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Wyruszając w podróż, warto pomy-
śleć o przewodniku, także tym du-

chowym, aby mieć pewność, że obrało 
się dobrą drogę. Tam, gdzie splatają 
się szlaki Św. Jakuba, poprzez historię 
samego serca Polski, trasą usianą za-
bytkami sakralnymi podążymy śladem 
Jana Pawła II, odkrywając miejsca na-
znaczone mocą wielkiej osobowości. 

Przewodnik „Przeżyj i poczuj” 
umożliwia duchową wędrówkę po Ma-
zowszu wyjątkowym szlakiem papie-
skim.  Z kolejnymi  stronami poznajemy 
rozmaite miejsca obecności świętego 
– zapomniane zabytkowe kościółki 
przycupnięte na skraju puszczy na nad-
wiślańskiej skarpie; potężne, strzeliste 
świątynie gromadzące w przestronnych 
wnętrzach rzesze wiernych; na pozór 
zwyczajna przestrzeń publiczna, której 
cudowności przydają dopiero niedo-
strzegalne dla każdego przechodnia 
detale...  Dokładne studium architektu-
ry z różnych okresów, deskrypcja dzieł 
sztuki będących przedmiotami kultu, 
opisy przyrody wzbogacone o histo-
rie żywotów wybranych patronów, le-
gendy i anegdoty, a przede wszystkim 
słowa nauki Jana Pawła  II – wszystko 
to tworzy całość obfitą w treść, a jed-
nocześnie pełną praktycznych wskazó-
wek.

Zapraszamy w podróż po papie-
skim Mazowszu, by na jednej z Jakubo-
wych Dróg przeżyć spotkanie z sacrum 
i poczuć jego siłę.

LegendaMazowsze
Przeżyj i poczuj

DLA PODRÓŻNIKÓW 
Poznaj piękno mazowieckiej przyrody i architektury

Mazowsze
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Szlak papieski 
i Drogi Jakubowe na Mazowszu
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Mazowsze Zachodnie

Niepozorna nadwiślańska wieś kryje w sobie wielką 
historię – zabytkowe opactwo kanoników regularnych o bli-
sko 900-letniej tradycji. Ufundowane w 1155 r. przez Bi-
skupa Płockiego Aleksandra z Malonne, przy udziale księcia 
Polski Bolesława Krzywoustego, rozwijało się dzięki opiece 
kolejnych władców. 

Najcenniejszym obiektem zabytkowego zespołu jest 
romański kościół klasztorny, z dwoma charakterystyczny-
mi kamiennymi wieżami. W jego wnętrzu nawarstwiły się 
elementy różnych stylów sztuki – od romanizmu po klasy-
cyzm. Do najstarszych należą: oryginalny, bogato rzeźbiony 
portal kamienny z okresu budowy kościoła, fragmenty fre-
sków z XII i XIII w., płyty nagrobkowe o zatartych przez czas 
konturach, odsłonięte spod tynku fragmenty kamiennych 
filarów i ścian. Spośród kilkunastu złoconych ołtarzy wzrok 
przyciąga ten główny, z obrazem Matki Bożej z 1612 r. 
pędzla mistrza Łukasza z Łowicza. Wizerunek „Matki Ma-
zowsza” uznany był za cudowny już trzysta lat temu, ale 
został koronowany do-
piero w roku 1970 przez 
Prymasa Polski Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. 
W rocznicę koronacji mszę 
świętą w Czerwińsku od-
prawił Kardynał Karol Woj-
tyła, o czym przypomina 
pamiątkowa tablica. 

Klasztor leży na Ma-
zowieckiej Drodze Św. Ja-
kuba.

Zespół klasZtorny kanoników regularnych  
Z kościołem Zwiastowania najświętszej 
marii Panny – ul. klasZtorna 23
www.cZerwinsk.saleZjanie.Pl

C Z E R W I Ń S K

Fot. 1 
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Mazowsze Zachodnie

Na początku XX w. wykształcona hrabianka Róża 
Czacka w wieku zaledwie 22 lat traci wzrok, lecz zamiast 
rozpaczać, zaczyna pomagać ludziom podobnie jak ona 
doświadczonym przez los. Doprowadziwszy do powoła-

nia Zgromadzenia 
Sióstr Francisz-
kanek Służebnic 
Krzyża, przyjmu-
je imię Elżbieta 
i w biednej pusz-
czańskiej wiosce 
tworzy zakład dla 
niewidomych.

Dziś ośrodek 
nadal wspiera 

potrzebujących w każdym wieku. W nowych budynkach 
szkolnych wiedzę i zawód zdobywa ponad trzystu uczniów.

Na terenie zakładu zobaczyć można zaprojektowany 
w 1924 r. przez Łukasza Wolskiego kościół, o oryginalnym 
wnętrzu dekorowanym surowym, niekorowanym drew-
nem. W przyległym budynku znajduje się cela Matki Elż-
biety z zachowanym wyposażeniem. Na leśnym cmentarzu 
oprócz sióstr spoczywają twórcy ośrodka i wielkie postacie 
polskiej kultury związane z Laskami: Antoni Słonimski, Je-
rzy Zawiejski, Halina Mikołajska, Marian Brandys, Jan Le-
choń, Tadeusz Mazowiecki i wielu innych.

Karol Wojtyła przebywał w Laskach co najmniej 
czterokrotnie w latach 1957-78. W czasie kolejnych wizyt 
spotykał się z duchownymi, siostrami i pensjonariuszami 
zakładu.

towarZystwo oPieki nad ociemniałymi 
– ul. BrZoZowa 75

www.laski.edu.Pl

L A S K I

Fot. 2 
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Mazowsze Zachodnie

sanktuarium matki Bożej świętorodzinnej 
– miedniewice 90
www.miedniewice.FrancisZkanie-warsZawa.Pl

M I E D N I E W I C E

Do starej wsi na skraju rozległej Puszczy Bolimowskiej 
pielgrzymów przyciąga cudowny wizerunek Świętej Rodzi-
ny. Oto na trasie Warszawskiej Drogi Św. Jakuba mieści się 
zespół klasztorny z kościołem; od XVII wieku sanktuarium 
maryjne.

Pierwszą drewnianą kaplicę wzniesiono z fundacji 
starosty guzowskiego Mikołaja Grudzińskiego na miejscu 
stodoły chłopa Jakuba Trojańczyka. Ten pobożny człowiek 
przywiózł z odpustu w Studziannej (patrz str. 33) obrazek 
Świętej Rodziny, kopię tamtejszego cudownego obrazu. 
Wizerunek umieścił w stodole, która wkrótce zaczęła przy-
ciągać wiernych dziwnym blaskiem. Za sprawą licznych 
łask, jakich doznawali modlący się tu ludzie, sprowadzono 
reformatów dla opieki nad niezwykłym miejscem.

Z czasem drewniane zabudowania zastąpiono muro-
wanymi. W barokowej świątyni projektu Bellotiego i Fonta-
ny w 1767 r. dokonano koronacji obrazu – jednej z pierw-
szych w Polsce. W głównym ołtarzu z ciemnego drewna 
widnieje cudowny wi-
zerunek Świętej Rodzi-
ny. Na bocznych ścia-
nach sześć obrazów 
opowiada historię sank-
tuarium. Do kościoła 
prowadzi obszerny wi-
rydarz otoczony muro-
wanymi krużgankami. 
Zabudowania klasztor-
ne zajmuje klauzurowy 
zakon klarysek. Fot. 3 
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klasZtor ojców FrancisZkanów 
– PaProtnia, ul. kolBego 5

N I E P O K A L A N Ó W

Maksymil ian Maria Kolbe przybył do Teresina 
w 1927 r. z grupą dwudziestu franciszkanów. Pierwsze, co 
zrobili, to na gruntach obiecanych im przez właściciela dóbr 
– księcia Druckiego-Lubeckego – ustawili figurkę Matki Bo-
żej Niepokalanej, potem dopiero zadbali o siebie. 

Zaczęło się bardzo skromnie: od drewnianych baraków, 
w których mieściła się kaplica i pomieszczenia dla braci. Fi-
gura Matki Bożej stoi obok kaplicy do dziś, a z zewnątrz tylko 
drewniana sygnaturka z niewielkim krzyżem wskazuje, że 
jest to budynek sakralny. Obok zakrystii zobaczyć można celę 
o. Maksymiliana, w której mieszkał i pracował do 1930 r. 
Żelazne łóżko nakryte szarym kocem, prosty, drewniany stół 
z przegródkami na korespondencję, szafka, miednica i dzba-
nek z wodą – ubóstwo było tu nie tylko nakazem reguły fran-
ciszkańskiej, lecz wynikało z sytuacji braci. 

W sąsiednim, również drewnianym, choć już pię-
trowym domu znajduje się druga cela o. Maksymiliana, 
w której mieszkał od powrotu z Japonii w roku 1936, aż 
do aresztowania przez gestapo 17 lutego 1941 r. W gablo-
cie rzeczy osobiste: czapka, piuska, teczka, która wróciła 
z Pawiaka. Przedmioty, którymi się posługiwał, to jedyne 
relikwie Św. Maksymiliana. 

Arcybiskup Karol Wojtyła odwiedził Niepokalanów 
pięć razy w latach 1971-77, biorąc udział w uroczysto-
ściach, odprawiając nabożeństwa, głosząc kazania, uczest-
nicząc w spotkaniach i konferencjach naukowych. 

Najbardziej jednak zapadła wszystkim w pamięć 
szósta wizyta – już nie Biskupa Wojtyły, ale Papieża Jana 
Pawła II. 18 czerwca 1983 r. przybył do tego dobrze sobie 
znanego miejsca, aby uczcić kanonizowanego kilka mie-
sięcy wcześniej Św. Maksymiliana. Ze względu na stan wo-
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Rajmund KOLBE – ur. 8.01.1894 r. w Zduńskiej Woli. W wieku 
12 lat miał sen, że Matka Boża daje mu do wyboru dwie korony: 
białą – symbol czystości i czerwoną – symbol męczeństwa. Sięgnął 
po obydwie. 

W rok później rozpoczął naukę w małym seminarium franciszkań-
skim we Lwowie, a w 1910 wstąpił do nowicjatu franciszkańskie-
go, przyjmując imię Maksymilian. Studia kontynuował w Rzymie. Po 
powrocie do Polski zaczął wydawać pismo „Rycerz Niepokalanej”. 
W 1930 r. wyjechał na misję do Japonii i stworzył klasztor w Naga-
saki. Po powrocie w 1936 r. kontynuował działalność w Niepokalano-
wie. W 1938 r. poprowadził pierwszą audycję Radia Niepokalanów.

Aresztowany przez Niemców 17 lutego 1941 r., znalazł się w Au-
schwitz. Tam dobrowolnie oddał swoje życie za innego więźnia Fran-
ciszka Gajowniczka. Beatyfikowany 17 października 1971 r. przez Pa-
pieża Pawła VI, a kanonizowany 10 października 1982 r. przez Jana 
Pawła II w Rzymie. 

N I E P O K A L A N Ó W

jenny niewielu Polaków mogło być obecnych w Rzymie na 
uroczystościach kanonizacyjnych; wizyta papieska stała się 
więc okazją do świętowania tego niezmiernie ważnego dla 
Kościoła polskiego wydarzenia. Papież wylądował na boisku 
przy niższym seminarium i świeżo wyasfaltowaną dróżką 
podążył do celi Św. Maksymiliana. Droga ta nazywana jest 
teraz w klasztorze „ulicą Jana Pawła II”.

Na terenie ogrodów klasztornych powstał ołtarz polo-
wy, przy którym Papież odprawił mszę św. Około 250 tysięcy 
wiernych wypełniło ogrody i pola wokół bazyliki. 

Na dostępnym terenie klasztoru odwiedzić trzeba celę 
Św. Maksymiliana przy drewnianej kaplicy, muzeum jemu po-
święcone w budynku dawnej stolarni, muzeum Ochotniczej 
Straż Pożarnej (klasztornej) w Niepokalanowie oraz skrom-
ne muzeum papieskie z dwoma unikatami: samochodami 
używanymi przez Św. Jana Pawła II w trakcie pielgrzymek 
w Polsce. Zobaczyć warto również ruchomą szopkę „Panora-
ma Tysiąclecia Dziejów Polski” i w podobnej konwencji „Mi-
sterium Męki Pańskiej”.

Przez Niepokalanów przebiega Warszawska Droga 
Św. Jakuba.
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N I E P O K A L A N Ó W

BaZylika niePokalanej wszechpośredniczki łask

– teresin k. sochacZewa 
www.niePokalanow.Pl

Nowoczesna sylwetka świątyni jest widoczna z dale-
ka w równinnym krajobrazie. Zaczęto ją wznosić w 1939 r. 
Prace według projektu Zygmunta Gawlika, przerwane 
wybuchem wojny, kontynuowano w latach 1948-54. 
W 1952 r., w dwudziestopięciolecie klasztoru Prymas Ste-
fan Wyszyński obiecał wkrótce konsekrować kościół. Ale  
stało się inaczej – aresztowany przez władze komunistycz-
ne, spędził prawie cztery lata w odosobnieniu: bez możli-
wości kontaktu z bliskimi i Kościołem polskim. 

