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MiejSCe Mazowsze wschodnie

Mazowsze  
w pigułce

Mazowsze jest krainą historyczną, po-

łożoną w centralnej i północno-wschod-

niej Polsce. Obecnie w granicach woje-

wództwa mazowieckiego znajduje się 

znaczna część dawnego Mazowsza. Po-

nadto obejmują one także część Podlasia 

i Małopolski. Województwo mazowiec-

kie charakteryzuje się więc różnorodno-

ścią historyczną oraz kulturową, która 

widoczna jest zwłaszcza w wiejskiej ar-

chitekturze, folklorze oraz kuchni regio-

nalnej. Dziedzictwo kulturowe oraz po-

łożenie geograficzne sprawiają, że wo-

jewództwo mazowieckie jest niezwykle 

interesującym regionem naszego kraju.

wstęp
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Mazowsze wschodnie MiejSCe

województwo 
Mazowieckie  
w liczbach
Powierzchnia – 35,6 tys. km2

Ludność – 5,2 mln osób

Stolica województwa – Warszawa

Większe miasta – Radom, Płock, Siedlce, Ciechanów, Ostrołęka

Powiaty ziemskie – 37

Powiaty grodzkie – 5

Gminy – 309

Powierzchnia lasów – 779,3 tys. ha

Obszary prawnie chronione – 29,6% powierzchni ogólnej

Parki narodowe – 1

Parki krajobrazowe – 9

Większe rzeki – Wisła, Bug, Narew, Pilica

wstęp
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M iniprzewodnik, który trzymasz w ręku, pozwoli Ci na zapoznanie się z najwięk-
szymi atrakcjami kulturowymi wschodniej części Mazowsza, a konkretnie powia-

tów: wołomińskiego, otwockiego, garwolińskiego, mińskiego, węgrowskiego, siedlec-
kiego, sokołowskiego i łosickiego. Tereny te na przestrzeni dziejów były zawsze pogra-
niczem, na którym mieszały się wpływy różnych narodów i kultur. Ślady barwnej prze-
szłości odszukasz, wsłuchując się w szczęk broni podczas turnieju rycerskiego na zamku 

w Liwie, wypoczywając w pałacowych wnętrzach Sterdyni czy szukając śladów lipy, 
pod którą w Podzamczu opatrywano rannego Tadeusza Kościuszkę. Każde z małych 

miasteczek, które są rozrzucone po rolniczych równinach wschodniego Mazowsza, 
ma do opowiedzenia swoją własną historię. Czasem można ją poznać poprzez 
muzealną ekspozycję. Często, aby odkryć magię miejsc „daleko od szosy”, trzeba 
samemu powędrować bocznymi uliczkami i pozaglądać w podwórka. 

w wielu miejscach przetrwały jeszcze okruchy folklorystycznej tradycji 
regionu. Nacieszysz nimi oczy podczas festiwalu obrzędów weselnych 

w Węgrowie, świątecznego jarmarku w Sokołowie Podlaskim, a także pod-
czas uroczystości Bożego Ciała w Kołbieli. 

N ajwiększym miastem w tej części Mazowsza są Siedlce, ale wiele opisanych 
miejscowości leży w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy. Oba wymienione 

miasta są najlepszymi bazami wypadowymi, z których można rozpocząć wyciecz-
kę. Do każdego miasteczka czy wsi można dojechać autobusem PKS, do większo-

ści dotrzesz Kolejami Mazowieckimi, ale własny środek transportu uniezależni Cię od 
rozkładu jazdy.

wstęp

MAZOWSZE WSCHODNIE
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kilka słów 
o krajobrazie

Opisywany fragment Mazowsza jest, 

niczym obraz w ramy, oprawiony w do-

liny dwóch rzek – Bugu na północy i Wi-

sły na zachodzie. Obie doliny są bardzo 

cenne przyrodniczo, gdyż stanowią szlak 

ptasich wędrówek oraz dogodne siedli-

sko dla wielu gatunków roślin i zwierząt. 

Kolorowe dywany nadrzecznych łąk uroz-

maicają niewielkie kępy podmokłych la-

sów. Często można wypatrzyć szybujące 

nad nimi bociany lub czaple. Powyżej dna 

doliny, zazwyczaj na piaszczystych wy-

dmach, rozłożyły się większe kompleksy 

leśne. Warto pospacerować wśród sosen, 

na przykład w okolicach Otwocka, ponie-

waż nasycone olejkami eterycznymi po-

wietrze sprzyja dobremu samopoczuciu. 

Ku głównym rzekom zmierzają ich 

młodsze siostry. Liwiec, Świder, Wilga  

i inne, mniejsze rzeczki rozcinają łagod-

nie pofalowane równiny wschodniego 

Mazowsza. To właśnie nad ich brzegami 

znajdziesz najbardziej urozmaicone za-

kątki. Nie są to jednak jedyne malownicze 

miejsca w omawianym rejonie. Rozległe, 

rolnicze przestrzenie, urozmaicone gdzie-

niegdzie kościelną wieżą czy kępą drzew, 

też mają wiele uroku. jak wiele – przeko-

nasz się sam, wędrując drogami wschod-

niego Mazowsza.

KiLKa SłóW  
O KRajOBRazie Mazowsze wschodnie
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Mazowsze wschodnie

w kalejdoskopie 
historii

Na długo przed tym, zanim na przeło-

mie X i Xi w. nazwę „Mazowsze” zapisano 

w kronikach, tereny środkowego dorze-

cza Wisły były zamieszkane przez ludzi. 

Świadczy o tym wiele stanowisk arche-

ologicznych. W Świdrach Wielkich koło 

Otwocka na rozległej wydmie odkryto 

obozowisko łowców reniferów z okresu 

paleolitu. Odnalezione ślady potwier-

dzają, że posługujący się kamiennymi 

narzędziami koczownicy wielokrotnie 

powracali w to samo miejsce.

Nazwą „Mazowsze” określa się potocz-

nie część Polski położoną w centrum 

kraju, ale trudno jednoznacznie wska-

zać granice tego regionu. Na przestrze-

ni wieków wielokrotnie ulegały one bo-

wiem znaczącym zmianom. Trudno rów-

nież wskazać pochodzenie samej nazwy. 

zazwyczaj rozbija się ją na dwie części: 

„maz” i „wsze”. Drugi człon wiąże się ze 

słowem „vše”, oznaczającym kraj zasie-

dlony. Trudniej wytłumaczyć pierwszą 

część; najprawdopodobniej wywodzi 

się od słowa „mazać”, „mazidło”. Być może 

określenie to było przezwiskiem, jakie 

nadano umazanym błotnistą ziemią 

mieszkańcom krainy, może się też wy-

wodzić od wypalania smoły, czyli mazi. 

Pierwotnie obszar piastowskiego Ma-

zowsza sięgał aż po dolinę środkowe-

go i górnego Bugu. W połowie Xi w.,  

na skutek sojuszu Kazimierza Odnowi-

ciela z księciem jarosławem Mądrym Ki-

jowskim, ziemie nadbużańskie aż po Nu-

rzec, środkowy Liwiec i górny Wieprz od-

dano Rusi. Tak powstało „Podlasze” – kraj 

leżący „w sąsiedztwie Lachów”, zawsze 

W KaLejDOSKOPie 
hiSTORii
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Mazowsze wschodnie

mocno związany z Mazowszem. Od po-

czątku swoich dziejów była to kraina,  

w której mieszały się różne grupy ludno-

ści. Książęta ruscy sprowadzali tu osad-

ników z księstwa turowskiego i włodzi-

mierskiego, ale przyjmowali też ludność 

przybywającą z zachodu. 

elementem spajającym ze sobą po-

szczególne ziemie mazowieckie były 

rzeki. W średniowieczu zarówno Wisła, 

jak i Bug były na opisywanym terenie 

znaczącymi drogami wodnymi, który-

mi prowadzono ożywiony handel drew-

nem i zbożem. 

Od 1138 r. Mazowsze było jedną  

z dzielnic Polski, później podzieliło się  

na odrębne księstwa, których wład-

cy prowadzili liczne walki o utrzymanie 

bądź powiększenie swojego terytorium. 

W XiV i XV w. książęta mazowieccy kilka-

krotnie przejmowali zwierzchnictwo nad 

ziemiami położonymi nad środkowym  

i górnym Bugiem. W miarę wygasania 

panujących rodzin z rodu Piastów ko-

lejne ziemie mazowieckie były włącza-

ne do Korony. W 1526 r. bezpotomnie 

zmarł panujący w Warszawie janusz iii, 

ostatni z książąt mazowieckich. Ponieważ 

smutne wydarzenie miało miejsce zaled-

wie półtora roku po śmierci jego starsze-

go brata Stanisława, a obaj książęta byli  

w sile wieku, okoliczności ich zgonu długo 

pozostawały tematem plotek i dociekań. 

