services are held 

420. Every effort was made to restore the Lasoty 
Palace to its former glory − Zielonka-
Parcela

421. Main altar in the Vincent Ferrer Church 
in Borzêcin Du¿y

422. Classical temple in Zaborów
423. Vault of the Neo-Gothic church in 

Leszno
424. The altar of the Kampinos church 

provokes a moment of refl ection
425. Wooden huts slowly disappear from the 

Mazovian landscape and Mazowieckie 
and it is worth preserving them, even if 
just in an open-air museum

426. We embark on the pilgrimage route from 
the Divine Mercy Sanctuary Church in 
O¿arów Mazowiecki

427. The gentle face of the Virgin Mary in 
O³tarzew will reward all the hardships of 
the journey

428. A tall roadside cross passed on our way 
means that we are already in P³ochocin

429. Our Lady Help of Christians Sanctuary 
Church in Rokitno marks the end of our 
pilgrimage

430. The cemetery in B³onie has 53 historic 
tombs

431. Notable 19th-century Baroque font
432. The Romanesque church foundations 

are unique in this part of Mazovia and 
Poland

433. B³onie Cultural Centre draws attention 
with its modern architecture

434. In the future, Poniatówka will house the 
Museum of B³onie Land

435. Boulder commemorating the 200th 
anniversary of the composition of the 
Polish national anthem

436. Tombstone of Jan Kolodziejczyk, one of 
the donors of land for the construction of 
the Mariavite church

437. In this corner building a fi eld hospital 
operated during the Warsaw Uprising

438. Heading towards the ferry station in 
Buraków, we will arrive at the river bank 
of the Vistula

439. From here, we can take the ferry to the 
right bank of the Vistula River
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440. The low water level of the river allows 
us to the see the boulders at the river’s 
bottom

441. A cycling path runs through the middle of 
the embankment

442. Remains of the 7215 complex 
443. Boulder in memory of Jaz³owiec Uhlans
444. Place of death of the Home Army 

soldiers fallen in Nazi army’s ambush in 
Sieraków

445. Grave of the January Uprising insurgents 
near Zaborów Leśny

446. Memorial complex in Sieraków
447. Pociecha – “Jerzyków” place of glory
448. The trail through the swamps was 

outlined with special wooden footbridges
449. Junipers are a characteristic element of 

the Kampinos landscape 
450. Shaded part of the trail leads along the 

edge of the “Cyganka” reserve
451. In 1944, around 3,500 Home Army 

“Kampinos Group” soldiers stationed in 
the vicinity of Wiersze 

452. Zaborowski Canal in Roztoka
453. 420th Sunny clearing near the village of 

Truskaw
454. One of the monument-of-nature oak trees 

in Roztoka
455. Poster of the International Juliusz 

Zarêbski Music Competition 2012
456. One of the performances of the “In the 

Land of Chopin” Music Festival
457. Micha³ Lubañski and Aleksander 

Ujazdowski at the Music Duo 
Competition, Izabelin 2008

458. Natalia Zubkowicz and Maja Szlenk − 
Music Duo Competition, Izabelin 2009

459. Grand opening of the Izabelin Book 
Meetings in 2012

460. The event brings together many residents 
and even entire families

461. The Eco-Picnic gathers county residents
462. Performance by the Brawko Latin 

American Dance Group of the B³onie 
Cultural Centre − Eco-Picnic 2011

463. B³onie Days in 2011 featured a 
performance by Robert Janowski

464. In the rhythm of samba – B³onie Days 
2011

465. The event gathers senior residents from 
around the county

466. “Golden Age” Choir Review has a very 
solemn setting

467. Military technology enthusiasts can get a 
close-up of German armoured vehicles

468. The entry of the cavalry is of the most 
anticipated moments of the show

469. To a small extent, the pyrotechnic effects 
allow to feel the dread of war 

470. One of the stands at the fair
471. The event features workshops for 

children
472. Children performances are always a big 

success
473. Warsaw and suburban folklore on 

Mazovian stages is unfortunately 
something of a rarity
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Indeks geografi czny
Indeks nie uwzglêdnia powiatów, siedzib gmin oraz has³a Warszawa.

B³onie 7, 8, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33 
36, 37, 39, 41, 45−52, 57, 59, 92, 95, 113, 
125, 127, 130, 149, 155, 163, 164, 167, 173, 
174, 176

Bazylea 22
Berlin 7
Bia³e Miasto 21, 78
Bia³uty 41
Bieliny 40, 78
Blizne Jasiñskiego 41
Blizne £aszczyñskiego 41
Borzêcin Du¿y 7, 17, 29, 53−56, 138, 159, 

160, 174
Bramki 32, 57−59
Brochów 171
Bronisze 10, 60, 61
Buda Zaborowska 12, 25, 142, 147
Budy 19, 20, 41
Buraków osiedle w £omiankach 102, 104, 105, 