Tytuł Bazyliki Mniejszej w 1980 r. nadał świątyni Jan 
Paweł II. I to Jego figura wraz z wizerunkiem Ojca Mak-
symiliana witają w bramie pielgrzymów. Wzrok przyciąga 
kościelna wieża, a właściwie wysoka sygnaturka wznoszą-
ca się na przecięciu naw. Fasada zdominowana jest przez 
monumentalne granitowe schody oraz rząd filarów na ich 

szczycie. Ponad 
nimi, w centralnej 
części, we wnęce 
duża figura Matki 
Bożej Niepokalanej. 
Drzwi ozdobione 
są wizerunkami 24 
sanktuariów ma-
ryjnych z całego 
świata.

We wnętrzu z kasetonowymi stropami podpartymi 
kwadratowymi filarami króluje Matka Boża. Jej podświetlo-
na figura w miedzianej mandorli jakby unosi się nad niskim 
ołtarzem w ogromnym prezbiterium.

Fot. 4 
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wyższe seminarium duchowne Pallotynów 
– ul. j. kilińskiego 20, ożarów maZowiecki

www.wsdsac.Pl

O Ż A R Ó W - O Ł TA R Z E W

Budynki seminarium wzniesiono tuż przed II wojną 
światową i mimo okupacji pobierano w nich nauki. Nie 
zdołano natomiast ukończyć kościoła. Dopiero w 1948 r. 
nadano mu wezwanie Królowej Apostołów. Od 1988 r. peł-
ni funkcję kościoła parafialnego.

Podczas okupacji w seminarium doszło jednak do tra-
gedii: gestapo aresztowało piętnaście osób, pośród nich 
ks. Józefa Jankowskiego, który zginął później w obozie 
Auschwitz. Zamordowanego, w gronie 108 męczenników 
II wojny światowej, beatyfikował w 1999 r. Jan Paweł II.

Od 1965 r. teatr seminaryjny wystawia Misterium 
Męki Pańskiej, które po dziś dzień w okresie Wielkiego Po-
stu cieszy się niesłabnącym powodzeniem.

W centrum Ożarowa znajduje się duży współczesny 
kościół – sanktuarium Miłosierdzia Bożego, z niezwykłym 
podświetlanym witrażem na fasadzie. Przebiega tędy War-
szawska Droga Św. Jakuba.

Biskup Karol Wojtyła przybył do Ołtarzewa 5 listopada 
1975 r. Wraz z Prymasem 
Stefanem Wyszyńskim 
i biskupem Ignacym To-
karczukiem wziął udział 
w sympozjum z okazji dzie-
sięciolecia Dekretu Soboru 
Watykańskiego II o Apo-
stolstwie Świeckich. Wy-
głosił referat, a wieczorem 
wziął udział we mszy św. 
koncelebrowanej. Fot. 5 
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Płock

P Ł O C K

Jedno z najstarszych miast w Polsce – prawa miej-
skie otrzymał w roku 1237, ale już 300 lat wcześniej istnia-
ła tu osada otoczona palisadą – „płotem” od czego miała 
powstać nazwa Płock. 

Położone na wysokiej, malowniczej skarpie doliny 
rzecznej średniowieczne miasto otoczone było murami. 
Trzy bramy prowadziły na trakty handlowe w stronę Prus, 
Torunia i Warszawy, a niemniej ważny był szlak wodny Wi-
sły. W XIV w. król Polski Kazimierz Wielki polecił zbudo-
wać obronny zamek na szczycie stromej skarpy, na miej-
scu dawniejszej siedziby księcia. Jeszcze wcześniej, bo 
w wieku XII, powstała obok książęcego palatium murowa-
na katedra. To miejsce nazywane Tumskim Wzgórzem jest 
bez wątpienia najciekawszą częścią starego Płocka. Każdy 
turysta obowiązkowo musi odbyć spacer wzdłuż skarpy – 
najlepiej dwa razy: w dzień, gdy widoki otwierają się szero-
ko na dolinę Wisły i Królewski Las, a także po zmroku, gdy 
oświetlone zabytki są bardziej tajemnicze, a kolorowo pod-
świetlony most odbija się barwnymi blaskami w wodzie. 
Warto wybrać się na drugi brzeg, skąd najpiękniej prezen-
tuje się panorama miasta.

Zwiedzanie Płocka trzeba zacząć od katedry, sąsia-
dującej z gmachem opactwa benedyktyńskiego, które 
powstało w dawnym, przebudowanym zamku króla Kazi-
mierza. Obecnie mieści się tu Muzeum Diecezjalne z nie-
zwykłymi zabytkami: Biblią Płocką z XII w., Pontyfikałem 
Płockim z XII w., naczyniami liturgicznymi, relikwiarzami, 
monstrancjami…

Potem powędrujcie dawną drogą pielgrzymów na 
szlaku Św. Jakuba: alejkami wzdłuż skarpy, obok najstarszej 
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szkoły w Polsce, wzmiankowanej w 1180 r. „Małachowian-
ki”, ulicą Piekarską do pomnika księcia Polski Bolesława Krzy-
woustego. Urodził się w Płocku, tu został pasowany na ryce-
rza w wieku zaledwie dziesięciu lat, tu w katedrze znajduje 
się jego grób. W czasach jego panowania Płock był faktycz-
nie stolicą Polski. Obok znajduje się kościół Św. Bartłomieja 
wzniesiony w XIV w., choć obecnie ma formę barokową. 

Stąd już krok do Starego Rynku, gdzie króluje klasy-
cystyczny ratusz z XIX w. Z jego wieży o godzinie 12 i 18 
rozbrzmiewa hejnał płocki. Dodatkowo w południe zobaczyć 
można scenę pasowania młodego Bolesława na rycerza. 
Pełno tu zabytków, kawiarenek i restauracji, podobnie jak na 
wychodzącej z placu ulicy Grodzkiej. A po chwili odpoczyn-
ku wstąpcie jeszcze do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 
miejsca związanego ze Świętą Faustyną, która jako skromna 
zakonnica doznała tu pierwszych objawień Jezusa.

Z ulicy Grodzkiej warto przejść w lewo na Tumską, 
gdzie w secesyjnej kamienicy pod numerem 8. mieści się 
Muzeum Mazowieckie z bogatą kolekcją sztuki secesyjnej 
i art deco w autentycznych wnętrzach mieszkalnych. Miło-
śników modernizmu  zachwyci ekspozycja sztuki przełomu 
XIX i XX wieku. W przyległym budynku warto odbyć podróż 
po tysiącletniej historii Płocka, od czasów grodu, po lata 
II wojny światowej. Na ogromnej makiecie zobaczyć moż-
na średniowieczne miasto z charakterystyczną, istniejącą do 
dziś zabudową.

Pośród innych obiektów zobaczyć warto neogotycką 
katedrę i klasztor Mariawitów (odłamu kościoła katolickiego 
powstałego pod koniec XIX w.), płocki Ogród Zoologiczny, 
można też zejść ze skarpy nad Wisłę, aby odbyć rejs stat-
kiem, a przynajmniej pospacerować po molo.

Nie zapomnijcie też odwiedzić miejsca związane z po-
bytem Świętego Jana Pawła II opisane na kolejnych stro-
nach.

P Ł O C K
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W roku 1075 powstało w Płocku biskupstwo mazo-
wieckie. Pobudowana drewniana katedra szybko jednak 
została zniszczona w czasie najazdu pogańskich Pomorzan. 
Na jej miejscu w latach 1130-1144 powstała z woli kolej-
nego biskupa, Aleksandra z Malonne, murowana świąty-
nia rozmiarami i rangą dorównująca katedrze wawelskiej 
w Krakowie. 

Budowlę wzniesiono w stylu romańskim z kamiennej 
kostki. Po kolejnych najazdach wojowniczych sąsiadów 
z północy naprawiano ją i dodawano nowe elementy, na 
przykład gotyckie wieże. Groźny pożar zniszczył katedrę 
w roku 1530. Podczas odbudowy nadano jej charakter re-
nesansowy, dodając okazałą kopułę na skrzyżowaniu nawy 
i transeptu. 

Ta kopuła oraz strzeliste wieże są do dziś charakte-
rystycznymi ele-
mentami sylwetki 
świątyni, tworzą-
cej eklektyczną 
mozaikę dziewię-
ciu wieków historii. 
Na zewnętrznych 
ścianach zoba-
czyć można kostkę 
granitową z jakiej 
wzniesiona była 
pierwotna katedra. 
We wnętrzu na-
tomiast zaskakuje 
kolorowa polichro-

P Ł O C K

BaZylika katedralna 
– ul. mostowa 2 (tumskie wZgórZe)

www.katedraPlock.Pl

Fot. 6 
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m i a  p o k r y w a j ą c a 
zarówno ściany, jak 
i sklepienia naw, tran-
septu i prezbiterium. 
Pochodzące sprzed 
stu lat malowidła są 
dziełem Władysława 
Drapiewskiego, Cze-
s ława Idźk iewicza 
i Nicolasa Brüchera. 
Na jednej ze scen 
p r z e d s t a w i a j ą c e j 
nauczanie odnaleźć 
m o ż n a  p a n o r a m ę 
Tumskiego Wzgórza.

Koniecznie trze-
ba zobaczyć Kaplicę 
Królewską z czarnym 
sarkofagiem książąt Władysława Hermana i jego syna Bo-
lesława Krzywoustego. W przejściu między kruchtą a nawą 
znajdują się słynne Drzwi Płockie – kopia romańskiego dzie-
ła z XII w. (oryginał w niejasnych okolicznościach znalazł się 
w Nowogrodzie Wielkim – obecnie na terenie Rosji). Sceny 
z Nowego Testamentu, postacie współczesne twórcom, 
a nawet mityczne stwory – wszystko to kryje 26 brązo-
wych kwater składających się na  niezwykłe wrota.

Przez te drzwi wchodził do bazyliki Papież Jan Paweł II 
podczas pielgrzymki do Polski 7 czerwca 1971 r. Był tu 
zresztą kilka razy jeszcze jako biskup. Pamiątką obecności 
Świętego jest świeca w Kaplicy Królewskiej – dar dla har-
cerzy, oraz pomnik przy katedrze ze słowami: „Pozdrawiam 
całe Mazowsze”. W pobliżu rośnie również jeden z Dębów 
Papieskich sadzonych w całej Polsce dla upamiętnienia 
Świętego Jana Pawła II.

P Ł O C K

Fot. 7 
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dom BiskuPi 
– Plac narutowicZa 10 (stare miasto)

Przez prawie dwieście lat biskupi płoccy mieli swą sie-
dzibę na zamku książęcym przy katedrze. W XIV w. wznie-
siono dla nich jeden z pierwszych w mieście domów muro-
wanych, w miejscu, gdzie dziś znajduje się budynek sądu 
przy placu Narutowicza. W 1872 r. biskup Dziewałtowski 
wprowadził się do nowej siedziby w obecnym miejscu. 

Jest to kamienica wzniesiona 200 lat temu. Wobec 
wyznaczenia jej nowej roli została przebudowana: nadano 
jej charakter klasycystycznego skromnego pałacyku miej-
skiego zdobionego pilastrami i trójkątnym tympanonem 
z insygniami biskupimi. 

Po południu, 7 czerwca 1991 r. dom stał się rezyden-
cją papieską. Jan Paweł II przybył tu na odpoczynek i posi-
łek, tu również spędził noc.

Zanim jednak udał się na spoczynek, swoim zwycza-
jem pozdrowił z okna młodzież czuwającą pod domem.

P Ł O C K

Moi Drodzy,
Papież jeszcze jakoś żyje i dokąd Pan Bóg pozwoli, to jeszcze 

będzie żył. Ale dłużej nie. Bardzo się cieszę, że mogę tu do Was 
przemawiać przez okno. Dotychczas tylko w Krakowie się to uda-
wało w czasie poprzednich odwiedzin. Pierwszy raz w 79., a potem 
w 83. i w 87 r. A teraz w Płocku, który jest Krakowem, tak jak był 
w historii, bo wiadomo, że najpierw stolica Polski z Gniezna przeszła 
do Krakowa, ale potem następcy Bolesława Śmiałego przenieśli ją 
do Płocka. Na jakiś czas był Płock stolicą Polski (…).

(Rozmowa Jana Pawła II z młodzieżą zebraną pod Domem Biskupim)

A ponieważ część oczekujących nie widziała go, po-
kazał się też w oknie z drugiej strony budynku, odpowiada-
jąc na wołania i śpiewy.