Po włączeniu Mazowsza do Korony 

utworzono odrębną prowincję mazo-

wiecką, składającą się z trzech ludnych 

województw. zachodnia część omawia-

nego w tym przewodniku obszaru zna-

lazła się w granicach rozległego wo-

jewództwa mazowieckiego ze stolicą  

w Warszawie. Tereny położone  

na wschodzie należały do Wielkiego Księ-

W KaLejDOSKOPie 
hiSTORii
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Mazowsze wschodnie

stwa Litewskiego, pozostając w obrębie 

utworzonego w 1520 r. województwa 

podlaskiego ze stolicą w Drohiczynie. Po 

unii lubelskiej w 1569 r. województwo 

podlaskie znalazło się w granicach Koro-

ny; przyłączono je do prowincji małopol-

skiej. Podział ten obowiązywał aż do trze-

ciego rozbioru Polski w 1795 r. 

W XVi i XVii w. omawiany obszar prze-

żywał okres rozkwitu gospodarczego 

i kulturalnego. Najbardziej ruchliwym 

szlakiem handlowym pozostawała Wi-

sła. Rozwój handlu i rzemiosła przyczy-

nił się do rozwoju miast, w tym wielu 

prywatnych, między innymi Sokołowa 

Podlaskiego i Węgrowa. Kres złotego 

wieku nastąpił wraz z nadejściem po-

topu szwedzkiego (1655). Tocząca się 

przez kilka lat wyniszczająca wojna oraz 

towarzyszące jej epidemie zahamowały 

rozwój całego państwa na ponad sto lat. 

Pod koniec XViii w. Polska zaczęła stop-

niowo znikać z mapy europy. Ostatnią 

próbą obrony suwerenności Rzeczypo-

spolitej było powstanie kościuszkowskie 

(1794), toczące się przede wszystkim 

na Mazowszu. Niestety, bohaterstwo 

uczestników nie zdołało zapewnić suk-

cesu militarnego. insurekcja zakończy-

ła się klęską pod Maciejowicami, gdzie  

do niewoli rosyjskiej został wzięty ranny 

Tadeusz Kościuszko. 

W wyniku trzeciego rozbioru Polski 

(1795) opisywane tereny znalazły się  

w granicach austrii. Moment odrodze-

nia nastąpił wraz z wkroczeniem na Ma-

zowsze wojsk francuskich i utworzeniem  

w 1807 r. Księstwa Warszawskiego. zre-

organizowano wówczas sądy, zmoderni-

zowano armię i odbudowano szkolnic-

two. jednakże już w 1813 r., po klęsce 

poniesionej przez Napoleona w Rosji, 

W KaLejDOSKOPie 
hiSTORii
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Mazowsze wschodnie

Mazowsze zostało zajęte przez Rosjan.  

W 1815 r. utworzono Królestwo Polskie 

pod berłem cara aleksandra i. Wprowa-

dzone przez Rosjan zmiany administracyj-

ne wzmocniły pozycję Siedlec, które stały 

się stolicą województwa podlaskiego. 

W latach 1815–1830 Mazowsze stop-

niowo podnosiło się z upadku. Liczba 

jego mieszkańców wzrosła aż o jedną 

trzecią. W 1820 r. wybudowano pierwszą 

w Polsce drogę bitą prowadzącą z War-

szawy do Terespola. Na wielką skalę roz-

poczęto zmiany w układzie przestrzen-

nym i zabudowie miast. Mimo to w wie-

lu ośrodkach miejskich, między innymi  

w Garwolinie, nadal nie było ani jed-

nego murowanego domu. istotną rolę  

w rozwoju rzemiosła i handlu odgrywa-

ła ludność żydowska, która przeważa-

ła w większości mazowieckich i podla-

skich miasteczek. W 1830 r. w Warszawie 

wybuchło powstanie listopadowe. Lud-

ność Mazowsza, niezależnie od wyzna-

nia i statusu społecznego, powszech-

nie poparła kolejny zryw niepodległo-

ściowy. Duże bitwy z Rosjanami stoczo-

no między innymi pod iganiami i pod 

Stoczkiem. Niestety, rozbieżności wśród 

dowodzących powstaniem generałów 

i olbrzymia przewaga Rosjan doprowa-

dziły do klęski. Po upadku powstania 

znacznie ograniczono autonomię Kró-

lestwa. Ostatecznie uległo ono likwi-

dacji po upadku kolejnego powstania  

w 1864 r. Walki, jakie wybuchły  

w styczniu 1863 r. po zarządzeniu branki  

do wojska rosyjskiego, objęły całe Ma-

zowsze. Potyczki i bitwy, wyroki i zsyłka  

na Sybir pochłonęły tysiące istnień 

ludzkich. Dowódca najdłużej działają-

cego oddziału, ksiądz Stanisław Brzóska, 

został stracony w Sokołowie Podlaskim  

W KaLejDOSKOPie 
hiSTORii
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Mazowsze wschodnie

w 1865 r. W ramach „kary” za powstanie 

kilkadziesiąt mazowieckich miasteczek, 

między innymi Kołbiel, Maciejowice  

i Radzymin, pozbawiono praw miej-

skich. Wiele z tych ośrodków już nigdy 

nie odzyskało dawnej świetności. 

Mimo represji Mazowsze rozwijało się 

gospodarczo. Budowano i modernizo-

wano drogi, w 1866 r. uruchomiono ko-

lej terespolską. Miasta, które znalazły się 

na szlaku kolei, jak np. Mińsk Mazowiec-

ki, gwałtownie się rozwijały. Oddalone  

od torów, jak Węgrów, zamierały. 

Państwo polskie powróciło na omawia-

ne tereny w 1918 r. Niebawem przez zie-

mie wschodniego Mazowsza przetoczy-

ła się krwawa wojna polsko-bolszewicka. 

zwycięstwo Polaków w wyjątkowo cięż-

kich walkach, jakie toczyły się w sierpniu 

1920 r. pod Radzyminem i Ossowem, okre-

ślane jest mianem „cudu nad Wisłą”.

W okresie międzywojennym nastą-

pił okres porządkowania, odbudowy  

i wzrostu mazowieckich miast i mia-

steczek. O skali zmian świadczyć może 

fakt, że Mińsk Mazowiecki zwiększył  

w tym czasie obszar czterokrotnie,  

a Kałuszyn aż ponad trzydziestokrotnie. 

istotne zmiany zaszły również w Siedl-

cach, gdzie powstała dzielnica Nowe 

Siedlce. Motorem gospodarki wielu ma-

zowieckich miasteczek byli mieszkający 

w nich Żydzi. W Sokołowie i Węgrowie 

stanowili oni ponad połowę ludności,  

a w Siedlcach 40%. Kres wielokulturowe-

go społeczeństwa nastąpił wraz z nadej-

ściem ii wojny światowej. Na polecenie 

hitlera przeprowadzono planową eks-

terminację Żydów. Dla wielu mieszkań-

ców Mazowsza ostatnim ziemskim przy-

stankiem był obóz zagłady w Treblince. 

Koniec wojny przyszedł na wschod-

W KaLejDOSKOPie  
hiSTORii
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Mazowsze wschodnie

nie Mazowsze stosunkowo szybko.  

Od lipca do października 1944 r. armia 

Czerwona z pomocą i armii Wojska Pol-

skiego zajęła tereny między Bugiem  

a Wisłą. Pierwszymi siedzibami nowych 

władz województwa warszawskiego 

były Otwock i Mińsk Mazowiecki. 

Po 1945 r. wschodnie Mazowsze, 

podobnie jak cała Polska, rozwijało 

się zgodnie z odgórnymi wytycznymi  

i długoterminowymi planami gospodar-

czymi. efektem centralnego planowa-

nia było między innymi powstanie du-

żych zakładów mięsnych w Sokołowie 

Podlaskim i mleczarskich w Węgrowie.  

W 1975 r. w wyniku reformy admini-

stracyjnej na terenie Polski utworzo-

no kilkadziesiąt małych województw.  

Do rangi stolicy województwa zostały 

podniesione również Siedlce, które cie-

szyły się tym mianem do 1.01.1999 r., 

kiedy to utworzono województwo ma-

zowieckie w jego obecnym kształcie. 

W KaLejDOSKOPie 
hiSTORii
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Mazowsze wschodnie

siedlce

Pod opieką Jacka
Liczące niemal osiemdziesiąt tysięcy 

mieszkańców Siedlce otrzymały prawa 

miejskie w 1547 r. Swój obecny wygląd 

zawdzięczają w dużej mierze zmianom, 

jakie wprowadziła w XViii w. aleksan-

dra z Czartoryskich Ogińska. Właściciel-

ka Siedlec nie szczędziła środków, aby 

przekształcić je w modelowe miasto 

swojej epoki. Ważnym elementem za-

łożenia urbanistycznego jest zespół par-

kowo-pałacowy. Murowany pałac, wy-

budowany przed 1730 rokiem na po-

lecenie Kazimierza Czartoryskiego zajął 

miejsce wcześniejszego, drewnianego 

dworu. W latach 1779–1781 na zlecenie 

aleksandry Ogińskiej dokonano grun-

townej przebudowy budynku. architekt 

Stanisław zawadzki nadał pałacowi ce-

chy klasycystyczne. We wspaniałej rezy-

dencji gościli między innymi król Stani-

sław august Poniatowski, poeta julian 

Ursyn Niemcewicz i Tadeusz Kościuszko. 