108, 167
Bzura rzeka 10, 29, 71, 106

Chy¿ne 7
Czersk 83
Czerwiñsk 47, 53, 78, 96, 141, 166

D¹browa 20, 40, 102
D¹browa Leśna 104, 106, 108, 169
Drezno 159
Duchnice 10, 62, 63
Dziekanowskie jezioro 65, 107
Dziekanów 21, 41, 64−66, 84, 103
Dziekanów Bajkowy 64
Dziekanów Leśny 17, 26, 64, 65, 104, 169, 

171
Dziekanów Nowy 64

Feliksów 41

Galicja 24, 27
Gdañsk 7, 27
Generalne Gubernatorstwo 30, 186

Go³aszew 41, 67, 68, 122, 162, 163
Go³¹bki osiedle 61, 122
Góra Kampinoska 32, 70
Góry Świêtokrzyskie 32
Grabina 40
Grabnik 40
Granica 11, 13, 14, 19, 29, 34, 35, 69−71, 97, 

156, 159, 162, 169, 174
Gr¹dy 40
Grodzisk Mazowiecki 77, 138
Grunwald 19, 39

Hornówek 41

Izabelin 7, 9, 19, 29, 39, 41, 72−76, 89, 90, 
141, 143, 153, 155, 156, 169, 173, 174, 175

Jaktorów 32
Jawczyce 61
Józefów 15, 32, 41, 43, 127, 164, 177
Józefów (gm. Kampinos) 41
Julinek 41, 77
Juliopol 36

Kaleñ 10
Kampinos 7, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 34, 36, 

39, 40, 69, 78, 82, 99, 155, 157, 159, 162, 
174, 175

Kampinoski Park Narodowy 9, 10, 12, 14, 16, 
19, 31, 35, 71, 75, 141, 155, 169

Kana³ £asica 11
Kana³ Olszowiecki 11, 82
Kana³ Zaborowski 11, 172
Katyñ 138, 143
Kazuñ 7, 30
Kêpa Kie³piñska 40, 83, 85, 86, 168
Kêpiaste 41
Kie³pin 29, 65, 83, 84, 86, 104, 106, 107
Kie³piñskie jezioro 15
Klaudyn 41, 136
Kociêcin 78
Koczargi Nowe 53, 160
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Komorów 17
Konotopa 7, 33
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Cześnik 
Średniowieczny urzêdnik królewski dbaj¹cy 
o trunki. Nastêpnie tytu³ ten sta³ siê nazw¹ 
ni¿szego urzêdu ziemskiego.

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.

Dziedziny tyfl ologiczne
Jest to zbiór informacji ogólnie dotycz¹cych  
problemów utraty wzroku. Dziedzina ta posi³-
kuje siê wiadomościami z wielu innych dzie-
dzin naukowych, takich jak: psychologia, 
medycyna, pedagogika, socjologia czy techni-
ka, które mog¹ byæ przydatne osobom niewi-
domym lub osobom maj¹cym do czynienia 
z niewidomymi.

Gestapo (Geheime Staatspolizei)
By³a to tajna policja w III Rzeszy przeznaczo-
na do zwalczania oporu. Zosta³a utworzona 
w 1933 r. Jej dzia³ania by³y brutalne. W latach 
1939−1945 gestapo wchodzi³o w sk³ad G³ów-
nego Urzêdu Bezpieczeñstwa Rzeszy, dzia³a³o 
na terenie Niemiec oraz w krajach okupowa-
nych. Po II wojnie światowej gestapo zosta³o 
uznane za organizacjê przestêpcz¹, winn¹ lu-
dobójstwa i zbrodni wojennych.

Grzêdy wydmowe
To pojêcie geografi czne zwi¹zane z Puszcz¹ 
Kampinosk¹. Jest to skupisko wydm po³¹czo-
nych ramionami. Wydmy w takim uk³adzie 
ustawione s¹ równolegle do siebie, jedne przy 
drugich. W miejscach po³¹czeñ mog¹ wystê-
powaæ wzniesienia o charakterze wierzcho³-
ków, osi¹gaj¹cych wysokośæ nawet do 28 m. 
Po³udniowy stok takiej grzêdy graniczy zazwy-
czaj z pasem bagiennym.

Inkorporacja
To pojêcie prawa miêdzynarodowego zbli¿o-
ne do pojêcia zjednoczenia. Termin oznacza 
w³¹czenie do jakiejś ca³ości, wcielenie i przy-
³¹czenie. Wch³aniane pañstwo traci swoj¹ nie-
podleg³ośæ i niezale¿nośæ miêdzynarodow¹. 
S³owo pochodzi z jêzyka ³aciñskiego incorpo-
ratio – wcielenie.

Kampanila 
Dzwonnica kościelna wyodrebniona z bry³y 
kościo³a. Jest charakterystycznym elementem 
architektury w³oskiej.

Kurdyban 
Garbowana barwiona skóra. U¿ywana by³a 
do ozdabiania ścian i objiania siedzisk i oparæ 
mebli.

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.

Mennonici 
Jedno z wyznañ protestantyzmu. Wyodrêbni³o 
siê w Holandii w 1539 r. jako jeden z nurtów 
anabaptyzmu. Nazwê zawdziêcza za³o¿ycielo-
wi – Menno Simonsowi. W wyniku prześlado-
wañ wspólnota opuści³a Holandiê i wêdrowa³a 
po ca³ej Europie. W Polsce osadnicy menno-
niccy zwani byli olêdrami.