Wizytę upamiętnia tablica na fasadzie budynku. 
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Świątynię klasztorną wzniesiono w latach 1758-71dla 
przybyłych kilka lat wcześniej do Płocka reformatów. Za-
konnicy gospodarowali w obiekcie aż do momentu, gdy 
po powstaniu styczniowym władze rosyjskie zlikwidowały 
klasztor, podobnie jak dziesiątki innych w całym kraju. Od 
tego czasu stał się siedzibą seminarium duchownego.

Niewielka, jednonawowa budowla o dość skrom-
nej barokowej fasadzie kryje wnętrze zdominowane przez 
barokowe ołtarze: główny i boczne, wykonane z drewna 
dębowego z figurami lipowy-
mi. Cała dekoracja jest dziełem 
miejscowych zakonników.

Obecny kompleks budyn-
ków seminarium jest efektem 
stopniowej rozbudowy. Mieści 
się tu również biblioteka i archi-
wum diecezjalne.

Przed ogrodzeniem ota-
czającym kościół, na skwerku, 
stoi pomnik Błogosławionego Biskupa Męczennika An-
toniego Juliana Nowowiejskiego, zamordowanego przez 
Niemców w obozie w Działdowie w roku 1941.

Przy wizerunku 7 czerwca 1991 r. zatrzymał się papa-
mobile Ojca Świętego. Jan Paweł II (wbrew planom, które 
przewidywały tylko poświęcenie z okna pojazdu) wysiadł 
i modlił się ze zgromadzonymi, a później poświęcił pomnik. 

Podczas pielgrzymki w roku 1999 Papież beatyfikował 
108 męczenników II wojny światowej – wśród nich bisku-
pa Nowowiejskiego.

seminarium duchowne Z kościołem 
św. jana chrZciciela  
– ul. ks. BPa a. j. nowowiejskiego 2

P Ł O C K

Fot. 8
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P Ł O C K

Zakład karny 
– ul. h. sienkiewicZa 22

Najstarsze płockie więzienie znajdowało się na zam-
ku, w wieży nazywanej „szlachecką”. Na wysokości kilku 
metrów był tam kołowrót, „u którego jest lina na sążniach 
15, po której więźnie w dół schadzają”. Później skazańców 
osadzano w podziemiach dawnego ratusza.

Zespół budynków więziennych przy ul. Sienkiewicza 
zaczęto wznosić w początku XIX w. – w czasach zaboru 
pruskiego, podobno na polecenie króla Fryderyka Wilhel-
ma III. Wówczas były to peryferia miasta. Następny obiekt, 
już na potrzeby kolejnego zaborcy – Rosji, zaprojektował 
w 1844 r., w stylu gotyku angielskiego Henryk Marconi. 
Przetrzymywano tu (poza zwykłymi przestępcami) wielu 
polskich patriotów, np. generała powstańczego Zygmunta 
Padlewskiego. Dziś jedno z najstarszych więzień w kraju 
dla ok. sześciuset skazańców.

Jan Paweł II tylko raz podczas pielgrzymek do Polski 
odwiedził zakład karny – właśnie w Płocku – 7 czerwca 
1991 r. Papamobile wjechał na dziedziniec, na którym cze-
kało 328 skazanych. Ku zaskoczeniu ochrony i oficjeli Papież 
wszedł między więźniów, witał się z nimi, rozmawiał i bło-
gosławił. W oficjalnym przemówieniu powiedział:

Więzień, (...), nie przestał być przecież człowiekiem, obciążonym 
co prawda słabością, zagrożeniem i grzechem — może zbrodnią — 
a nawet upartymi nawrotami do niego, ale nie pozbawionym rów-
nież tej wspaniałej możliwości, jaką jest poprawa, powrót do siebie, 
jaką jest nawrócenie człowieka, odnowienie w sobie obrazu Bożego. 
Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni. Każdy z was może 
zostać przy pomocy łaski Bożej — świętym. Dlatego jestem tu dziś 
z wami, a poprzez was z tymi wszystkimi, którzy dzielą wasz los (…)

Z przemówienia Jana Pawła II w Płocku do więźniów

Na  murze zakładu znajduje się tablica ze stali upa-
miętniająca tę nietypową wizytę.
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P Ł O C K

Plac celeBry PaPieskiej

7 czerwca 1991 r. na stadionie klubu sportowego 
„Wisła” wylądował śmigłowiec „Bell” z Ojcem Świętym na 
pokładzie. Przyleciał prosto z Włocławka, ok. godziny 15.40. 

Porośnięty trawą plac po drugiej stronie ulicy (której 
nazwę zmieniono później na „7 czerwca 1991 r.”) został 
przygotowany na przyjęcie kilkuset tysięcy ludzi: wygrodzo-
no barierkami sektory, drogi dojścia i oczywiście zbudowa-
no ołtarz. Wierni gromadzili się na placu już od rana i mimo 
rzęsistego deszczu zebrało się ponad 200 tysięcy ludzi. 

Jan Paweł II przejechał w papamobile między sekto-
rami, witając się z wiernymi, a później rozpoczęło się na-
bożeństwo. I deszcz ustał! Na mszy św. obecni byli m. in. 
biskupi Pragi, Bukaresztu, Detroit, Słowacy, dzieci z Czar-
nobyla dotkniętego kilka lat wcześniej tragiczną katastrofą 
atomową. Nie zabrakło harcerzy, którzy w tych dniach mieli 
w Płocku swój zlot.

Plac zupełnie zmienił swój charakter. Uporządkowany 
teren otacza dziś zbudowaną w latach 2009-2010 nowo-
czesną halę widowiskowo-sportową dla 5.500 widzów. 

W narożniku ulic 7 Czerwca 1991 r. i Ignacego Łu-
kasiewicza, gdzie stał ołtarz papieski, w otoczeniu młodej 
zieleni ustawiono skromny, prostopadłościenny obelisk 

z szarego granitu ozdo-

biony cieniowanym 

portretem Jana Pawła 

II z datą wizyty oraz cy-

tatem z homilii wygło-

szonej podczas mszy. Fot. 9 
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sanktuarium jeZusa miłosiernego 
– stary rynek 14/16

www.Plock.Faustyna.Pl

Budynki w południowo-wschodnim narożu Starego 
Rynku zostały zaadaptowane na Zakład Anioła Stróża dla 
dziewcząt, którymi opiekowały się siostry ze Zgromadze-
nia Matki Bożej Miłosierdzia. Od 13 kwietnia 1899 r. gru-
pa około pięćdziesięciu dziewcząt, znajdowała tu nie tylko 
dach nad głową, ale również szansę zdobycia zawodu. 
W roku 1930 do pracy w zakładzie przybyła siostra Fausty-
na Kowalska. 

Jeszcze w roku 1939 w domu zgromadzenia pojawił 
się obraz Jezusa Miłosiernego. Szerzący się kult zahamo-
wały jednak władze komunistyczne, które w roku 1950 zli-
kwidowały Zakład Anioła Stróża i usunęły siostry z Płocka. 
Dopiero po czterdziestu latach zgromadzenie powróciło na 
swą dawną posesję. W miejscu, gdzie Św. Faustyna do-
znała pierwszych objawień (niegdyś cela klasztorna), usta-
wiono figurę Jezusa Miłosiernego.

Dziś teren sanktuarium jest placem budowy. Tymcza-
sowa kaplica pozosta-
je jednak otwarta dla 
wiernych. Przez cały 
dzień odbywa się w niej 
adoracja Najświętsze-
go Sakramentu; znaj-
duje się tu również 
klęcznik z relikwiami 
Św. Siostry Faustyny. 
W miejscu objawień 
powstanie wkrótce 
nowa, duża kaplica. Fot. 10 
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kościół św. Benedykta 
– ul. doBrZykowska 2 (dZielnica radZiwie)
www.Benedykt.net.Pl

P Ł O C K

Historia parafii w Radziwiu sięga XI w., kiedy palatyn 
książęcy Sieciech ufundował tu kaplicę, zniszczoną później 
przez powódź. 

Obecny ceglany kościół projektu Edwarda Cichockiego, 
z elementami gotyku i romanizmu konsekrowano w 1902 r. 
W czasie wojny zamieniony na magazyn, spalony przez wy-
cofujących się Niemców w 1945 r., szybko został odbudo-
wany dzięki staraniom ks. Aleksandra Strużyńskiego. 

Niesymetrycznie umieszczona, wysoka wieża jest 
dominującym elementem krajobrazu Radziwia. Łatwo ją 
dojrzeć z Tumskiego Wzgórza. Północna fasada naśladuje 
budowle romańskie za sprawą okien w kształcie rozet i bifo-
riów, ceglanych kolumienek i fryzów. We wnętrzu zobaczyć 
można dębowe ołtarze z lat 50. XX w., malowidła Ryszarda 
Politowskiego oraz stacje drogi krzyżowej wykonanej w for-
mie sgrafitta autorstwa Firmi-
na Bandkego.

W listopadzie 1966 r. 
podczas uroczystości tysiąc-
lecia chrztu Polski przebywał 
w parafii Biskup Karol Wojty-
ła. Nocował na tutejszej ple-
banii, a 13 listopada odprawił 
mszę św. i wygłosił kazanie 
w kościele Św. Benedyk-
ta. We wnętrzu świątyni na 
ambonie znajduje się tabli-
ca z profilem Biskupa Wojtyły i napisem przypominającym 
o Jego wizycie. Pamiątkową tablicę umieszczono również na 
ścianie plebanii.

Fot. 11 
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ParaFia św. jakuBa 
– ul. wysZogrodZka 166

www.parafiaimielnica.Pl

P Ł O C K  I M I E L N I C A

Parafia w Imielnicy powstała już w XII w. i od po-
czątku nosiła wezwanie Św. Jakuba. To samo wezwanie 
nosiła drewniana świątynia, a właściwie kolejne świątynie 
wznoszone w tym samym miejscu, przy dzisiejszej ulicy 
Gościniec. Ostatnia z nich zbudowana w latach 1836-42 r. 
dotrwała niemal do II wojny światowej. Rozebraną, jako już 
niepotrzebną, zastąpił w latach 1927-35 murowany kościół 
według projektu Brunona Zborowskiego. 

Murowana budowla była zbyt ciężka, dlatego zna-
leziono dla niej inne miejsce, przy skrzyżowaniu „bitych” 
dróg. Nowy kościół zyskał inne wezwanie: Najświętszego 
Serca Jezusowego.

Jest to budowla ceglana, jednowieżowa, o ciężkiej 
eklektycznej sylwetce. Wnętrze udekorowano barwną po-
lichromią autorstwa Władysława Zycha. Od 2014 r. w spe-
cjalnie przygotowanej krypcie pod boczną kaplicą spoczy-
wa napoleoński generał Piotr Bontemps z małżonką Różą.

W kościele znajdują się relikwie Św. Joanny Beret-
ty Molli – patronki rodzin, rodziców, narzeczonych, kano-
nizowanej w 2004 r. podczas Światowego Roku Rodziny 

przez Jana Pawła II. 
Poświęcony jest jej 
jeden z bocznych 
ołtarzy ozdobiony 
portretem kanoniza-
cyjnym.

Imielnica leży 
na Mazowieckiej 
Drodze Św. Jakuba.Fot. 12
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kościół wniebowzięcia nmp 
– rokitno 23
www.sanktuariumrokitno.Pl

R O K I T N O  k .  B Ł O N I A

Rokitno było w XIII w. grodem kasztelańskim leżącym 
nad rzeką Utratą. O dwa kilometry na południe istniała star-
sza, otwarta osada – stąd dwie parafie powstałe tak blisko 
siebie: Św. Wojciecha (grodowa) i Św. Jakuba (wiejska). 
Po przeniesieniu kasztelanii, prawdopodobnie do Warsza-
wy, kościół grodowy stracił na znaczeniu i popadł w ruinę. 

Obie parafie połączono na początku XVIII w. stara-
niem biskupa Mikołaja Święcickiego w związku z fundacją 
nowego murowanego kościoła wznoszonego według pro-
jektu Tomasza Bellottiego od 1698 r. Budowę wstrzymała 
III wojna północna i śmierć fundatora, kościół poświęcono 
dopiero w 99 lat po rozpoczęciu budowy. 

W październiku 1914 r. artyleria niemiecka doszczętnie 
zbombardowała kościół. Odbudowa z ruin trwała do 
1931 r., kiedy dokonano ponownego poświęcenia 
kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 
Kolejnej konsekracji w 1968 r., dokonał Prymas Stefan 
Wyszyński. To właśnie on nazwał słynący łaskami obraz 
Matki Bożej „Wspomożycielką Prymasowską”. Obraz 
malowany temperą na desce pochodzi prawdopodobnie 
z XVI w. Został koronowany w 2005 r. przez Prymasa 
Józefa Glempa.