Częścią zespołu pałacowego jest wolno 

stojąca kaplica, wzniesiona w 1791 r. we-

dług projektu zygmunta Vogla. Klasycy-

styczną, ośmioboczną budowlę zdobią 

portyki z kolumnami toskańskimi. Wła-

śnie tutaj pochowano księżnę Ogińską. 

aleksandrze Ogińskiej nie brakowa-

ło fantazji ani rozmachu; na jej polece-

nie park krajobrazowy otaczający pa-

łac przekształcono we wspaniały ogród 

sentymentalny. Dziko rosnące laski, gaje 

i klomby poprzecinane były siecią krę-

tych dróżek i malowniczych kanałów. Na 

terenie parku wystawiono liczne altany, 

a także domek rybacki, meczet i oranże-

rię. Dzisiejszy park miejski, chociaż pełen 

SieDLCe
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uroku, jest tylko cieniem ogrodu księżnej 

z czasów jego świetności. 

Przy ul. Piłsudskiego znajduje się Sta-

ry Rynek. Stojący przy nim późnobaro-

kowy ratusz wzniesiono w latach 1766–

72 na polecenie aleksandry Ogińskiej. 

Charakterystyczną cechą budynku jest 

masywna, ośmioboczna wieża zwień-

czona figurą atlasa dźwigającego glob 

ziemski. Mieszkańcy Siedlec nazywają 

go „jackiem” i uważają za symbol swego 

miasta. W budynku mieści się Muzeum 

Regionalne. Na prezentowanych tu wy-

stawach można zapoznać się z historią  

i kulturą Podlasia. Muzeum jest też orga-

nizatorem wielu interesujących imprez, 

między innymi konkursu „Tradycje wiel-

kanocne” (sobota przed Niedzielą Pal-

mową) i adwentowego konkursu grania 

na ligawkach (grudzień). Bardzo uroczy-

ste są też organizowane przez muzeum 

obchody Święta Niepodległości (pierw-

sza niedziela po 11 listopada). 

Przy ul. Floriańskiej znajduje się ko-

ściół św. Stanisława, najstarsza muro-

wana świątynia w Siedlcach. Barokową 

budowlę wniesiono w latach 1740–49 

z fundacji izabeli i Kazimierza Czartory-

skich. W 1793 r. architekt Stanisław za-

wadzki przebudował fasadę w stylu kla-

sycystycznym. W prezbiterium kościo-

ła zwracają uwagę wizerunki czterech 

ewangelistów z kolekcji Ossolińskich. 

W ołtarzach bocznych można podzi-

wiać osiemnastowieczne obrazy pędz-

la Szymona Czechowicza. Obok kościo-

ła znajduje się okazała, późnobarokowa 

plebania.

Wbrew pozorom nie wszystkie za-

bytki Siedlec są związane z osobą księż-

nej aleksandry Ogińskiej. imponujących 

rozmiarów katedrę wzniesiono w latach 

SieDLCe
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1905–1912. Projektantem neogotyckie-

go kościoła o dwóch wieżach mających 

po 75 m wysokości był architekt guber-

nialny zygmunt zdański. Oprócz wielko-

ści świątynię wyróżniają barwne witraże. 

Naprzeciw katedry mieści się Muzeum 

Diecezjalne. Tutejsza kolekcja sztuki sakral-

nej jest nie tylko duża, ale również różno-

rodna. jej szczególnym skarbem jest jedy-

ny w Polsce obraz pędzla el Greco. Płótno 

przedstawiające ekstazę św. Franciszka od-

kryto przypadkowo podczas inwentaryzacji 

zabytków kościelnych w Kosowie Lackim. 

Siedlce warto odwiedzić o każdej po-

rze roku, ale szczególnie ożywione ży-

cie kulturalne kwitnie tu w maju. Licz-

ne koncerty, zawody sportowe, wysta-

wy i przeglądy filmów odbywają się  

w ramach dwóch imprez – Dni Siedlec  

i studenckich juwenaliów, nazywanych  

tw Siedlcach „jackonaliami”.

Muzeum Regionalne 

ul. Piłsudskiego 1 

tel. (25) 632-74-70, fax (25) 632-42-24

www.muzeumsiedlce.art.pl

Muzeum Diecezjalne

ul. bpa i. Świrskiego 56 

tel. (25) 644-98-65

www.muzeum.siedlce.pl

SieDLCe
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serpelice

Nadbużańskie letnisko
Popularna miejscowość letniskowa 

na wschodnim krańcu województwa 

mazowieckiego leży w malowniczym 

przełomie Bugu. Największą atrakcją jest 

tu oczywiście sama rzeka i piękno oko-

licznej przyrody, ale na uwagę zasługu-

je również Kalwaria Podlaska, będąca re-

pliką Drogi Krzyżowej. Kompleks kaplic 

zajmuje zalesione wzniesienie na skraju 

miejscowości. 

W drugi weekend lipca w Serpelicach 

odbywa się Festyn Nadbużański „Pod-

laskie wspomnienia”. Podczas imprezy 

można wziąć udział w grach i zabawach 

sportowych, podziwiać pokazy rycerskie 

i jeździeckie, a także zapoznać się z tajni-

kami dawnych rzemiosł.

SeRPeLiCe
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także wozy strażackie, uzbrojenie oso-

biste i umundurowanie oraz wszelkie 

niezbędne strażakom sprzęty i drobia-

zgi. Nieraz trzeba dużo wyobraźni, aby 

odgadnąć, do czego służył oglądany 

przedmiot.

Muzeum Pożarnictwa

ul. Wiejska 9 

tel. (25) 641-42-71, 606-985-413

www.osp.kotun.pl

KOTUń

kotuń

Hełmy i sikawki
Niewielka miejscowość szczyci się 

sprawną drużyną ochotniczej straży 

pożarnej oraz wyjątkowym muzeum, 

założonym z inicjatywy strażaków.  

W rozbudowanej specjalnie na ten cele 

remizie prezentowany jest zabytko-

wy sprzęt gaśniczy oraz liczne pamiąt-

ki związane z historią i kulturą polskie-

go pożarnictwa; łącznie wystawiono 

niemal tysiąc eksponatów. W zbiorach 

muzeum znajduje się osiemnaście sika-

wek z końca XiX w. i dwadzieścia moto-

pomp z XX w. Niektóre z nich zapewne 

dałoby się jeszcze uruchomić. Najwięk-

szy podziw i zaciekawienie zwiedzają-

cych budzi ręczna sikawka z przełomu 

XViii i XiX w. W Kotuniu można obejrzeć 
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chlewiska

Kuźnia talentów
Uroczy dworek o białych ścianach, 

wybudowany w połowie XiX w. dla ro-

dziny Różańskich, został w 1926 r. kupio-

ny przez aurelię Reymontową, wdowę 

po znakomitym pisarzu i zdobywcy Na-

grody Nobla, Władysławie. Nowa właści-

cielka wprowadziła w Chlewiskach licz-

ne, widoczne do dzisiaj zmiany. Dobudo-

wano wówczas wschodnią część dworu, 

domek ogrodnika oraz bramę wjazdową 

w stylu podhalańskim. Uporządkowa-

no również rozległy park i ogród, sadząc 

drzewa, które i dzisiaj przynoszą gościom 

Chlewisk chłodny cień. 

Pomimo kilkukrotnej zmiany właści-

cieli dworek szczęśliwie nie podzielił losu 

innych tego typu obiektów, jakże często 

popadających w ruinę. Od 1999 r. jego 

właścicielem jest Starostwo Powiatowe  

w Siedlcach. W działającym tu Domu 

Pracy Twórczej organizowane są liczne 

ogólnopolskie i międzynarodowe plene-

ry oraz warsztaty artystyczne.

www.reymontowka.art.pl
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Mokobody

Świątynia Opatrzności  
Bożej

jan Onufry Ossoliński, starosta drohic-

ki i poseł na Sejm Czteroletni, był gorą-

cym patriotą. Kiedy okazało się, że mimo 

ogłoszenia konkursu na projekt świątyni 

będącej wotum za uchwalenie Konsty-

tucji 3 maja nie ma szans na jej budowę 

w Warszawie, sprowadził zwycięskiego 

architekta do Mokobód. jakub Kubicki,  

bo to jego projekt uznano za najlepszy, 

rozpoczął budowę kościoła w 1793 r. za-

wirowania historii sprawiły, że prace cią-

gnęły się wyjątkowo długo. Fundator 

zmarł, nie doczekawszy ich ukończenia. 

Konsekracji kościoła dokonano dopiero 

w 1837 r., a prace wykończeniowe trwały 

jeszcze w drugiej połowie XiX w. 

Klasycystyczną świątynię zbudowano 

na planie centralnym. Część środkowa 

przykryta jest dwiema kopułami, wznie-

sionymi jedna nad drugą. Wśród wypo-

sażenia kościoła na szczególną uwagę 

zasługuje siedemnastowieczny obraz 

Matki Bożej Budzieszyńskiej. Ciekawost-

ką jest model kościoła mokobodzkiego, 

wykonany w 1793 r. przez jakuba Kubic-

kiego.