Morganatyczna ¿ona 
¯ona bêd¹ca ni¿szego stanu ni¿ m¹¿. Poprzez 
taki zwi¹zek ¿ona nie uzyskuje awansu spo-
³ecznego, a przysz³e potomstwo nie ma praw 
do tytu³ów, funkcji czy dziedziczenia dóbr.

Niematerialne dobra kultury
Nazwy (geografi czne, historyczne, fi zjogra-
fi czne, imiona i nazwiska, a tak¿e przydomki 

Defi nicje (podręczny słowniczek niektórych pojęć)
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i przezwiska), hymn, god³o kraju, umiejêtno-
ści i technologie, a tak¿e takie elementy kultu-
ry, jak folklor, obyczaje, wierzenia religijne itp.

Orioniści 
Katolickie zgromadzenie zakonne za³o¿one przez 
ks. Alojzego Orione w 1893 r. we W³oszech. 
Ich dzia³alnośæ skupia siê na pomocy ubogim 
i bezdomnym. W Polsce dzia³a od 1923 r.

Prawo magdeburskie 
Prawo miejskie wzorowane na prawie stoso-
wanym w Magdeburgu. Wi¹¿e siê to ściśle 
z powstawaniem i rozwojem miast. Pierwotnie 
by³o to prawo nap³ywaj¹cej ludności, a nastêp-
nie sta³o siê wzorem dla organizacji pierwot-
nych w³adz samorz¹dowych. Polsk¹ odmian¹ 
jest prawo che³miñskie.

Prepozytura 
Jest to urz¹d kościelny. Osoba bêd¹ca prepozy-
tem jest proboszczem kościo³a kapitulnego lub 
kolegiackiego. Etymologicznie pojecie pochodzi 
z jêzyka ³aciñskiego praepositura – zwierzchni-
ctwo. Prepozyt to nikt inny jak przewodnicz¹cy 
kapitu³y katedralnej. W niektórych zakonach 
jest to tytu³ zastêpcy prze³o¿onego.

Reintrodukcja 
Ponowne wprowadzenie gatunków zwierz¹t 
i roślin w miejsca, w których wystêpowa³y 
pierwotnie, a z jakiś przyczyn zanik³y.

Rohatyna 
Odmiana w³óczni zakoñczonej hakiem. Broñ 
ta u¿ywana by³a do XVIII w. przez kawaleriê 
oraz piechotê.

RONA (Rosyjska Wyzwoleñcza Armia Ludowa) 
Formacja zbrojna pod dowództwem Bronis³a-
wa Kaminskiego. Z³o¿ona by³a z Rosjan wspó³-
pracuj¹cych z Niemcami. W 1944 r. formacja 
bra³a udzia³ w zwalczaniu powstania warszaw-
skiego. Niechlubnie ws³awi³a siê w krwawych 
walkach na Ochocie.

Rosochy
Jest to poro¿e ³osia w kszta³cie szerokich ³opat 
lub badyli w uk³adzie poziomym.

Sgraffi to (czasami tak¿e scraffi to)
Jest to technika malarstwa ściennego pole-
gaj¹ca na nak³adaniu kolejnych, kolorowych 
warstw tynku lub gliny, a nastêpnie zeskroba-
niu fragmentów warstw wierzchnich tak, aby 
powsta³ wzór. Technika ta by³a bardzo popu-
larna w staro¿ytności i w renesansie. W obec-
nych czasach prze¿ywa odrodzenie.

Schutzpolizei 
Policja Prewencyjna czy inaczej Ochronna. 
By³a to formacja policji na terenach III Rzeszy 
oraz w Generalnym Gubernatorstwie. Ws³awi-
³a siê okrucieñstwem wobec ludności polskiej. 
By³a podporz¹dkowana bezpośrednio Heinri-
chowi Himmlerowi. 

S³uga Bo¿y
Określenie w Kościele Katolickim osoby 
zmar³ej, wobec której rozpoczêto proces bea-
tyfi kacyjny. W powszechnym znaczeniu ozna-
cza to osobê uwa¿an¹ za pobo¿n¹ i bogobojn¹ 
w swojej wierze. Ciekawostk¹ jest to, ¿e okre-
ślenie to mo¿e byæ u¿ytê w stosunku do ka¿de-
go wiernego. Określenie funkcjonuje nie tylko 
w religii chrześcijanskiej, lecz równiez w reli-
gii muzumañskiej.

Tenuta 
Średniowieczna forma dzier¿awy dóbr królew-
ski lub ksi¹¿êcych przez szlachtê.

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 proces 
przekazywania i przyswajania tych treści przez 
aktualn¹ świadomośæ spo³eczn¹. 2. Przeka-
zywane opisy wydarzeñ z przesz³ości trak-
towane jako historia (choæ niesprawdzalne). 
3. Umiejêtności artystyczne albo rzemieślni-
cze, w których wykonawca wykorzystuje do-
świadczenie mistrzów, dawne technologie lub 
sposoby dzia³ania.
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