Kościół jest budowlą orientowaną, wzniesioną na 
planie krzyża greckiego z kaplicami w narożach, o monu-
mentalnej fasadzie z niskimi wieżami. We wnętrzu poza 
obrazem Wspomożycielki Prymasów w ołtarzu głównym 
widnieją dzieła Szymona Czechowicza oraz Franciszka 
Smuglewicza. Przez Rokitno prowadzi Warszawska Droga 
Św. Jakuba.
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klasZtor sióstr niePokalanek 
– ul. sZkolna 2

S Z Y M A N Ó W

Zgromadzenie opiekuje się młodym pokoleniem, 
kształci i wychowuje przyszłe kobiety. Domem macierzy-
stym sióstr był do 1946 r. Jazłowiec (obecnie Ukraina). Po 
zmianie granic Dom Generalny znajduje się w Szymanowie.

Klasztor to dawny pałac wzniesiony na przełomie 
XIX i XX w. W 1907 r. piętrowy budynek neorenesansowy 

z okazałym gankiem i balko-
nem wspartym na filarach 
przekazano wraz z otacza-
jącym parkiem siostrom 
niepokalankom. 

W 2002 r. w poświę-
conej nowej kaplicy umiesz-
czono figurę Najświętszej 
Marii Panny Jazłowieckiej. 
Rzeźbę stworzył w 1883 r. 
na prośbę Matki Marceliny 
Darowskiej Tomasz Oskar 
Sosnowski. Wykonana 

z białego marmuru karraryjskiego, przedstawia Najświęt-
szą Pannę w momencie zwiastowania. Artysta mistrzow-
sko oddał Jej powagę, skupienie, a jednocześnie gest 
posłuszeństwa Bogu. Przed samą wojną, 9 lipca 1939 r. 
figurę koronował Prymas August Hlond. W 1946 r. siostry, 
zmuszone do wyjazdu z Jazłowca, zabrały figurę ze sobą. 
Od tej pory stoi w Szymanowie – najpierw w niewielkiej 
kaplicy klasztornej, od kilku lat w ołtarzu przestronnej kapli-
cy. Na prawo od kaplicy stoi druga, mniejsza, poświęcona 
błogosławionej Matce Marcelinie Darowskiej. 

W początku lutego 1956 r. ksiądz Karol Wojtyła pro-
wadził w szkole rekolekcje dla wychowanek. 

Fot. 13 
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wysZogród

W Y S Z O G R Ó D

Na wysokiej skarpie doliny Wisły, naprzeciw ujścia 
Bzury, założono w XI w. gród obronny, od którego zapewne 
pochodzi nazwa Wyszogrodu – wysoki gród. Książę Konrad 
Mazowiecki w XIII w. wzniósł na tym samym wzgórzu za-
mek z drewna, a król Kazimierz Wielki zmienił go w muro-
waną gotycką fortecę. 

Pierwszą świątynię pobudował na skarpie wiślanej, 
osadzony tu w 1320 r. z nadania księcia płockiego Wa-
cława, zakon bożogrobców. Kościół Św. Jakuba w 1726 r. 
osunął się do Wisły stale podmywany przez rzekę. Nowy 
kościół z 1754 r., wezwania Św. Trójcy służył wiernym za-
ledwie 19 lat, gdyż już w 1773 r. spłonął. Kolejną świąty-
nię, według projektu gdańskiego budowniczego Samuela 
Fischera, ukończono w 1786 r. Znajduje się przy ul. Rębow-
skiej. Wewnątrz zachowały się XVIII-wieczne ołtarze oraz 
polichromia z 1890 r. 

Muzeum Wisły w Wyszogrodzie pod adresem Rynek 1 
opowiada historię miasta i regionu. Ulica Wiślana prowadzi 
zaś na Górę Zamkową, gdzie splatają się różne okresy histo-
ryczne miasta: grodzisko wczesnośredniowieczne i bunkry 
niemieckie z 1944 r. Poni-
żej znajdują się skromne 
pozostałości najdłuższe-
go niegdyś drewnianego 
mostu w Europie, roze-
branego w 1999 r. 

Miasto leży na Ma-
zowieckiej Drodze Św. 
Jakuba. Fot. 14 
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euroPejskie centrum artystycZne im. Fryderyka choPina

 – ul. warsZawska 142, www.ecasanniki.Pl

muzeum wsi maZowieckiej 
– ul. narutowicZa 64 www.mwmskansen.Pl

muzeum maZowieckie

– ul. tumska 8, www.muzeumplock.art.Pl

P Ł O C K ,  S A N N I K I ,  S I E R P C

Pod koniec XVIII w. Sanniki trafiły w ręce rodziny Pru-
szaków, którzy wznieśli dla siebie klasycystyczny dwór. Tu 
właśnie przybył latem 1828 r. młody Fryderyk Chopin na 
wakacje. Nie tylko odpoczywał, tu również komponował, 
korzystając z fortepianu, który jest ozdobą tutejszej kolekcji. 
W odnowionych salach pałacu odbywają się recitale i wy-
stawy, a w parku koncerty  folklorystyczne, jako że Sanniki 
są żywym centrum kultury ludowej.

Przy płockim deptaku – ulicy Tumskiej, w secesyjnej 
kamienicy pod numerem 8. w Muzeum Mazowieckim moż-
na podziwiać bogatą kolekcję sztuki secesyjnej i art deco 
w autentycznych wnętrzach mieszkalnych starego budyn-
ku. Miłośników modernizmu  zachwyci ekspozycja sztuki 
przełomu XIX i XX wieku. W przyległym budynku warto 
odbyć podróż po tysiącletniej historii Płocka, od czasów 
grodu, po lata II wojny światowej. Na ogromnej makiecie 
zobaczyć można średniowieczne miasto z charakterystycz-
ną, istniejącą do dziś zabudową.

Ponad 80 budynków z XVIII-XX w., prawdziwa karcz-
ma, dwór szlachecki, kościół, starodawny wiatrak – w ma-
lowniczej okolicy nad rzekami Sierpienica i Skrwa można 
poczuć się naprawdę swojsko. Na terenie majątku Boja-
nowo na zachód od miasta w 1975 r. powstał park etnogra-
ficzny z obiektami drewnianej architektury wiejskiej. Zagrody 
rozmieszczono zgodnie z tradycyjnym układem wsi rzędowej 
– wzdłuż jednej drogi. Stylowe budynki mieszczą powozow-
nię i galerię sztuki ludowej z bogatą kolekcją rzeźby. 
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kościół św. wojciecha – sanktuarium 
matki Bożej lewiczyńskiej – lewicZyn 1

www.sanktuarium-lewicZyn.Pl

L E W I C Z Y N

Dawno temu polscy rycerze rozgromili tu pogan 
w wielkiej bitwie. Podobno ten „lwi czyn” dał nazwę miej-
scowości. Lokalne podanie utrzymuje, że z wdzięczności 
Bogu za zwycięstwo dzielni mężowie usypali wzgórze, na 
którym postawiono kościół. 

Drewniany budynek przetrwał trzysta lat, ale lustracja 
dokonana w początku XVII w. stwierdziła zupełne zmursze-
nie obiektu. Wzniesiono więc nowy kościół z fundacji pod-
stolego czerskiego Prokopa Oborskiego, również drewnia-
ny, większy od poprzedniego. Do konsekrowanej w 1608 r. 
świątyni z czasem dobudowano dwuwieżową fasadę. 
Nową konstrukcję, wkrótce zniszczoną przez burzę, zastą-
piono jedną wieżą i w takim kształcie kościół przetrwał do 
dziś.

Z zewnątrz bryłę świątyni na trzy części dzieli: pre-
zbiterium, nawa i wieża z kruchtą. Jej zrębową konstruk-
cję szalowaną deskami pokrywa dach z miedzianej blachy. 
W barokowym wnętrzu bieli się drewniany ołtarz główny ze 
żłobieniami, ufundowany w 1750 r. przez proboszcza lewi-
czyńskiego, ks. Antoniego Wilskiego. Ołtarze boczne i am-
bona z tego samego okresu utrzymane są w podobnym 
stylu. W ołtarzu głównym króluje Matka Boża Lewiczyńska, 
zwana Matką Pocieszenia, z powodu trzymanej w ręku chu-
steczki, którą ociera łzy zbolałych. Obraz sprowadzono do 
Lewiczyna w 1604 r., a już w 1684 oficjalnie został uznany 
za cudowny przez Biskupa Stefana Wierzbowskiego. Wi-
zerunek malowany na desce o wymiarach 85 cm na 118 
cm ozdobiono sukienkami ze srebrnej blachy oraz koronami 
papieskimi. Koronacja nastąpiła 10 sierpnia 1975 r., a wy-
pełniającymi dekret Papieża Pawła VI byli Kardynał Stefan 
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Wyszyński – Prymas Polski i Metropolita Krakowski Kardy-
nał Karol Wojtyła.

W dokumentach parafialnych zachował się wpis do-
konany podczas uroczystości koronacyjnych z podpisami 
Stefana Wyszyńskiego, Karola Wojtyły i dziesięciu innych 
biskupów. Na plebanii przechowywana jest też patera do 
konsekracji komunikantów używana przez Jana Pawła II 
w Rzymie, podarowana tutejszemu sanktuarium.

W pobliżu kościoła powstał Dom Pielgrzyma poświę-
cony przez Prymasa Józefa Glempa w 2006 r. Mogą z niego 
korzystać pielgrzymi z daleka, bo ci z okolicy bywają tu na 
co dzień. W dniu 15 sierpnia, kiedy obchodzone jest święto 
Patronki Ziemi Grójeckiej, w sanktuarium gromadzi się na-
wet kilkanaście tysięcy wiernych. Najpiękniej jednak jest tu 
na początku maja, gdy okoliczne wzgórza bieleją tysiącami 
kwitnących drzew owocowych.

Na placu przed kościołem znajduje się pomnik Pa-
pieża-Pielgrzyma z różańcem w dłoni. Brązowa figura Ojca 
Świętego ustawiona jest na pagórku, droga z kostki ka-
miennej prowadzi wprost do kościoła. 

Fot. 15
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kościół św. jadwigi śląskiej i św. 
stanisława BiskuPa

O D R Z Y W Ó Ł

Rycerz Dobrogost Czarny herbu Nałęcz nad rzeką 
Drzewiczką założył osadę, która w 1418 r. otrzymała przy-
wilej miejski. W XVI w. zaczęto ją nazywać Odrzywołem, 
a potomkowie Dobrogosta przyjęli nazwisko Odrzywolskich.

Mimo że Odrzywół pozbawiony został przez Rosjan 
praw miejskich, zachował dawny układ miasteczka z ryn-
kiem i charakterystycznymi domami, z przejazdowymi bra-
mami na podwórka.

Wysokie, strzeliste wieże kościoła widać z daleka 
w równinnym krajobrazie. Budowlę neogotycką o halowym 
układzie trzech naw wzniesiono w latach 1898-1907 we-
dług projektu Konstantego Wojciechowskiego. Skromne 
neogotyckie i częściowo barokowe wyposażenie wnętrza 
przeniesiono z poprzedniej świątyni. W ołtarzu głównym 
obraz Matki Bożej Bolesnej. 

Nieco z tyłu, za kościołem znajduje się zabytkowy bu-
dynek plebanii z 1790 r. Ma kształt dworku szlacheckiego 
z gankiem na kolumnach i mansardowym dachem. 

To właśnie rycerz Dobrogost Czarny odpowiedzialny był przed 
królem Władysławem za przygotowanie zimą i wiosną 1410 r. 
w Puszczy Kozienickiej mostu łyżwowego dla wojsk królewskich 
maszerujących na wielką wojnę z Zakonem Krzyżackim. Elementy 
konstrukcji w postaci łodzi („łyżew”) spławiono Wisłą do Czerwińska 
i tam zmontowano przed nadejściem wielkiej armii królewskiej z po-
łudnia. Przez trzy dni rycerstwo i tabory przebywali most, po czym 
został rozmontowany i spławiony do Płocka, gdzie miał czekać na 
rozwój wydarzeń. 

Ten bezprecedensowy w średniowiecznej Europie manewr umo- 
żliwił szybkie pokonanie wielkiej rzeki, połączenie z siłami litewski-
mi i marsz ku granicom państwa krzyżackiego. Zapewne w uznaniu 
zasług Dobrogost otrzymał z rąk królewskich przywilej na założenie 
nowego miasta.
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W niedzielę, 18 sierpnia 1968 r. w Odrzywole spo-
tkali się dwaj wielcy ludzie polskiego Kościoła. Z południa 
przyjechał Kardynał Karol Wojtyła w towarzystwie Biskupa 
Sandomierskiego Walentego Wójcika. W godzinę później 
od północy przyjechał Kardynał Stefan Wyszyński z Bi-
skupem Piotrem Gołębiowskim. Po powitaniu w kościele 
goście przeszli na plebanię, a po krótkim odpoczynku odje-
chali do pobliskiej Studzianny na uroczystości koronacyjne.