MOKOBODy
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korczew

Pędem po śniegu
Charakterystyczna sylwetka korczew-

skiego pałacu ma kształt litery U. został 

wzniesiony na wysokiej skarpie doliny Bugu 

w 1734 r. inicjatorem budowy był kasztelan 

podlaski i poseł na Sejm Grodzieński Wikto-

ryn Kuczyński, którego w uznaniu dla osią-

gnięć gospodarczych nazywano często 

„Królem Podlasia”. Sto lat później budowla 

została przebudowana w stylu neogotyc-

kim według projektu Franciszka jaszczoł-

da. zaprojektowano wówczas również roz-

legły park krajobrazowy. z parkiem wiąże 

się wiele legend; warto odszukać tkwiący 

wśród zieleni dwumetrowy kamień, gdyż 

jego dotknięcie zapewnia ponoć szczęście 

i dostatek. Kilkanaście lat temu pałac od-

zyskały córki przedwojennych właścicieli. 

Po usunięciu śladów kilkudziesięcioletniej 

obecności władzy ludowej (w pałacu mie-

ścił się wówczas między innymi magazyn 

nawozów sztucznych) nastąpiło odrodze-

nie „Perły Podlasia”. 

Pałac w Korczewie szeroko otwiera swoje 

podwoje przed gośćmi. Turystom udostęp-

niono część wnętrz. ekspozycja stała opo-

wiada o przyjaźni łączącej joannę Kuczyń-

ską, panią na Korczewie, z Cyprianem Kami-

lem Norwidem. Organizowane są też cieka-

we wystawy czasowe. 

Corocznie w lutym w Korczewie odbywa 

się oryginalna i widowiskowa impreza, jaką 

są Wyścigi Psich zaprzęgów. Chociaż trady-

cje tego sportu w Polsce są krótkie, liczba 

startujących szybko rośnie. O specyfice dys-

cypliny decyduje konieczność idealnego 

zgrania ze sobą ciągnących zaprzęg zwierząt 

i kierującego nimi poganiacza – maszera. 

Dobry zaprzęg jest w stanie mknąć przez po-
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kryte lodem tereny z prędkością 40 km/godz. 

Do Korczewa zjeżdżają nie tylko zawodnicy 

z całej Polski, ale również najlepsi maszerzy  

z europy i świata. impreza odbywa się nie-

zależnie od warunków śniegowych; kie-

dy zawiedzie natura, zawody rozgrywane  

są na trzykołowych wózkach. 

Do Korczewa warto wpaść również la-

tem. Odbywający się tu w lipcu festyn „zie-

lony Korczew” nawiązuje do tradycji wy-

staw rolniczych. Sztuka artystyczna łączy się  

tu ze sztuką gospodarowania. Odwiedzający 

mogą oglądać maszyny rolnicze, samocho-

dy i artykuły budowlane, ale także podziwiać 

prace twórców ludowych, występy muzycz-

ne i pokazy konne.

W Korczewie można również zatrzymać 

się na dłużej; w wolno stojącej baszcie pała-

cowej na gości czeka przytulne i komforto-

we mieszkanie dla czterech osób.

www.korczew-palac.pl

sterdyń

Zamieszkać w pałacu
Malowniczo położony w starorze-

czu Bugu pałac jest prawdziwą perełką  

architektoniczną wschodniego Ma-

zowsza. Wzniesiony pod koniec XVii w.  

na polecenie jerzego Ossolińskiego, cho-

rążego nurskiego, został przebudowany 

w duchu klasycyzmu przez ostatniego 

z Ossolińskich na Sterdyni – Stanisława. 

Projekt zlecono znakomitemu architek-

towi jakubowi Kubickiemu. Pałac oto-

czony jest parkiem w stylu angielskim, 

założonym w połowie XiX w. Do cza-

sów reformy rolnej Sterdyń pozostawała  

w rękach Krasińskich. W latach powojen-

nych w zabytkowych wnętrzach urzą-

dzono gimnazjum, działała tu też izba 

porodowa. Wielu mieszkańców okolicy 
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może więc z dumą mówić, że urodzili 

się w pałacu. Obecnie obiekt należy do 

prywatnej spółki. Nowy inwestor przy-

wrócił pałacowi wygląd z czasów świet-

ności i nieustannie wprowadza nowe 

udoskonalenia. Obiekt mieści 69 pokoi 

umieszczonych w czterech budynkach 

oraz sale konferencyjne i bankietowe. 

W salach reprezentacyjnych cieszą oczy 

starannie odnowione, osiemnastowiecz-

ne polichromie. Goście chwalą tutejszą 

smakowitą kuchnię, a wieczorami chęt-

nie przesiadują w urządzonej w podzie-

miach Miodopitni.

www.sterdyn.com.pl 
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sokołów 
podlaski

Co drzemie w starych  
kufrach?

Powiatowe miasto na wschodnich 

krańcach województwa mazowieckiego 

szczyci się długą historią. Sokołów Podla-

ski otrzymał prawa miejskie w 1424 r. z rąk 

wielkiego księcia Witolda. Do roku 1867 

pozostawał miastem prywatnym. Nale-

żał do Kiszków, następnie do Radziwił-

łów. Czasy jego świetności przypadają na 

wiek XViii, kiedy miasto było własnością 

Kleofasa Ogińskiego. Powstała wówczas 

świetnie prosperująca fabryka kobierców, 

chust jedwabnych i pasów słuckich. 

Okruchy przeszłości miasta próbu-

je ocalić w swoim prywatnym muzeum 

znawca historii regionu Marian Pietrzak. 

W swojej gromadzonej latami kolek-

cji posiada zarówno zabytkowe pojazdy 

konne, warsztat tkacki i ozdobne stare ku-

fry, jak i ciekawe militaria i wiele drobnych 

przedmiotów, z których każdy ma swoją 

historię związaną z przeszłością ziemi so-

kołowskiej. 

Współczesny Sokołów pozostaje 

ośrodkiem przemysłowo-rolniczym, ale 

jest też lokalnym centrum życia kultural-

nego. Wiele z organizowanych tutaj im-

prez nawiązuje do bogatej tradycji ludo-

wej regionu. Festiwal Kuchni Regionalnej 

(przełom października i listopada) słu-

ży upowszechnieniu zapomnianych już 

nieco zwyczajów i obrzędów związanych  

z okresem jesieni, jest też prawdziwą 

gratką dla łasuchów gustujących w tra-

dycyjnych smakach. z nastaniem zimy  

(w tygodniu przed 20 grudnia) odbywa 

SOKOłóW PODLaSKi
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się kolorowy jarmark świąteczny. jeżeli 

nie masz pomysłu na bożonarodzenio-

we dekoracje, to na pewno znajdziesz tu 

zarówno inspirację, jak i gotowe ozdoby. 

Wielką atrakcją jarmarku są prezentacje 

gry na ligawkach – staropolskich instru-

mentach dętych o wyjątkowej długości, 

tradycyjnie służących do „otrąbywania 

adwentu”. Na przełomie maja i czerwca 

do Sokołowa zjeżdżają zespoły folklory-

styczne z całego kontynentu. europejskie 

Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne 

pozwalają poznać tradycję różnych re-

gionów lepiej niż niejedna podróż zagra-

niczna. 

Miasto z pewnością odwiedzą melo-

mani. W sierpniu na terenie zespołu pa-

łacowo-parkowego odbywają się Plene-

rowe Wieczory Muzyczne u Michała Kle-

ofasa Księcia Ogińskiego. Długą tradycję 

mają też zaduszki jazzowe; gwiazdami 

koncertu odbywającego się w począt-

kach listopada są jazzmani światowej 

klasy.

Muzeum – Skansen ziemi Sokołowskiej

ul. Lipowa 64

tel. (25) 781-24-66

www.skansen.gazetasokolowska.pl

www.sokolowpodl.pl 



35

Mazowsze wschodnie

sadowne 
Tajemnice starych  
przedmiotów

Miłośnicy staroci, folkloru oraz wszel-

kiego rodzaju dziwnych przedmiotów 

powinni odwiedzić Muzeum ziemi Sa-

dowieńskiej. Na niewielkiej przestrzeni 

zgromadzono ogromną liczbę ekspo-

natów. Są wśród nich wiekowe meble, 

instrumenty muzyczne, ciekawe wy-

cinanki i samodziały. Wzrok przyciąga 

duży zbiór żelazek na duszę oraz kolek-

cja zegarów ściennych. Miłośnicy histo-

rii dłuższą chwilę poświęcą licznym dru-

kom dokumentującym historię regionu. 

Muzeum ziemi Sadowieńskiej

ul. Kościuszki 74, tel. 603-510-090

SaDOWNe
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treblinka

Ostatnia droga
Nadbużańskie lasy kryją jedną z naj-

bardziej przejmujących pamiątek wyda-

rzeń ii wojny światowej. Pomnik-Mau-

zoleum w Treblince upamiętnia śmierć 

około ośmiuset tysięcy Żydów z całej 

europy, którzy w latach 1942–1943 prze-

szli przez tutejszy obóz koncentracyjny.  