Kult Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannej na-
rodził się 350 lat temu, kiedy to zdun Wojciech doznał 
objawień i uzdrowienia przed obrazem Rodziny Świętej, 
przedstawiającym małego Jezusa, Najświętszą Marię 
i Świętego Józefa przy stole podczas posiłku. Cudowny wi-
zerunek umieszczono w kaplicy na Panieńskiej Górze, a dla 
opieki nad świętym miejscem sprowadzono księży Filipi-
nów. Kult szybko się rozszerzał i w początku XVIII w. wznie-
siono okazały barokowy kościół wzorowany na weneckiej 
świątyni Santa Maria Della Salute. Niezwykły jest wystrój 
bazyliki: utrzymany w zielonkawej tonacji, pełen zdobień, 
malowideł ściennych, z dominującym w przestrzeni ołta-
rzem głównym. 

Klasztor znajdujący się za kościołem również pochodzi 
z XVIII w.  i mieści niewielkie, ale interesujące muzeum sa-
kralne. Na dziedzińcu skromny pomnik upamiętniający po-
byt Karola Wojtyły 
podczas uroczysto-
ści koronacyjnych 
18 sierpnia 1968 r. 
Złożono tu w 2006 r. 
ponad 300 kartek 
z postanowieniami 
parafian tworzą -
cymi duchowy po-
mnik Jana Pawła II. Fot. 16
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radom

R A D O M

„Rad dom bym tutaj miał!” – zachwycił się król Kazi-
mierz Wielki, obozując nad rzeką Mleczną. Ziarno prawdy 
musiało tkwić w legendzie, bo wkrótce z woli króla po-
wstało miasto otoczone murami o trzech bramach i z po-
nad dwudziestoma basztami. Prostopadła siatka ulic oto-
czyła duży rynek z ratuszem, zbudowano kościół i zamek 
– siedzibę króla.

Wędrówkę po mieście warto jednak rozpocząć w ko-
lebce Radomia – grodzie obronnym z X w., na sztucznie 
usypanym wzgórzu nad rzeką. Jego pozostałości nazywane 
„Piotrówką” są obiektem badań archeologów i stopniowo 
odkrywają swoje tajemnice. Radom jest jednym z nielicz-
nych miast w Europie, gdzie zachował się czytelny układ 
kolejnych ośrodków osadniczych z ponad tysiąca lat. Idąc 
od grodu ulicą Piotrówka, skręcamy w lewo w ul. Św. Wa-
cława, która doprowadzi nas do XIII-wiecznej świątyni pod 
tym wezwaniem. Niszczona i odbudowywana, w swych 
burzliwych dziejach była przez pewien czas magazynem, 
a nawet więzieniem… Centrum osady, która w XIII w. 
otrzymała prawa miejskie, dziś radomianie nazywają Sta-
rym Miastem. Ulicą Staromiejską dojdziemy do nowego 
miasta założonego w XIV w. przez króla Kazimierza. Po-
łożone między ulicami Wałową i Reja, zachowało swój 
owalny kształt i układ ulic. Przechodząc obok  starej Bramy 
Krakowskiej, docieramy do Rynku z oryginalnymi domami 
Esterki i Gąski z przełomu XVI i XVII w., neorenesansowym 
ratuszem z 1848 r. i ozdobionym klasycystycznym porty-
kiem dawnym kolegium Pijarów, gdzie mieści się Muzeum 
im. Malczewskiego.

Obok skwerku przy ul. Grodzkiej, gdzie wyeksponowa-
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no fragmenty murów i zamku, znajduje się gotycki kościół 
Św. Jana. Z jego wieży zobaczyć można fantastyczną pa-
noramę Radomia. 

Przy ulicy Żeromskiego (dawny trakt lubelski) rozwi-
nęło się w późniejszych wiekach dzisiejsze centrum. Po 
prawej rozciąga się jeszcze późnogotycki kompleks klasz-
torny bernardynów z XVI w., ale dalej króluje już zwarta 
zabudowa zdobnych kamienic. Choć nie wszystkie odno-
wione, dają dobry obraz życia społecznego w XIX w.: bo-
gate mieszkania od frontu i ubogie oficyny w podwórzach. 
Na pl. Konstytucji 3 Maja stoi świątynia zbudowana jako 
cerkiew, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prze-
budowana na kościół garnizonowy. W otoczeniu placu kilka 
pałacyków miejskich.

Po kolejnych dwustu metrach wchodzimy na plac przed 
klasycystycznym budynkiem delegatury Urzędu Wojewódz-
kiego. W alei parku im. Kościuszki czeka nas spotkanie z mi-
strzem z Czarnolasu. Minąwszy pomnik Jana Kochanowskie-
go, dojdziemy do neogotyckiej katedry Opieki NMP.

Wiele ciekawych 
miejsc leży w odda-
li od naszego szlaku. 
Warto zajrzeć np. do 
Mazowieckiego Cen-
trum Sztuki Współcze-
snej, które mieści się 
w zabytkowym budynku 
elektrowni, nie sposób 
ominąć południowy 
skraj miasta z Muzeum 
Wsi Radomskiej i Se-
minarium Duchownym 
z pamiątkami po Św. 
Janie Pawle II. Fot. 17
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katedra Pw. oPieki najświętszej marii Panny 
– ul. sienkiewicZa 16

www.katedra.radom.Pl

R A D O M

Pod koniec XIX w., w liczącym 50 tysięcy mieszkań-
ców Radomiu działała tylko jedna parafia. Marzenia o no-
wej świątyni katolickiej nabrały realnego kształtu za spra-
wą komitetu obywatelskiego, który w roku 1895 rozpoczął 
zbiórkę pieniędzy i wystarał się o pozwolenie na budowę. 
Władze rosyjskie wyraziły wreszcie zgodę i w trzy lata póź-
niej rozpoczęły się prace. W 1911 r. odbyły się pierwsze 
nabożeństwa, faktycznie budowa trwała jeszcze siedem 
lat. W 1921 r. powołano do życia nową parafię. 

W roku 1992 Papież Jan Paweł II ustanowił nową die-
cezję radomską – tym samym kościół został katedrą (od roku 
1981 był konkatedrą diecezji sandomiersko-radomskiej).

Gmach świątyni zaprojektował Józef Pius Dziekoński, 
jeden z najwybitniejszych architektów polskich przełomu 
XIX i XX stulecia. Powstała monumentalna  bazylika z tran-
septem, zbudowana z żółtej cegły, dekorowana elementa-
mi z piaskowca szydłowieckiego. Wieże wysokie na 72 m 
mają wysmukłe hełmy z koronami. Fasada ozdobiona jest 
portalami drzwi głównych i bocznych oraz rozetą i szczy-
tem ze sterczynami.

Nad tynkowanym i jasnym wnętrzem zamyka się krzy-
żowo-żebrowe sklepienie.  Neogotyckie cztery ołtarze, am-
bona, ławki, stalle wykonane zostały z różnych gatunków 
drewna przez miejscową fabrykę specjalizującą się w wy-
robach sakralnych. W centrum trójdzielnego ołtarza głów-
nego z ażurowymi wieżyczkami króluje marmurowa figura 
Matki Bożej z Dzieciątkiem. W prawym ramieniu transeptu 
przy ołtarzu znajduje się relikwiarz Św. Kazimierza o kształ-
cie stylizowanego orła. Wykonał go Bronisław Chromy dla 
relikwii świętego sprowadzonych do Radomia w 1989 r.
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Kazimierz JAGIELLOŃCZYK (syn) – królewicz, święty Kościoła ka-
tolickiego, patron Litwy, Polski, Radomia.

Ur. w Krakowie 3.10.1458 r. jako drugi syn Kazimierza Jagielloń-
czyka i Elżbiety Rakuszanki. Wychowanek Jana Długosza i Filipa Kal-
limacha. Po objęciu przez brata Władysława tronu czeskiego został 
głównym pretendentem do korony polskiej. W czasie nieobecności 
króla w kraju pełnił funkcję namiestnika; ojciec szykował go na swe-
go następcę. Mieszkał na zamku królewskim w Radomiu. Dał się po-
znać jako dobry gospodarz, świątobliwy mąż, sprawiedliwy sędzia.

Zmarł 4 marca 1484 r. w Grodnie na gruźlicę. W wyniku zabiegów 
rodziny królewskiej został przez Klemensa XII w 1604 r. w katedrze 
wileńskiej ogłoszony świętym. 

Kardynał Karol Wojtyła gościł w katedrze radomskiej 
16 czerwca 1972 r. Był współcelebransem nabożeństwa 
z okazji nawiedzenia parafii katedralnej przez obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej. Na wielu pamiątkowych zdjęciach 
z tej uroczystości widać jak ksiądz Kardynał się uśmiecha. 
Najwyraźniej nieoczekiwane pojawienie się kopii obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej wprawiło go w taki dobry hu-
mor (patrz str. 38).

Jan Paweł II przybył do katedry podczas wizyty w Ra-
domiu 4 czerwca 1991 r. Przy wejściu spotkał się z dziećmi 
z grup parafialnych, potem 
wolno podszedł do ołtarza 
i modlił się przed Najświęt-
szym Sakramentem. 

Przed katedrą znajdu-
je się pomnik Jana Paw-
ła II. Posąg wysoki na ok. 
2 m, wykonany z brązu 
ustawiony został na pro-
stopadłościennym cokole 
z czerwonego piaskowca. 
Po przeciwnej stronie stoi 
pomnik Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. Fot. 18
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Budynek ParaFii katedralnej

 – ul. sienkiewicZa 13
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Parafia Katedry Radomskiej mieści się na rogu ulic 
Mickiewicza i Sienkiewicza. Z zewnątrz szare, pozbawio-
ne ozdób budynki nie robią imponującego wrażenia. We 
wnętrzu jedynie pomieszczenia reprezentacyjne mają cha-
rakter dziewiętnastowiecznego, dostatniego domu miesz-
czańskiego.  Z bramy wiodącej na podwórka budynków (od 
strony ul. Mickiewicza) 18 czerwca 1972 r. po godzinie 19. 
sześciu biskupów wyniosło kopię obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej, która odbywała pielgrzymkę po kraju. Jed-
nym z nich był Kardynał Wojtyła.

Pomysł peregrynacji kopii obrazu wyszedł od Prymasa Wyszyń-
skiego. Chodziło o to, aby Maryja nawiedziła w okresie Wielkiej 
Nowenny (przygotowania narodu polskiego do uroczystości milenij-
nych) wszystkie parafie.

Kopię namalowaną przez prof. Leonarda Torwirta 14 maja 1957 r. 
poświęcił papież Pius XII, a 29 sierpnia w katedrze warszawskiej roz-
poczęła się jej wielka podróż.

1 września 1966 r. obraz zatrzymała w drodze milicja i odwiozła 
na Jasną Górę. Zakazano go stamtąd wywozić. Przez sześć lat po 
Polsce wędrowała tylko pusta rama obrazu, ewangeliarz i świeca, 
ale uroczystości nawiedzenia nie zostały przerwane. 

Obraz powrócił na trasę 18 czerwca 1972 r. w Radomiu. 
A wszystko za sprawą determinacji księdza Józefa Wójcika, który 
(za wiedzą Prymasa) zdołał zmylić czujność milicji (oraz zakonników), 
wykradł z ks. Romanem Siudkiem obraz z Jasnej Góry i z pomocą 
sióstr zakonnych przetransportował do parafii radomskiej. Tu obraz 
czekał ukryty do dnia celebry i został oficjalnie wniesiony na plac 
przed katedrą, ku wielkiej radości wiernych. Władze PRL nie zdecy-
dowały się na interwencję.

Uroczyste zakończenie peregrynacji nastąpiło na Jasnej Górze 
12 października 1980 r. Obraz odwiedził w czasie wędrówki ponad 
8 tysięcy kościołów w 7150 polskich parafiach. 

Od 1985 r. rozpoczęła się druga peregrynacja obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej po Polsce.

     (na podstawie książki: „Obecność i pamięć”)
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Świątynię zwaną kościołem farnym albo po prostu 
farą (czyli najstarszy kościół parafialny w mieście) fundo-
wał sam Kazimierz Wielki w latach 1360-70. 

Jednonawowa budowla wzniesiona w stylu gotyc-
kim z prostokątnym prezbiterium wkrótce zaczęła obrastać 
wieńcem kaplic, które z czasem przekształcono w nawę 
od strony południowej. W XV w. dobudowano wieżę, która 
pełniła również rolę strażnicy. W XVIII w. podwyższono ją 
do wysokości 45 m. Od strony północnej  w latach 1630-33 
powstała renesansowa kaplica Kochanowskich. Najstarszy 
zabytek – XIV-wieczna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem – 
przeniesiona z dawnej Bramy Krakowskiej. Malowidła we 
wnętrzu fary pochodzą z lat 70. XX w. 

Obecny wygląd kościół zawdzięcza przebudowie z lat 
1908-09. Na początku XXI w. świątynia przeszła gruntow-
ną renowację. Udostępniono do zwiedzania wieżę, skąd 
rozpościera się wspaniały widok na cały Radom. Na terenie 
przykościelnym zwracają 
uwagę figury „Chrystus u 
słupa” na wysokiej kolum-
nie z XIX w. oraz Św. Jana 
Nepomucena z XVIII w.

Kardynał  Wojty ła 
odwiedził farę w dzień ko-
ronacji Matki Bożej Błot-
nickiej, czyli 21 sierpnia 
1977 r. Zanim pojechał do 
Błotnicy odprawił tu nabo-
żeństwo. 

kościół Farny Pw. św. jana chrZciciela

 – ul. rwańska 6
www.Fara.radom.Pl

R A D O M

Fot. 19
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A oprócz nas (…) jest tu jeszcze potężny wiatr. Można by na-
wiązać do starego powiedzenia: papież rzuca słowa na wiatr. (...) 
Bo wierzy w taki potężny wiatr, który kiedyś wstrząsnął ścianami 
wieczernika. W tym wietrze wyraziło się przez siłę natury tchnie-
nie Ducha Świętego. Słowa rzucane na ten polski wiatr nie zostaną 
poniesione w niewiadomym kierunku, tylko pójdą tak, jak to słowo 
Boże, które z wieczernika na wszystkie krańce ziemi pchnął potężny 
wiatr Ducha Świętego.

 (z pożegnania Jana Pawła II po mszy św. na lotnisku na Sadkowie)

lotnisko sadków

lotnisko-radom.eu/Pl

R A D O M

4 czerwca 1991 r. na lotnisku na Sadkowie jednego 
człowieka oczekiwało ok. 500 tysięcy osób. Papież przy-
leciał na miejsce spotkania z mieszkańcami regionu ra-
domskiego rano z Kielc śmigłowcem „Bell”. Witała go sło-
neczna pogoda i porywisty wiatr. Witały go zebrane rzesze 
wiernych. 

Dostojny Gość przejechał papamobile między sekto-
rami i skierował się do ołtarza, gdzie pod poziomem celebry 
(który wznosił się ok. 4,5 m nad płytą lotniska) ukryta była 
zakrystia i miejsce odpoczynku wyposażone w stylowe me-
ble, wypożyczone z Muzeum Wsi Radomskiej. Nad stołem 
ofiarnym umieszczono zadaszenie przypominające złożone 
do modlitwy dłonie, z krzyżem na szczycie. Na pionowej 
ścianie zawieszono relikwie bł. Wincentego Kadłubka oraz 
obraz Matki Bożej Pocieszenia ze Starej Błotnicy. Czytając te 
słowa, przypominamy sobie wiatr, który pojawił się nagle na 
Placu Świętego Piotra w dniu pogrzebu Jana Pawła II.

Lotnisko powstało na terenie podradomskiej wsi Sad-
ków w roku 1927. Funkcjonowała tu Szkoła Pilotów Rezerwy, 
a w czasie wojny stacjonowały jednostki bojowe. Obecnie 
pas startowy o długości 2000 m umożliwia przyjmowanie sa-
molotów różnych typów, również pasażerskich – od 2014 r. 
istnieje tu port lotniczy. Co dwa lata w sierpniu organizowa-
ne są z rozmachem pokazy lotnicze „Air Show” Radom.
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Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu powsta-
ło w ekspresowym tempie w latach 1988-91. Już  w 12 
miesięcy po rozpoczęciu budowy, w jedynym, dopiero co 
wykończonym skrzydle zainaugurowano rok akademicki. 
Jesienią 1990 r. Wspólna Komisja Watykańsko-Polska, 
przygotowująca program IV pielgrzymki Ojca Świętego do 
Polski, odwiedziła seminarium. Jakież było zdumienie jej 
członków, gdy na miejscu auli, w której miało się odbyć 
spotkanie, zobaczyli tylko ogromny wykop…

Ale kiedy 4 czerwca 1991 r. limuzyna z Janem Paw-
łem II zajechała przed seminarium, wszystko było już goto-
we. W holu brawami przyjęli Papieża klerycy. Po głośnym 
powitaniu Ojciec Święty skierował się do kaplicy na modli-
twę. 

Witany owacją w Auli Głównej (gdzie jeszcze niedaw-
no był plac budowy), w obecności pięciuset osób dokonał 
poświęcenia seminarium. 

Po wcześniejszym umówieniu można zobaczyć kapli-
cę na pierwszym piętrze i pokój odpoczynku Papieża na pię-
trze drugim. W saloniku pozostały pamiątki po Ojcu Świę-
tym: sutanna, buty, ornat, haftowana stuła, tron papieski, 
zastawa, z której korzystał. Nawet dywan został wykonany 
specjalnie na wizy-
tę Papieża. Przed se-
minarium, nieopodal 
brązowego pomnika 
Jana Pawła II w stroju 
liturgicznym, unoszą-
cego Najświętszy Sa-
krament, rośnie Dąb 
Papieski nr 473.

wyższe seminarium duchowne

– ul. młyńska 23/25
www.seminarium.radom.Pl

R A D O M

Fot. 20
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Pomnik ludZi skrZywdZonych

 – ul. 25 cZerwca (róg ul. s. żeromskiego)

R A D O M

Miejsce szcze-
gólne w historii mia-
sta, bo naznaczone 
ludzkim dramatem. 
Tu w 1976 r. szcze-
gólnie dramatyczny 
przebieg miały pro-
testy społeczeństwa 
przeciw polityce 

władz Polski Ludowej. 25 czerwca manifestację stłumiła 
siłą Milicja Obywatelska. Protestujących pobito, stosowa-
no wobec nich różne represje: aresztowano, wzywano na 
przesłuchania, inwigilowano, wyrzucano z pracy. W odpo-
wiedzi na takie postępowanie zawiązał się Komitet Obrony 
Robotników (KOR) – organizacja opozycyjna niosąca po-
moc poszkodowanym przez władze komunistyczne.

Na miejscu manifestacji powstał pomnik nazywany 
dziś „Trzy Kamienie”. Składa się z trzech części: XIX-wiecz-
nego pomnika-krzyża, kamienia węgielnego pod Pomnik 
Ludzi Skrzywdzonych – poświęconego ofiarom represji 
w 1976 r., kamienia-pomnika Papieża Jana Pawła II.

Ojciec Święty odwiedził to miejsce 4 czerwca 1991 r. 
Uklęknął na stopniach i modlił się najpierw w ciszy, a po-
tem głośno, słowami modlitwy XVII-wiecznego kaznodziei 
królewskiego, ks. Piotra Skargi. Złożył też wiązankę kwia-
tów i pobłogosławił licznie zebrane sztandary i delegacje 
związkowe, kombatanckie, zakładowe.

Ale pomnik nie ma szczęścia. Choć projekt istnieje od 
wielu lat, wciąż jest tylko kamień węgielny.

Fot. 21
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Pierwszy kościół w Błotnicy był drewniany. W roku 
1759 proboszcz Skórkowski zainicjował budowę nowej, 
murowanej świątyni. Trudności finansowe spowodowa-
ły, że prace trwały długo: konsekracji dokonano dopiero 
w 1868 r.; budowę ukończono zaś w 1913 r. Obie wojny 
światowe kościół przetrwał niezniszczony, choć nie bez 
przygód.

Najokazalszym elementem wyposażenia barokowego 
kościoła o rozbudowanej fasadzie jest klasycystyczny oł-
tarz wykonany przez Józefa Fettera. Ten sam artysta stwo-
rzył ołtarze boczne oraz ambonę w kształcie łodzi. Ozdobą 
głównego ołtarza jest cudowny wizerunek Matki Bożej 
zwanej Królową i Panią Ziemi Radomskiej. 

21 sierpnia 1977 r. wierni czekali na przyjazd Prymasa 
Wyszyńskiego, który miał koronować obraz Matki Bożej. Pa-
dający deszcz zamienił łąkę z ołtarzem polowym w grząskie 
bajoro, godne miana Błotnicy. Mimo to ponad 200 tysięcy 
ludzi przybyło na uroczy-
stość. I niejeden był roz-
czarowany, gdy dotarła 
wieść, że chory Prymas 
Wyszyński nie przy-
będzie, a uroczystości 
poprowadzi mało znany 
Metropolita Krakowski 
Karol Wojtyła. Kardynał 
w asyście biskupów 
i księży odprawił mszę 
św. i dokonał koronacji. 
Dziś Błotnica szczyci się 
wizytą Świętego.

kościół narodZenia najświętszej marii Panny 
– sanktuarium matki Bożej PociesZenia

www.Blotnica.Paulini.Pl

S TA R A  B Ł O T N I C A

Fot. 22
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kościół św. małgorzaty

W R O C I S Z E W

W 1918 r. w neogotyckim kościele we Wrociszewie 
podjął pracę nowy organista, Stanisław Wyszyński. Dwu-
wieżowa świątynia z czerwonej cegły dekorowana biało 
tynkowanymi blendami została wzniesiona według projek-
tu Franciszka Braumana w latach 1894-1901. Gotyckie łuki 
osłaniają trzy wejścia prowadzące do wnętrza trójnawowej 
bazyliki, w której przez trzydzieści lat pracował ojciec przy-
szłego Prymasa Polski. 

Stefan Wyszyński bywał częstym gościem we Wroci-
szewie, odwiedzał go jako kleryk, ksiądz, wreszcie biskup. 
Tu ukrywał się przez kilka miesięcy w pierwszym okresie 
okupacji. Był oczywiście także na pogrzebie swego ojca, 
18 lutego 1970 r. W uroczystości uczestniczyli Metro-
polita Krakowski Karol Wojtyła i kilkunastu innych bisku-
pów. W orszaku żałobnym szło siedemdziesięciu księży 
i tyleż sióstr zakonnych. Tysiące parafian żegnało swego 
organistę. Wewnątrz kościoła zobaczyć można epitafium 
w kształcie miniaturowych organów poświęcone Stanisła-
wowi Wyszyńskiemu oraz tablicę pamięci Prymasa Tysiąc-
lecia. Na miejscowym cmentarzu obok kaplicy znajduje się 
grób rodziny Wyszyńskich.

Wysokie wieże kościołów – potencjalne stanowisko obserwacyj-
ne, zawsze przyciągały ogień artyleryjski. Tak było też z kościołem 
we Wrociszewie, który na przełomie 1944 i 1945 r. znalazł się na 
terenach przy froncie. 

16 stycznia 1945 r. kilka pocisków zza Pilicy spadło w pobliżu 
kościoła, a odłamki znalazły się w środku. Zrządzeniem losu jeden 
z odłamków przebił ścianę drewnianego konfesjonału i zabił księdza 
Józefa Widyńskiego, spowiednika pełniącego posługę, i ranił oso-
bę przystępującą do spowiedzi. Ksiądz był jedyną śmiertelną ofiarą 
ostrzału. Pochowany jest na miejscowym cmentarzu. W kościele, po 
prawej stronie od wejścia można zobaczyć pamiątkę tamtego zda-
rzenia – szaro malowany konfesjonał z dziurami po odłamku.
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 „Elektrownia” – to interdyscyplinarne centrum sztuki 
współczesnej. W położonym w centrum miasta neogotyc-
kim budynku dawnej miejskiej elektrowni z 1901 r. dziś pro-
muje się wystawy, odbywają się przedziwne performance, 
prowadzone są warsztaty edukacyjne, sesje naukowe, 
spotkania autorskie. Pomysłodawcą eksponowania w tak 
niezwykłych wnętrzach zbiorów Muzeum sztuki współcze-
snej w Radomiu jest Honorowy Obywatel Radomia Andrzej 
Wajda.