W trzynastu komorach gazowych 

uśmiercano po kilka tysięcy osób dzien-

nie. W sierpniu 1942 r. w Treblince zginął 

wraz ze swoimi podopiecznymi janusz 

Korczak – wybitny pedagog i pisarz, au-

tor „Króla Maciusia i”. 

Wędrując wzdłuż dawnej rampy ko-

lejowej, odwiedzający Treblinkę w sku-

pieniu i zadumie przebywają tę samą 

drogę, która dla tylu tysięcy osób była 

ostatnią. Na miejscu kaźni wystawiono 

pomnik autorstwa adama haupta i Fran-

ciszka Duszenki. Wokół wysokiego mo-

numentu ozdobionego płaskorzeźbami 

symbolizującymi męczeństwo więźniów 

stoi kilkanaście tysięcy granitowych gła-

zów stylizowanych na żydowskie mace-

wy. zamiast nazwisk widnieją na nich 

nazwy miejscowości, z których pocho-

dzili pomordowani. Nie sposób przejść 

obok tego miejsca obojętnie. 

2 km dalej na zachód znajdują się 

pozostałości Treblinki i – karnego obo-

zu pracy założonego w sierpniu 1941 r., 

przez który przeszło około 10 tys. osób 

skazanych za różne wykroczenia admi-

nistracyjne. Nad mogiłami więźniów stoi 

niewielki pomnik autorstwa Franciszka 

Strynkiewicza.

Częścią Muzeum Walki i Męczeństwa 

w Treblince jest pawilon wystawowy,  
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w którym eksponowane są między  

innymi kopie rysunków ocalałego więź-

nia obozu, Samuela Willenberga oraz 

przedmioty odnalezione podczas prac 

porządkowych. Nadają one obozowej 

tragedii przejmująco ludzki wymiar.

Muzeum Walki i Męczeństwa

tel. (25) 781-16-58

www.muzeum-treblinka.pl
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sucha

Pod starym, lecz ojczystym 
dachem

W słoneczne, letnie dni białe ściany 

tutejszego dworu ledwie przebłyskują 

wśród bujnej zieleni drzew. Barokowe, 

modrzewiowe domostwo wzniesiono 

w 1743 r. na polecenie ignacego Ciesz-

kowskiego, kasztelana liwskiego. W na-

stępnym stuleciu dwór został oszalowa-

ny, dodano także klasycystyczny arkado-

wy portyk. „Sub veteri tectu sed parenta-

li” – „Pod starym, lecz ojczystym dachem” 

– głosi napis nad wejściem. 

W historii dworu nie brak ciekawych 

wydarzeń. W 1787 r. gościł tu król Sta-

nisław august Poniatowski, a w 1814 r. 

przyszedł na świat august Cieszkowski, 

wybitny filozof i ekonomista. Na jego za-

proszenie Suchą odwiedził poeta zyg-

munt Krasiński. Po 1945 r. we dworze za-

mieszkali pracownicy PGR, potem była 

w nim szkoła. z każdym rokiem dwór 

chylił się ku upadkowi. W 1988 r. kom-

pletnie zniszczony budynek kupili Ma-

ria i Marek Kwiatkowscy i swoim wysił-

kiem i uporem przywrócili go do życia. 

jest to miejsce specjalne – muzeum, 

które można zwiedzać, a jednocześnie 

zamieszkany dom. Pieczołowicie odre-

staurowane wnętrza zachowały klimat  

i charakter polskiego dworu szlachec-

kiego. Pokoje od strony ogrodu zacho-

wały fragmenty oryginalnych malowideł  

na ścianach i stropach. 

Na terenie wokół dworu zgromadzo-

no ponad dwadzieścia zabytkowych, 

drewnianych budowli z regionu siedlec-

kiego. W jednej ze znajdujących się tu-

taj chat miał się ponoć ukrywać ksiądz 

SUCha
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Stanisław Brzóska, generał i naczelny 

kapelan jednego z oddziałów walczą-

cych w powstaniu styczniowym. zacie-

kawienie zwiedzających budzą zawsze 

okrągły maneż z końca ubiegłego wie-

ku i wiatrak holenderski z zachowanym 

oryginalnym mechanizmem. Przed kil-

ku laty do kolekcji dołączył drugi dwór 

– potężny, drewniany budynek z 1825 r., 

przeniesiony z Rudzienka. Można w nim 

urządzić sympozjum, piknik albo uroczy-

stość rodzinną. 

Muzeum architektury Drewnianej 

Regionu Siedleckiego

tel. 604-095-147

www.sucha.podlasie.pl 

liw

Na spotkanie z Żółtą Damą
Dzisiejsza duża wieś była w przeszło-

ści gwarnym miastem, a w XVi w. na-

wet stolicą ziemi liwskiej – jednej z dzie-

sięciu ziem składających się na woje-

wództwo mazowieckie. Najcenniejszą 

pamiątką przeszłości jest zamek, któ-

rego czerwona bryła góruje nad nad-

rzecznymi łąkami. Obronną budowlę 

wzniósł w początkach XV w. książę ma-

zowiecki janusz i. W kolejnym stuleciu 

został rozbudowany przez księżną annę,  

a następnie królową Bonę. jak cały Liw, 

po potopie szwedzkim zamek popadł  

w ruinę. Na jego gruzach wzniesiono pod 

koniec XViii w. barokową kancelarię sta-

rostwa, której bryła stanowi obecnie in-

tegralną część odrestaurowanego zamku.
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zamek w Liwie jest miejscem, które 

koniecznie powinni odwiedzić miłośni-

cy zabytkowej broni. W tutejszym Mu-

zeum-zbrojowni można oglądać zbiory 

broni polskiej i obcej używanej w Polsce. 

Bogata kolekcja obejmuje zarówno liczą-

ce kilka stuleci egzemplarze broni białej, 

jak i niemal współczesne bagnety oraz 

kałasznikowy. Dopełnieniem ekspozycji  

są portrety sarmackie, obrazy batalistycz-

ne i zabytkowe mapy. 

jak każdy szanujący się zamek, rów-

nież Liw ma swojego ducha. Ponoć o pół-

nocy po zamkowych salach i murach wę-

druje Żółta Dama – duch Ludwiki z Szuj-

skich Kuczyńskiej, niesłusznie oskarżonej 

i skazanej za zdradę.

Na przełomie maja i czerwca czas  

na zamku w Liwie cofa się o kilka stuleci. 

Festyn archeologiczny co roku przybliża 

widzom inną epokę; nad Liwcem gości-

li już starożytni Rzymianie, wikingowie, 

a nawet żołnierze napoleońscy. Podczas 

imprezy można obejrzeć pokazowe sta-

nowisko archeologiczne, a także poznać 

tajniki dawnych rzemiosł, między innymi 

kowalstwa, dziegciarstwa i mincerstwa. 

W trzeci weekend sierpnia rycerze, 

giermkowie i damy dworu z całej Polski 

zjeżdżają do Liwu na turniej „O pierścień 

księżnej anny”. Najciekawszą i najtrud-

niejszą konkurencją jest wielobój rycer-

ski. Gra idzie o wysoką stawkę, zwycięz-

ca zdobywa złoty pierścień z diamentem. 

Muzeum-zbrojownia 

ul. Batorego 2, tel. (25) 792-57-17

www.liw-zamek.pl
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grodzisk

Ślady historii
Na skraju niewielkiej, ukrytej wśród łąk 

i pól wioski znajduje się potężne wcze-

snośredniowieczne grodzisko z Xi w. 

Okrągły pierścień wałów jest łatwy do 

rozpoznania. Od strony Liwca umocnie-

nia mają 10 m wysokości i są doskona-

łym punktem widokowym. Chociaż to 

szacowny zabytek, grodzisko jest użyt-

kowane rolniczo. Wyruszając na spotka-

nie z historią, nie zakłócaj spokoju pasą-

cych się krów.
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węgrów

Co widać w lustrze  
Twardowskiego?

Niewielki Węgrów jest jednym z naj-

chętniej odwiedzanych przez turystów 

miast regionu. Warto tu przyjechać dla 

cennych zabytków, ciekawych imprez  

i sympatycznej atmosfery. Dzięki przy-

granicznemu położeniu Węgrów już  

w 1441 r. uzyskał prawa miejskie, a przez 

następne stulecia rósł w siłę jako ośro-

dek handlu i rzemiosła. Swój dobrobyt 

miasto zawdzięczało troskliwym wła-

ścicielom – rodom Kiszków, Radziwił-

łów i Krasińskich. Do połowy XVii w. 

Węgrów był głównym ośrodkiem re-

formacji na Podlasiu. Przy działającym  

tu zborze ariańskim działała drukar-

nia, seminarium i szkoła, z której wyszło 

wielu światłych obywateli. Ślady walki  

o dusze, jaka niegdyś musiała toczyć się 

w mieście, można odnaleźć we wspa-

niałych węgrowskich kościołach. Stoją-

cy przy rynku trzynawowy kościół farny 

pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny oraz śś. Piotra  

i Pawła wybudowano w XVi w. w stylu 

gotyckim. Świątynia ta spłonęła na po-

czątku XViii w., ale pozostały po niej pre-

zbiterium i dwie smukłe wieże boczne. 