Najokazalszy gmach przy rynku zajmuje muzeum 
noszące imię urodzonego w Radomiu malarza Jacka Mal-
czewskiego. Powstało w 1923 r. ze zbiorów prywatnych. 
Poznać tu można początki miasta na wystawie archeolo-
gicznej, zobaczyć kolekcję malarstwa (z obrazami patrona) 
i zbiory przyrodnicze, numizmatyczne, rzemiosła artystycz-
nego. Muzeum ma oddziały: sztuki współczesnej w baro-
kowych kamienicach Gąski i Esterki oraz mieszczące się 
w XIX-wiecznym dworze w Czarnolesie Muzeum Jana Ko-
chanowskiego.

maZowieckie centrum sZtuki współczesnej „elektrownia” 
– ul. koPernika 1, www.elektrownia.art.Pl

muzeum im. jacka malcZewskiego – rynek 11
www.muzeum.edu.Pl

muzeum wsi radomskiej w radomiu – ul. szydłowiecka 30
www.muzeum-radom.Pl

R A D O M

Na obrzeżach miasta, pośród pagórków nad rzecz-
ką Kosówką wyrastają  dwa dwory szlacheckie, kościół, 
chałupy, budynki gospodarcze, kuźnie i wiatraki. Obraz 
dawnej wsi uzupełniają przydrożne krzyże, kapliczki, przy-
domowe ogródki i sady z ulami. Oto Muzeum Wsi Radom-
skiej z 16.000 eksponatów. Oddział muzeum w Przysusze 
nosi imię Oskara Kolberga. Jak żył polski etnograf? Warto 
poznać jego naukowy dorobek w dziedzinie folklorystyki  
i twórczości muzycznej.
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muzeum ludowych instrumentów 
muZycZnych w szydłowcu 

– ul. sowińskiego 2
www.muzeuminstrumentow.Pl

termy msZcZonowskie 
– ul. warsZawska 52
www.termy-mszczonow.eu

S Z Y D Ł O W I E C ,  M S Z C Z O N Ó W

Gotycko-renesansowy zamek urokliwie posadowiony 
na wyspie niegdyś był siedzibą magnackich rodów Szydło-
wieckich i Radziwiłłów, a dziś mieści pierwsze w świecie 
muzeum poświęcone instrumentom muzycznym wyko-
nanym przez twórców nieprofesjonalnych. Ma w swych 
zbiorach ponad 2 tysiące muzealiów. Poza polskimi posiada 
też instrumenty niemieckie, austriackie, czeskie, włoskie, 
francuskie i rosyjskie. Ma instrumenty, które wyszły już 
z obiegu, rekonstrukcje tych, znanych już tylko z przekazów 
źródłowych, a także oryginalne destrukty i niezwykle prymi-
tywne, wręcz dziwaczne instrumenty ludowe.

Aby wygrzać się w gorących źródłach, nie trzeba 
jechać aż na południe Polski, rozległy park wodny oferu-
jący naturalne bogactwo wody geotermalnej znajduje się 
w Mszczonowie, zaledwie godzinę drogi od Warszawy. 
W dwóch gorących basenach, z których jeden znajduje 
się na zewnątrz, można kąpać się przez cały rok. Masaż 
za pomocą gejzerów, jacuzzi, leżanek wodnych, ławeczek 
napowietrzających odpręży zmęczone mięśnie, a rozgrzane 
suche wnętrze sauny, a następnie chłodząca woda z 24 
dysz fontanny zahartują ciało.

Ofertę uzupełnia wypożyczalnia rowerów, na których 
można poznawać malowniczą okolicę po wyznaczonych 
szlakach.
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siedlce

S I E D L C E

Przez wiele lat był to teren pogranicza polsko-litew-
skiego. Ludy wschodnie nazywały Polskę Lechistanem, 
a Polaków – Lachami, zatem na ziemię leżącą przy ich gra-
nicach mówiono: Podlasie. I choć w dawnym królestwie 
zajmowało północny skraj Małopolski, to dziś Siedlce są 
jednym z głównych podlaskich ośrodków.

Nad jedną z leniwie płynących równiną rzek – Mu-
chawką, wyrosło w średniowieczu kilka wiosek. W 1503 r. 
Daniel Siedlecki założył Nowe Siedlce, wkrótce powsta-
ła parafia, a w 1547 r. król Zygmunt Stary obdarzył nowy 
ośrodek przywilejem miejskim. Dzięki przychylności władcy 
nowy ośrodek rozkwitł, a wraz z napływem osadników roz-
winęło się rzemiosło. 

Dobrą passę przerwał w połowie XVII w. najazd 
szwedzki. Późniejsi właściciele – książęta Michał, jego syn 
Kazimierz i wnuk Fryderyk Czartoryscy – zadbali o nowe 
rozplanowanie ulic i rynku, ufundowali murowany kościół, 
zbudowali dla siebie barokowy pałac. Jednak najwybitniej-
szą postacią w dziejach Siedlec okazała się kobieta, pra-
wnuczka Michała – Aleksandra Ogińska. Ta niezwykle ener-
giczna osoba, będąc właścicielką miasta w latach 1775-98 
przebudowała rezydencję w stylu klasycystycznym, urzą-
dziła sentymentalny park zwany „Aleksandrią”, wzniosła 
ratusz, założyła teatr i szkołę baletową, zapraszała na swój 
dwór poetów, malarzy, gościła również dwukrotnie króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Poleciła też zbudo-
wać dla siebie kaplicę grobową, architektoniczną perełkę 
wśród zabytków miasta.

Dzisiejsze Siedlce liczą 76 tysięcy mieszkańców, są 
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S I E D L C E

ośrodkiem przemysłowym, uniwersyteckim, centrum go-
spodarczym, usługowym i kulturalnym regionu.

Spacer po mieście zaczynamy od katedry, której strze-
liste, górujące nad miastem wieże są charakterystycznym 
punktem orientacyjnym. Po zwiedzeniu tej monumentalnej 
świątyni wystarczy przejść przez ulicę do Muzeum Diece-
zjalnego ze zbiorami sztuki sakralnej. Ozdobą kolekcji jest 
jedyny w Polsce obraz El Greco „Ekstaza Św. Franciszka”. 
Ulicą Biskupa Świrskiego idziemy do zespołu XVIII-wiecz-
nych zabytków z czasów księżnej Ogińskiej. Od północy 
pałacu, w którym dziś ma siedzibę Uniwersytet Przyrod-
niczo-Humanistyczny, rozciąga się park miejski – pozosta-
łość dawnej „Aleksandrii”, zaś od południa dawne budynki 
teatru (obecnie archiwum). Ulicą Kościuszki przechodzimy 
obok klasycystycznej poczty do kościoła Św. Stanisława. 
Naprzeciwko, pośrodku rynku, oryginalny ratusz z wieżą 
zwieńczoną postacią Jacka – legendarnego siłacza dźwi-
gającego ogromną kulę niczym Atlas. W ratuszu mieści 
się Muzeum Regionalne, a obok w dawnym odwachu  
– biblioteka. 

Fot. 23
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katedra Pw. niePokalanego Poczęcia nmp 
– ul. BiskuPa i. świrskiego 55 

www.katedra.siedlce.Pl

S I E D L C E

Mimo zaledwie stuletniej historii siedlecka katedra 
jest zabytkiem godnym obejrzenia. Kościół wzniesiono we-
dług projektu Zygmunta Zdańskiego w latach 1905-1912 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w średniowieczu. 
Trójnawowa świątynia z transeptem, na planie krzyża ła-
cińskiego, wyrasta dwoma wieżami na 75 m w górę.

Jesienią 1912 r. kościół poświęcono, w rok później 
konsekrowano, a już w 12 lat od budowy podniesiono do 
godności katedry wobec przeniesienia do Siedlec biskup-
stwa podlaskiego przez Papieża Piusa XI. 

Fasadę świątyni bogato zdobią skarpy, ostre łuki por-
tali i okien, sterczyny, biało tynkowane blendy. Czerwone 
cegły o różnym kształcie uformowano w gzymsy, rozety, 
maswerki. 

Panujący wewnątrz mrok rozświetla tęczowym  bla-
skiem tylko krucyfiks pod łukiem. Kiedy już oczy przywykną 
do ciemności dostrzeżemy elementy wyposażenia zhar-
monizowane z neogotyckim stylem katedry. Konfesjonały, 

ambona, ołtarze wykonane 
z ciemnego drewna toną 
w mroku. W prawym ra-
mieniu transeptu w ołtarzu 
relikwiarz Męczenników 
Podlaskich z niedalekiego 
Pratulina.

 Biskup Wojtyła kilku-
krotnie gościł w katedrze 
siedleckiej. Jako Papież 
odwiedził ją 10 czerwca 
1999 r.Fot. 24
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Budynek Kurii Biskupiej był dawną siedzibą Towarzy-
stwa Kredytowego Ziemskiego i zbudowany został na jego 
potrzeby w latach 70. XIX w. według projektu Juliana An-
kiewicza. Płaskorzeźba  w trójkątnym tympanonie, przed-
stawiająca dwóch rolników i kobietę ze snopem zboża, 
przypomina pierwotne przeznaczenie budynku. 

Dwukondygnacyjna budowla ma bardzo bogato zdo-
bioną elewację z pseudoportykiem. Na dziedziniec Kurii 
prowadzi ozdobna brama, którą co najmniej sześć razy mi-
jał Biskup Wojtyła. Pewnego razu gościł w Siedlcach w dro-
dze do sanktuarium w Leśnej Podlaskiej.

dom BiskuPi 
– ul. j. Piłsudskiego 62

S I E D L C E

Siostry pracujące w kuchni wspominają, że po późnym przyjeź-
dzie nie upominał się nawet o kolację. Mimo to został poczęstowany 
tym, co było pod ręką: herbata, chleb, masło, ser. Siostry obiecały 
na rano coś więcej. Ale o brzasku okazało się, że spieszący się Gość 
wymknął się, by nie robić kłopotu. 

Ostatnią wizytę w Domu Biskupim złożył w 1999 r., 
już jako Papież. Po nabożeństwie na siedleckich Błoniach 
przybył tu na obiad i dla odpoczynku. 

W korytarzu Domu Biskupiego znajduje się tablica 
przypominająca wizytę Świętego Jana Pawła II i obraz Mę-
czenników Pratulińskich pędzla Eliasza Radzikowskiego.

Fot. 25
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muzeum dieceZjalne 
– ul. BiskuPa i. świrskiego 56

www.muzeum.siedlce.Pl

S I E D L C E

Muzeum zostało utworzone przez Biskupa Przeź-
dzieckiego wkrótce po odnowieniu diecezji podlaskiej, jego 
pierwszym organizatorem był ks. Karol Dębiński. Działal-
ność placówki na ponad 30 lat przerwała II wojna świa-
towa. 

Po wznowieniu prac zbiory trzymano w salach nad 
zakrystiami w katedrze, potem również w kurii, wreszcie 
– po wybudowaniu nowego seminarium w Opolu koło Sie-
dlec – zwolnił się budynek przy ul. Bpa I. Świrskiego i tam 
ulokowano Muzeum.

Niepozorna z zewnątrz kamienica, kryje we wnętrzu 
prawdziwe skarby: obrazy, monstrancje, sprzęty liturgicz-
ne, rzeźby z kościołów i kapliczek przydrożnych, dokumen-
ty. Prawdziwą perełką muzeum jest jedyny w Polsce obraz 
El Greco „Ekstaza Św. Franciszka”. Ale jest tu wiele innych 
wspaniałych eksponatów, pośród nich pamiątki po Janie 
Pawle II, na przykład ornat, w którym odprawiał nabożeń-

stwo na Błoniach. Czer-
woną szatę dekoruje 
malowany fragment ob-
razu przedstawiającego 
męczeństwo Unitów 
Pratulińskich. Jest także 
tron papieski używany 
podczas nabożeństwa 
na Błoniach. Z jasne-
go drewna, rzeźbiony 
w kłosy zboża, z herbem 
papieskim na szczycie 
oparcia.Fot. 26 
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Rozległe łąki rozcią-
gające się na północ od 
miasta, już poza zwartą 
zabudową, stały się ol-
brzymią „świątynią”, dla 
mszy papieskiej. Zbu-
dowano okazały ołtarz 
z przewodnim motywem 
zboża: kolumny podtrzy-
mujące dach w kształcie 
kłosów, stół ołtarzowy, 
mównica, ławki dekoro-
wane były niczym faliste 
łodygi, kłosy i ziarna. Nad ołtarzem górował ogromny krzyż 
z napisem „Abba – Ojcze”. W jego poprzeczkę wpisano 
dwie dłonie: Boga i człowieka (jak na sklepieniu Kaplicy Sy-
kstyńskiej). Projektantem całości był Jacek Spisacki.

Do Siedlec przybyło ok. 2,5 tysiąca autokarów z piel-
grzymami. Papież przyleciał śmigłowcem. Lądował na Bło-
niach, przejechał papamobile wzdłuż sektorów, pozdrawia-
jąc wiernych. Kwadrans po dziesiątej rozpoczęła się msza 
św. Po zakończeniu nabożeństwa Papież przemówił do 
zebranych także po białorusku, rosyjsku i ukraińsku,  ponie-
waż w półmilionowym tłumie obecnych było kilka tysięcy 
gości zza wschodniej granicy.