W latach 1703–1706 kościół odbudowa-

no w stylu barokowym, prawdopodob-

nie według projektu Tylmana z Game-

ren. Pracami kierowali Karol Ceroni i jan 

Reisner. We wnętrzu świątyni zachowało 

się cenne barokowe wyposażenie. Ścia-

ny i sklepienie pokrywają wspaniałe po-

lichromie autorstwa Michała anioła Pal-

loniego. Przedstawiono na nich sceny  

z życia Matki Boskiej i Chrystusa, a także 
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wiele postaci świętych i ojców Kościo-

ła. Oszałamiające bogactwo malowideł 

oraz przedstawienie na nich dogmatów 

negowanych przez protestantów mia-

ło być narzędziem walki z reformacją. 

W zakrystii przechowywanych jest wiele 

portretów właścicieli Węgrowa oraz do-

stojników kościelnych. Wisi tu także le-

gendarne lustro Twardowskiego. Ponoć 

słynny czarnoksiężnik posłużył się tym 

metalowym zwierciadłem, aby ukazać 

królowi zygmuntowi augustowi ducha 

jego zmarłej żony, Barbary Radziwiłłówny. 

Barokowy kościół śś. Piotra z alkantary 

i antoniego Padewskiego, będący pier-

wotnie częścią zespołu klasztornego 

franciszkanów reformatów, nie ustępuje 

farze pod względem przepychu. Świąty-

nię wzniesiono w latach 1693–1706, za-

pewne również według projektu Tylma-

na z Gameren. Tutaj także wnętrze zdo-
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bią bogate polichromie Michała anioła 

Palloniego. W kopule na skrzyżowaniu 

transeptu i nawy pyszni się scena Sądu 

Ostatecznego, będąca jedną z najwspa-

nialszych prac malarza. Wzrok przyciąga 

również kapiące złotem epitafium jana 

Dobrogosta Krasińskiego, umieszczone 

nad wejściem do kaplicy. 

Na rozległym węgrowskim rynku od-

bywa się w ciągu roku wiele ciekawych 

imprez. W czerwcu amatorów folklo-

ru przyciąga festiwal obrzędów wesel-

nych, na który zjeżdżają zespoły ludowe 

z różnych stron kraju, a także z zagranicy. 

Żywiołowym występom na scenie towa-

rzyszy kiermasz rękodzieła. Można tu nie 

tylko kupić gotowe wyroby, ale też ob-

serwować proces powstawania prac,  

a nawet pod okiem mistrza spróbować 

własnych sił. W trzecią niedzielę wrze-

śnia w Węgrowie odbywa się Święto 

Chleba. Celem organizatorów jest przy-

bliżenie widzom obrzędów związanych 

z okresem świąt i dożynek. Konkursy 

na najsmaczniejszy chleb wiejski i naj-

piękniejszy wieniec dożynkowy ubar-

wiają występy zespołów folklorystycz-

nych oraz kiermasz wyrobów ludowych.  

Do Węgrowa warto też zajrzeć w tygo-

dniu przed Niedzielą Palmową. zakupio-

ne na Kiermaszu Wielkanocnym palmy, 

pisanki i smakołyki będą ozdobą świą-

tecznego stołu.

www.wegrow.com.pl
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wyszków  
k. węgrowa

Młodszy brat Węgrowa
Monumentalny wyszkowski kościół 

widać już z odległości kilku kilometrów. 

Późnobarokową świątynię ufundował  

w 1788 r. miecznik wielki litewski alek-

sander Maciej Ossoliński. Trójdzielna fa-

sada nieodparcie nasuwa skojarzenia  

z farą w pobliskim Węgrowie. We wnętrzu 

zachowało się jednolite, klasycystyczne 

wyposażenie z końca XViii w. autorami 

obrazów znajdujących się świątyni byli 

najbardziej znani w regionie artyści epo-

ki, między innymi Szymon Czechowicz  

i Franciszek Smuglewicz.

WySzKóW K. WęGROWa
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dobre

Portrety i baśnie
Podróżując między Węgrowem a War-

szawą, warto zatrzymać się w Dobrem. 

W pobliskiej wsi Makowiec urodził się 

znakomity rzeźbiarz Konstanty Laszczka 

(1865–1956). Uwagę jadących szosą wę-

growską zwraca pamiątkowy głaz usta-

wiony w miejscu, gdzie przed laty stał 

rodzinny dom artysty. W izbie Pamięci 

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Do-

brem można obejrzeć ciekawą kolekcję 

prac Konstantego Laszczki. artysta, któ-

ry zasłynął jako autor rzeźbionych por-

tretów, sięgał chętnie również po tema-

ty fantastyczne i baśniowe. 

izba Pamięci Konstantego Laszczki

ul. Kilińskiego 1a, tel. (25) 757-15-20
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cegłów

Niezwykły ołtarz
Nazwa miejscowości pochodzi po-

noć od cegielni, w której wyrabiano 

cegły potrzebne do wzniesienia tutej-

szego kościoła. Nawet jeżeli to tylko le-

genda, jest ona jednak dowodem, jak 

silnie cegłowska świątynia zapisała się  

w historii wsi. Gotycki kościół pochodzi 

z XVi w. Uwagę zwracają koliste szkar-

py, charakterystyczne dla Mazowsza.  

W XViii w. świątynię wzbogacono, do-

dając manierystyczne szczyty prezbite-

rium i zakrystii, portale oraz dekorację 

zakrystii. Warto przyjrzeć się bliżej epi-

tafium wmurowanemu w zewnętrzną 

ścianę prezbiterium. Późnorenesanso-

wa tablica upamiętnia Stanisława Oczkę, 

ojca Wojciecha Oczki, słynnego medy-

CeGłóW
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ka króla Stefana Batorego. We wnętrzu 

znajduje się cenny ołtarz z późnogo-

tyckimi rzeźbami i reliefami. Barokowa 

oprawa mieści fragmenty gotyckiego 

tryptyku wielkiego ołtarza warszaw-

skiej kolegiaty. Rzeźby trafiły do Cegło-

wa na polecenie kapituły warszawskiej, 

prawdopodobnie w początkach XVii w. 

W polu głównym przestawiono Mat-

kę Boską z Dzieciątkiem oraz świętych 

jana Chrzciciela i Stanisława, a w czte-

rech kwadratach bocznych umieszczo-

no wizerunki św. Doroty, św. Małgorzaty,  

św. Katarzyny i św. Barbary. Późnogotyc-

kie rzeźby zdobią również belkę tęczową. 

Mińsk  
Mazowiecki

Miasto ułanów
Ruchliwe miasto przy głównej trasie 

prowadzącej ze stolicy na wschód ist-

nieje od ponad sześciuset lat, ale najin-

tensywniej rozwijało się w XiX w., stając 

się ważnym węzłem komunikacyjnym  

i przemysłowym. Centrum Mińska wy-

znaczają wieże kościoła parafialnego, 

który obecny kształt zawdzięcza przebu-

dowie wykonanej według projektu józe-

fa Piusa Dziekońskiego w latach 1908–

1912. W prawej nawie świątyni znajdu-

je się wizerunek Matki Boskiej anielskiej, 

nazywany „Panną hellera”. W sierpniu 

1920 r. przed obrazem tym modlił się 

generał józef heller, jeden z dowódców 
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wojny polsko-bolszewickiej. 

Niedaleko kościoła, w pięknym par-

ku krajobrazowym nad brzegiem rzeczki 

Srebrnej stoi pałac Dernałowiczów. Baro-

kowo-klasycystyczną budowlę wyróżnia 

obecność piętra pośredniego. 

Mińsk Mazowiecki jest miastem o du-

żych tradycjach wojskowych. W latach 

1921–1939 w mieście stacjonował 7. Pułk 

Ułanów Lubelskich. Pamiątki związane  

z tą elitarną jednostką, odznaczoną za 

wojnę 1920 r. Orderem Virtuti Militari, 

prezentowane są w niewielkim Muzeum 

7. Pułku Ułanów Lubelskich. Można tu 

obejrzeć obrazy, oryginalne dokumenty, 

fotografie, a także broń, mundury i od-

znaczenia. Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubelskich

ul. gen. K. Sosnkowskiego 4 

tel. (25) 759-31-13

www.ulani-minskmaz.home.pl

www.minsk-maz.pl
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kobyłka

Malowany przepych
Kościół parafialny pod wezwaniem 

Świętej Trójcy uważany jest za jedną  

z najwspanialszych budowli baroko-

wych na Mazowszu. Ufundowaną przez 

biskupa Marcina załuskiego świątynię 

wzniesiono w 1740 r. według projektu 

Guido antonio Longhiego. imponująca 

dwuwieżowa fasada jest zaledwie zapo-

wiedzią przepychu, jaki widać we wnę-

trzu kościoła. Ściany świątyni pokryte  

są wspaniałymi, iluzjonistycznymi malo-

widłami. Domalowane na ścianach deta-

le architektoniczne sprawiają, że kościół 

wydaje się większy niż w rzeczywisto-

ści. Chmury i błękit towarzyszące scenie 

Triumfu i adoracji eucharystii przedsta-

wionej na sklepieniu dają wrażenie za-



55

Mazowsze wschodnie KOByłKa

glądania wprost do nieba. Dekoracje  

w nawie głównej i prezbiterium wykonał 

w 1742 r. Grzegorz łodziński. Pozostałe 

fragmenty są młodsze, ale całość tworzy 

spójną kompozycję. Dodatkową ozdobę 

kościoła stanowi bogate, rokokowe wy-

posażenie z drugiej połowy XViii w.
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Cud nad Wisłą
Bitwa Warszawska, która rozegrała się 

na północno-wschodnim przedpolu sto-

licy między 12 a 17 sierpnia 1920 r., uwa-

żana jest przez historyków za jeden z naj-

ważniejszych punktów zwrotnych w histo-

rii współczesnej europy. Dramatyczne walki 

zakończone zwycięstwem Polaków przeszły  

do historii pod nazwą „cudu nad Wisłą”. 

jedne z najdramatyczniejszych scen 

tej bitwy miały miejsce w pobliżu Osso-

wa. Nad ranem 14 sierpnia Sowietom uda-

ło się zrobić wyłom w polskiej linii obron-

nej. Bieg wydarzeń odwrócił dopiero atak 

i batalionu 236 Pułku Piechoty, w którym 

walczyli uczniowie i studenci. Poległ wów-

czas ksiądz ignacy Skorupka, młody kapelan 

pułku. Niewiarygodne bohaterstwo Pola-

ków upamiętnia kaplica i cmentarz na połu-

dniowym brzegu rzeczki Długiej. „Gdybyśmy  

o nich zapomnieć mieli, to Ty, Boże, zapomnij 

o nas” – głosi napis na kaplicy. 

W każdą rocznicę bitwy historia wydaje 

się ożywać na nowo. Nie trzeba być miłośni-

kiem militariów, aby z zapartym tchem ob-

serwować Otwarte Mistrzostwa Formacji Ka-

waleryjskich. W zawodach bierze około set-

ki ułanów, szwoleżerów i strzelców konnych 

reprezentujących 25 sekcji wojska, stowarzy-

szeń i kół kultywujących tradycje kawalerii 

polskiej. Wszyscy noszą mundury reprezen-

towanych przez siebie formacji i charaktery-

styczne barwy pułkowe. W programie zawo-

dów są między innymi konkurs musztry, wła-

dania lancą i skoków przez przeszkody. Nie-

wątpliwą atrakcją obchodów rocznicowych 

jest rekonstrukcja bitwy pod Ossowem, pod-

czas której stu kilkudziesięciu uczestników  

z pasją odtwarza historyczne sceny. 



57



58

Mazowsze wschodnieRaDzyMiN

radzyMin

Śladami wojny  
polsko-bolszewickiej

Podwarszawski Radzymin był sceną 

ciężkich walk Bitwy Warszawskiej (12–

17.08.1920). Miasto kilkakrotnie przecho-

dziło z rąk do rąk i zostało niemal zupełnie 

zniszczone. Poniosło wówczas śmierć 310 

polskich żołnierzy, a ponad 1000 uznano 

za zaginionych. Mogiły poległych i pa-

miątkowa kaplica znajdują się na cmen-

tarzu przy ul. Warszawskiej. Każda roczni-

ca bitwy świętowana jest w Radzyminie 

szczególnie uroczyście. Obchody roz-

poczynają się już w pierwszej dekadzie 

sierpnia. Nie wszystkie imprezy związa-

ne są bezpośrednio z tradycją militarną. 

Konkurs Sygnalistów i Muzyki Myśliw-

skiej, koncerty muzyki poważnej i różno-

rodne zawody sportowe to jedynie nie-

wielka część tego, co dzieje się w sierpniu  

w Radzyminie.
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sulejówek

Ulubione miejsce marszałka
Willowa podwarszawska miejscowość 

zajmuje szczególne miejsce w historii 

Polski. W latach 1922–1926 mieszkań-

cem Sulejówka był marszałek józef Pił-

sudski. Wśród współtwórców ii Rzeczy-

pospolitej związanych z Sulejówkiem 

byli też jędrzej Moraczewski i ignacy Pa-

derewski. Ulubiona przez marszałka wil-

la o wdzięcznej nazwie „Milusin” została 

mu ofiarowana przez żołnierzy. Budynek 

zaprojektowany przez Kazimierza Skóre-

wicza nawiązuje wyglądem do tradycyj-

nego polskiego dworku. To właśnie tutaj 

przygotowywano plany przewrotu majo-

wego. W 2000 r. dworek został zwróco-

ny rodzinie Piłsudskich. Urządzane w nim 

muzeum na razie otwiera swoje podwo-

je okazjonalnie. W rocznicę przekazania 

dworku marszałkowi (13 czerwca) w Su-

lejówku świętowany jest Dzień Marszał-

ka, będący jednocześnie dniem miasta. 

Uroczystą oprawę mają również obcho-

dy Święta Niepodległości.

www.sulejowek.pl

SULejóWeK
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otwock

Świdermajer i sosny
Ukryte wśród lasów miasteczko 

nad rzeką Świder zyskało swój obecny 

kształt w drugiej połowie XiX w., kiedy 

dotarła doń kolej nadwiślańska. łagod-

ny mikroklimat z dużą liczbą słonecz-

nych dni oraz terapeutyczne właści-

wości sosnowych lasów zadecydowały  

o powstaniu modnego uzdrowiska  

i letniska. Do wielbicieli Otwocka nale-

żał między innymi znany ilustrator Mi-

chał elwiro andriolli. W 1880 r. wybu-

dował nad Świdrem pierwsze wille dla 

letników, czerpiąc inspiracje z architek-

tury uzdrowiskowej alp i Szwarzwaldu 

oraz rosyjskich dacz. Charakterystyczny 

styl drewnianych, bogato zdobionych 

budynków bywa żartobliwie określany 
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jako „świdermajer”. Najciekawsze przy-

kłady tego typu budowli można obej-

rzeć w dzielnicy Świder, szczególnie 

przy ul. Kołłątaja i Mickiewicza. 

Na południowych krańcach miasta, 

w dzielnicy Soplicowo, znajduje się 

Muzeum ziemi Otwockiej. Na starych 

zdjęciach można tu zobaczyć, jak mia-

sto wyglądało przed laty. Na uwagę za-

sługują też ciekawe zbiory etnograficz-

ne i bogata kolekcja judaików.

Po zwiedzeniu muzeum można od-

wiedzić ukryty w pobliskim lesie cmen-

tarz żydowski. Przed wojną to właśnie 

Żydzi stanowili trzy czwarte stałej lud-

ności miasta i większość letników. 

Utworzone w 1940 r. otwockie getto 

zlikwidowano dwa lata później. Cmen-

tarz jest jedną z nielicznych pamiątek 

po społeczności żydowskiej. Warto za-

uważyć, że wiele napisów na kamien-

nych nagrobkach wyryto po polsku. 

Muzeum ziemi Otwockiej

ul. Narutowicza 2 

tel. (22) 788-15-45

www.muzeum.ock.com.pl 
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karczew

Na pomoc stolicy
Najcenniejszym zabytkiem małego 

miasteczka w dolinie Wisły jest późno-

barokowy kościół pod wezwaniem św. 

Wita, zbudowany w latach 1732–1737. 

Projekt świątyni przypisuje się jakubo-

wi Fontanie, zaś fundatorem świąty-

ni był marszałek wielki koronny Fran-

ciszek Bieliński. Podczas budowy za-

chowano kaplicę Karczewskich z 1541 

roku, pierwotnie dobudowaną do po-

przedniego, drewnianego kościoła. We 

wnętrzu świątyni wzrok przyciąga ba-

rokowa ambona w kształcie łodzi. Do 

cennych elementów wyposażenia na-

leżą również dwa obrazy Michała elwi-

ro andriollego, przedstawiające Chry-

stusa w grobie i św. Kazimierza. Praw-
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dopodobnie ten sam artysta zapro-

jektował bogato dekorowane drzwi. 

O zewnętrzną ścianę świątyni wspiera 

się renesansowe epitafium Melchiora 

Walbacha z 1595 r. Obok kościoła stoi 

klasycystyczna dzwonnica z przełomu 

XViii i XiX w.

już od XViii w. Karczew znany był  

z dużych jarmarków bydła oraz produk-

cji doskonałych wędlin. Podczas okupa-

cji hitlerowskiej tutejsze rzeźnie i ma-

sarnie miały niebagatelny udział w pod-

trzymywaniu przy życiu wygłodzonej 

stolicy. Ubój i produkcję wyrobów mię-

snych prowadzono z narażeniem życia, 

pod osłoną ciemności. Rankiem wąsko-

torowa kolejka wypełniona szmuglerami 

wyruszała w stronę Warszawy. Pamiątką 

dawnych dni jest stojący na jednym ze 

skrzyżowań kolorowy wagonik nieistnie-

jącej już wąskotorówki.

otwock wielki

Magnacka siedziba
Pałac z końca XVii w. jest jedną z naj-

cenniejszych rezydencji barokowych  

w Polsce. Budowlę zaprojektował praw-

dopodobnie Tylman z Gameren. Oto-

czony malowniczym parkiem krajobra-

zowym pałac stoi na sztucznie usypanej 

wyspie. Do końca XViii w. była to siedzi-

ba rodu Bielińskich. W Otwocku Wiel-

kim rezydował między innymi marszałek 

wielki koronny Franciszek Bieliński, który  

za swoje zasługi dla rozbudowy Warszawy 

został patronem głównej stołecznej uli-

cy (Marszałkowskiej). Na jego polecenie  

w 1757 r. jakub Fontana dobudował 

do pałacu boczne wieże. Od 1827 r. do  

i wojny światowej pałac pozostawał pod 

opieką kupieckiego rodu Kurtzów. zde-
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wastowany podczas zawieruchy wojen-

nej, został przywrócony do życia dopiero 

w czasach Polski Ludowej. Dawna siedzi-

ba magnacka pełniła rolę domu popraw-

czego dla dziewcząt, a następnie zosta-

ła zaadaptowana na potrzeby rządowe  

i zamknięta przed zwykłymi śmiertelnika-

mi. Podczas stanu wojennego w Otwoc-

ku Wielkim internowano Lecha Wałęsę. 

Od 2005 r. ten wyjątkowy zabytek jest 

dostępny dla wszystkich. W Muzeum 

Wnętrz, będącym oddziałem Muzeum 

Narodowego w Warszawie, można podzi-

wiać bogatą kolekcję zabytkowych mebli 

i bibelotów, a także oryginalne malowidła 

ścienne i stiuki. 

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim

Karczew, ul. zamkowa 49 

tel. (22) 769-43-05, 780-80-01

www.otwock.mnw.art.pl
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kołbiel

W poszukiwaniu tradycji
Dziś duża wieś, w latach 1522–1869 

posiadała prawa miejskie. Pamiątką tam-

tych czasów jest układ przestrzenny z du-

żym, trapezowym rynkiem. Nad Kołbielą 

górują wieże neogotyckiego kościoła 

Świętej Trójcy. Murowaną z czerwonej 

cegły świątynię wzniesiono pod koniec 

XiX w. według projektu józefa Piusa Dzie-

końskiego. Wyposażenie wnętrza pocho-

dzi ze starszego kościoła. Do jego najcen-

niejszych elementów należą późnorene-

sansowy ołtarz z pierwszej połowy XVii w. 

i rokokowa chrzcielnica z drugiej połowy 

XViii w. Uwagę zwracają również ozdabia-

jące ołtarze samodziały. Tkaniny typowe 

dla okolic Kołbieli mają na jednobarw-

nym tle wąskie paski. W święta kościel-

ne, zwłaszcza podczas procesji Bożego  

Ciała, w Kołbieli widuje się jeszcze kobiety 

w tradycyjnych strojach, noszące spódni-

ce wykonane z takich materiałów.
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dłużew

Gniazdo artystów
Projektantem wzniesionej w latach 1901–1902 

siedziby rodu Dłużewskich był znany architekt jan 

heurich Młodszy. za swoją pracę otrzymał nagro-

dę na wystawie „Dwór Polski”. Budynek nawiązuje 

swoją architekturą do tradycyjnych dworów szla-

checkich. Od 1978 r. mieści się tu Dom Pracy Twór-

czej warszawskiej akademii Sztuk Pięknych. Dłu-

żew jest otwarty nie tylko dla profesjonalistów. 

Każdy, kto kocha spokój i piękno krajobrazu, może 

tu zarówno wypocząć, jak i rozwijać artystyczne za-

interesowania podczas jednego z organizowanych 

we dworze plenerów.

Dom Plenerowy 

akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

tel. (25) 799-25-85, 504-108-309
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Mariańskie  
porzecze

Nie tylko dla pielgrzymów
W małej wiosce na skraju lasów 

znajduje się jeden z najoryginalniej-

szych drewnianych kościołów na Ma-

zowszu. Barokową świątynię wznie-

siono w 1776 r. z fundacji cześnika 

łukowskiego jana Lasockiego. jej go-

spodarzami są ojcowie marianie. Fa-

sadę trójnawowego kościoła o kon-

strukcji zrębowej dekorują dwie wie-

że. We wnętrzu zachwyca iluzjoni-

styczna polichromia, wykonana pod 

koniec XViii w. przez ojca jana Nieza-

bitowskiego. W dni uroczystości ma-

ryjnych do Mariańskiego Porzecza 

przybywają liczni pielgrzymi, których 

przyciąga tu sława słynącego łaskami 

obrazu Matki Boskiej Goźlińskiej. 
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Maciejowice

Ostatnia bitwa insurekcji
Najważniejszą datą w historii Macie-

jowic był 10 października 1794 r., kiedy 

to w okolicy rozegrała się ostatnia wiel-

ka bitwa powstania kościuszkowskiego. 

Po stronie polskiej stanęło wówczas oko-

ło dziesięciu i pół tysiąca żołnierzy, a po 

stronie rosyjskiej o dwa tysiące więcej.  

Bitwa rozpoczęła się wczesnym rankiem, 

a decydujące natarcie wroga miało miej-

sce około południa. Starcie zakończyło 

się całkowitą klęską Polaków. W boju po-

legło trzy i pół tysiąca żołnierzy Tadeusza  

Kościuszki, a on sam wraz z dwoma ty-

siącami rannych został wzięty do niewoli. 

Centrum Maciejowic wyznacza duży, 

prostokątny rynek, na którym stoi po-

mnik upamiętniający bitwę. Prosty w for-
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mie, ale efektowny monument zaprojek-

tował Mieczysław Welter. 

Plany bitwy i związane z nią pamiątki 

eksponowane są w muzeum zajmującym 

część klasycystycznego ratusza. Wyjątko-

wym eksponatem jest wezgłowie drew-

nianego łóżka, w którym ponoć złożono 

rannego naczelnika. 

W Maciejowicach tradycja kościusz-

kowska pozostaje ciągle żywa. Każdą 

rocznicę bitwy poprzedza pieszy Rajd 

Kościuszkowski. 

Muzeum im. Tadeusza Kościuszki

Rynek 2 

tel. (25) 682-58-04

www.maciejowice.pl 

podzaMcze

Śladami Kościuszki
W odległym o 3 km od Maciejowic 

pałacu mieściła się podczas bitwy ma-

ciejowickiej główna kwatera Tadeusza 

Kościuszki. Nie był to ten sam budynek, 

który można oglądać dzisiaj; tamten 

został całkowicie zniszczony w 1794 r.  

Na jego fundamentach hrabia Stanisław 

zamoyski wybudował w początkach XiX 

w. nową siedzibę. Klasycystyczny pałac  

zaprojektowany przez Fryderyka alber-

ta Lessela przebudował w drugiej poło-

wie XiX w. Ksawery Makowski. Kamień 

na gazonie przed budynkiem upamięt-

nia miejsce, w którym opatrywano rany 

naczelnika. Rosnące wokół głazu lipy  

to odrosty nieistniejącego już drzewa, 

pod którym złożono Kościuszkę. Pałac 
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otoczony jest pięknym parkiem krajo-

brazowym, który malowniczo opada ku 

rzeczce Okrzejce. 

2 km od Podzamcza, po prawej stro-

nie drogi do Sobolewa, stoją zabezpie-

czone daszkiem szczątki sosny Kościusz-

ki. Według legendy pod drzewem tym 

naczelnik odpoczywał przed bitwą.
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górzno

Wyjątkowy spichlerz
Tutejszy parterowy dwór wzniesiono 

najprawdopodobniej na przełomie XVii  

i XViii w. Obok stoi dziewiętnastowiecz-

na oficyna. Neogotycki budynek z po-

wodzeniem udaje średniowieczne  

zamczysko. Najcenniejszym zabytkiem 

Górzna jest jednakże wchodzący w skład 

zespołu dworskiego spichlerz. Dwu-

kondygnacyjny budynek o konstruk-

cji zrębowej wyróżnia zewnętrzna ga-

leria. Tego typu arcydzieł architektury 

drewnianej pozostało już w całym kraju  

tylko kilka. 
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żelechów

Czar prowincji
zagubione wśród pól miasteczko 

na krańcach województwa mazowiec-

kiego do dzisiaj zachowało specyficz-

ny klimat głębokiej prowincji. Chociaż 

nie ma tu szczególnie cennych zabyt-

ków, warto przespacerować się po ryn-

ku i poczuć atmosferę, która gdzie in-

dziej bezpowrotnie odeszła w przeszłość.  

W centrum rozległego rynku stoi dzie-

więtnastowieczny, klasycystyczny ra-

tusz z sukiennicami. W pierzejach uwa-

gę zwracają małomiasteczkowe drew-

niane domy – niektóre budynki pamię-

tają pierwszą połowę XiX w. Opodal 

rynku wznosi się duży kościół pod we-

zwaniem zwiastowania Najświętszej  

Maryi Panny. Świątynię wzniesiono  

na przełomie XVii i XViii w., a pod koniec 

XiX w. przebudowano w stylu neobaro-

kowym. We wnętrzu zachowało się baro-

kowe wyposażenie.