Dziś na siedleckich Błoniach Papieskich stoi okazały 
krzyż jako pamiątka mszy św. papieskiej i pomnik Męczen-
ników Unickich. Na północ od Błoni znajdują się stawy 
hodowlane niedawno objęte ochroną jako ornitologiczny 
rezerwat przyrody „Stawy Siedleckie”. 

Błonia PaPieskie

S I E D L C E

Fot. 27
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muzeum jana Pawła ii 
– ul. wiśniowa 5     

www.muzeum-PaPieskie.Prv.Pl

S I E D L C E

Ludzie małej wiary mówią: „co ja mogę, ode mnie nic 
nie zależy”. Ludzie wielkiej wiary po prostu czynią. Tak za-
brał się do pracy Adam Klejc, zbierając pamiątki po Janie 
Pawle II. A że energii mu nie brakowało, zdołał przekonać 
władze Siedlec i dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 11 do 
współpracy.

Uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II mia-
ła miejsce 17 maja 1997 r., w przeddzień urodzin Papieża. 
Powstała wówczas Sala Papieska rozrosła się do szkolnego 
muzeum. A że pan Klejc w poszukiwaniu pamiątek potra-
fił kołatać nawet do bram Watykanu, eksponatów jest tu 

naprawdę dużo, i to 
jakich! Osobiste rze-
czy Papieża: sutanny, 
kurtki, buty, pióro, 
zegarek, ręczniki, pa-
miątki z pielgrzymek. 
No, i oczywiście fo-
tografie, listy, doku-
menty. Osobny dział 

stanowią zbiory filatelistyczne, numizmatyczne, karty pocz-
towe – wszystko związane z osobą Patrona. Pod względem 
bogactwa zbiorów jest to trzecie (po Krakowie i Wadowi-
cach) muzeum Jana Pawła II w Polsce, a na Mazowszu 
– najbogatsze. 

We wnęce korytarza szkolnego, na pierwszym piętrze 
znajduje się popiersie Świętego. Obok powiększone auto-
grafy Papieża oraz papieskie błogosławieństwo dla peda-
gogów, uczniów szkoły i ich rodziców oraz dla twórców 
Muzeum papieskiego. Przy boisku szkolnym rośnie Dąb 
Papieski nr 503.

Fot. 28
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Siedlecki dworzec PKP wart jest zainteresowania 
nawet wtedy, gdy nie wybieramy się w podróż koleją. 
W niewielkim pomieszczeniu na antresoli mieści się kapli-
ca dworcowa pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ufundo-
wana przez związki kolejarzy i prywatnych sponsorów. Po-
święcona została przez Biskupa Siedleckiego Jana Wiktora 
Nowaka 4 czerwca 1999 r. – w przeddzień wizyty Papieża 
w Siedlcach.

Na ścianie po lewej wisi tablica poświęcona Janowi 
Pawłowi II, a na wprost duży krzyż Św. Franciszka – wierna 
kopia krzyża z bazyliki Św. Klary. To właśnie przed tym krzy-
żem Św. Franciszek miał objawienia. 

Obok krzyża zawieszono kopię obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej, w kaplicy znajduje się jeszcze obraz Św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej – patronki kolejarzy. Niezwykłe jest 
tabernakulum, dzieło włoskiego artysty Giovaniego Vedele.

dworZec PkP

S I E D L C E

Fot. 29
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Pomniki i taBlice poświęcone janowi Pawłowi ii

S I E D L C E

Mieszkańcy Siedlec na różne sposoby upamiętniali 
wizytę Ojca Świętego w ich mieście. Najbardziej widocz-
nym, materialnym świadectwem pamięci są symboliczne 
pomniki i tablice.

Przy ruchliwym skrzyżowaniu ulic J. Kilińskiego i J. Pił-
sudskiego ustawiono w 1998 r. pomnik Jana Pawła II au-
torstwa Mariana Gardzińskiego. Odlana z brązu postać Pa-
pieża w szatach liturgicznych targanych wiatrem stoi na 
wysokim cokole. Napis na postumencie głosi: PAX VOBIS/
POKÓJ TOBIE/POLSKO/ OJCZYZNO MOJA/POKÓJ TOBIE.

Drugi, prywatny pomnik papieski znajduje się w ogród-
ku przy ul.  Ks. J. Poniatowskiego 20. Na wymurowanym 
postumencie znajduje się okrągły brązowy medalion z pro-
filem Papieża, poniżej napis: 10 VI 1999/NA PAMIĄTKĘ/
WIZYTY/W SIEDLCACH.

Przy nowym kościele pw. Ducha Świętego (ul. Brze-
ska, róg 3 Maja) wzniesiono pomnik ku czci Męczenników 
Unickich. Napis na tablicy brzmi: MĘCZENNIKOM/PODLA-

SKIM/Z PRATULINA/PARAFIA 
DUCHA ŚW. W ROKU POBY-
TU/W SIEDLCACH PAPIEŻA 
JANA PAWŁA II/1999. Kościół 
o oryginalnej, nowoczesnej syl-
wetce stoi tuż obok cerkwi pra-
wosławnej pw. Św. Trójcy.

Tablica upamiętniająca 
wizytę Papieża znajduje się 
również na nowym budynku 
Szpitala Miejskiego przy ul. Sta-
rowiejskiej 15.Fot. 30
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Na południowy zachód od Siedlec nad rzeką Świder 
w XVI w. za sprawą rodu Głoskowskich rozwinęła się bo-
gata wieś. Właściciele Seroczyna wystarali się o powoła-
nie parafii, a później o prawa miejskie nadane przez króla 
Zygmunta Augusta w 1548 r. Korzystne warunki kusiły 
rzemieślników i kupców. Pojawili się tu także hutnicy ko-
rzystający z miejscowych ubogich rud. W mieście działała 
szkoła, młyny wodne, folusze, tartak. Mimo to w roku 1869 
zaborcy rosyjscy odebrali Seroczynowi prawa miejskie.

Pierwszy drewniany kościół wybudowano w 1547 r. 
i tego samego roku erygowano parafię. Drugi powstawał 
etapami w XVIII w. za sprawą kolejnych właścicieli – Obor-
skich i Cieszkowskich. Obecny kościół wybudowany został 
w latach 1909-1914 według projektu Zygmunta Zdań-
skiego – twórcy katedry siedleckiej. Murowana budowla 
w stylu neogotyckim ma jedną potężną wieżę. Nietypowy 
układ dwu bocznych kaplic tworzy z nawą zarys krzyża rów-
noramiennego. Tynkowane wnętrze z trzema rokokowymi 
ołtarzami zdobią obrazy Jana Niezabitowskiego i Józefa 
Buchbindera. Od XVII 
w. przechowywana 
jest w kościele ikona 
Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem otoczona 
lokalnym kultem.

Seroczyn leży 
na drodze Św. Jaku-
ba wschodniego Ma-
zowsza i Podlasia.

kościół Pw. nawiedZenia nmp 
– ul. mińska 4

S E R O C Z Y N

Fot. 31
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węgrów

W Ę G R Ó W

Dawna osada targowa na wschodnich krańcach 
Mazowsza rozwijała się w granicach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego nad rzeką Liwiec. Pierwsza pisana wzmianka 
o Węgrowie to akt erekcyjny kościoła parafialnego z 1414 r. 
Miastem zostaje w 1441 r. i wraz z całym Podlasiem wcho-
dzi w skład Królestwa Polskiego. Ważny ośrodek handlu 
zbożem szybko się rozwija dzięki dogodnemu położeniu na 
szlaku kupieckim na Litwę. 

Był miastem prywatnym należącym do rodów Uhrow-
skich, Kostowiczów, Kiszków, Radziwiłłów. Kolejni właści-
ciele byli otwarci na nowe nurty religijne – protestantyzm, 
potem arianizm i kalwinizm. Natomiast Krasińscy, wła-
dający miastem w latach 1664-1762 prowadzili politykę 
kontrreformacyjną, zaczęły się więc waśnie i prześladowa-
nia religijne. Od XVIII w. działała w mieście manufaktura, 
produkowano sukno m.in. dla wojska. W czasie powstania 
styczniowego w pobliżu miasta oddziały pod dowództwem 
Jana Matlińskiego stoczyły zaciętą bitwę z Rosjanami. 
W czasie wojny bombardowania zniszczyły w znacznym 
stopniu Węgrów, dzielnicę żydowską zlikwidowano po wy-
wiezieniu mieszkańców do obozu zagłady. Miasto wyzwoli-
ły spod okupacji niemieckiej siły Armii Krajowej.

Gotycki kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP oraz 
Św. Piotra i Pawła, został gruntownie przebudowany w du-
chu baroku w XVII w. Wraz z dzwonnicami, bramą i ogro-
dzeniem wypełnia całą wschodnią część rynku. Polichromie 
wewnątrz świątyni wykonał Michał Anioł Palloni. W zakry-
stii kościoła jest przechowywane legendarne XVI-wieczne 
„Lustro Twardowskiego”. 
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W Ę G R Ó W

Przy ul. Kościuszki znajduje się barokowy kościół 
pw. Św. Piotra z Alkantary i Św. Antoniego Padewskiego 
z klasztorem reformatów wybudowanym według projektu 
Tylmana z Gameren. Jednonawowa budowla z transeptem 
i prezbiterium ma rząd kaplic po obu stronach nawy oraz 
dobudowaną kaplicę fundatora – Jana  Bonawentury Kra-
sińskiego, z jego nagrobkiem wykonanym w 1703 r. przez 
złotnika gdańskiego Andrzeja Mackensena Młodszego. Po-
lichromia, podobnie jak w kościele farnym, jest dziełem Mi-
chała Anioła Palloniego. W centralnej części ołtarza głów-
nego króluje rzeźba Chrystusa na krzyżu wykonana przez 
jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy baroku w Europie 
– Andrzeja Schlutera. 

Przy ul. Narutowicza znajduje się klasycystyczny 
kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy z po-
czątku XIX w. Jest budowlą jednonawową z kwadratową 
wieżą. Ponadto warto zobaczyć Dom Gdański z XVIII w. 
przy Rynku i XVII-wieczną drewnianą kaplicę na cmentarzu 
ewangelickim. 

Węgrów leży na drodze Św. Jakuba wschodniego 
Mazowsza i Podlasia.

Fot. 32
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kościół św. Piotra i Pawła 
– ul. siedlecka 64

W O D Y N I E

Znaleziska arche-
ologiczne świadczą 
o osadnictwie na tere-
nie gminy przed 6 ty-
siącami lat. W czasach 
historycznych notatki 
mówią o powstaniu 
parafii w Wodyniach 

w 1445 r. Leżąca na szlaku handlowym wieś już znacz-
nie wcześniej stanowiła duży ośrodek, a prawdopodobnie 
w XVI w. otrzymała prawa miejskie. 

W czasie powstania listopadowego w kwietniu 
1831 r. stacjonowały tu oddziały gen. Prądzyńskiego przed 
zwycięską bitwą z Rosjanami pod Iganiami. Nie ominęły 
Wodyń działania wojenne w 1939 r. W ich wyniku niemal 
cała wieś spłonęła.

Fundatorem kościoła pw. Bożego Ciała był ówczesny 
właściciel tutejszych dóbr Stefan Wodyński. Kolejną świą-
tynię wzniesiono po najeździe szwedzkim w XVII w. Sto lat 
później na miejscu chylącej się ku upadkowi budowli za-
częto wznosić nową świątynię. Kościół Św. Piotra i Pawła 
ufundowała Aniela Załuska, konsekrowano go w 1777 r.

Jest to budowla stawiana „na zrąb” – czyli z pozio-
mych belek łączonych w narożach. Nad konstrukcją osza-
lowaną pionowymi deskami wznosi się kryty gontem dwu-
spadowy dach z barokową sygnaturką. W jednonawowym 
wnętrzu znajdują się trzy barokowe ołtarze z XVIII w., am-
bona oraz konfesjonały z tego samego okresu.

Do kościoła prowadzi murowana brama-dzwonnica 
zwieńczona latarnią. 

Fot. 33
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Leżąca nad Bugiem wieś, o udokumentowanej dzie-
więćsetletniej historii, zyskała rozgłos dopiero w XX w. jako 
miejsce urodzenia Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Pry-
masa Polski. Na miejscu starszych, drewnianych świątyń 
wzniesiono tu w latach 1908-1913 neogotycki kościół pw. 
Przemienienia Pańskiego z czerwonej cegły w układzie trzy-
nawowym z transeptem. Obok stoi trójdzielna murowana 
dzwonnica, a przed nią pomnik Prymasa Wyszyńskiego.

Naprzeciw kościoła, w ogródku pełnym kwiatów stoi 
niepozorny, budowany na zrąb drewniany domek kryty gon-
tem. Jest to zrekonstruowany budynek, w którym na po-
czątku XX w. mieściła się wiejska szkoła. Po prawej stronie 
od wejścia znajduje się sala lekcyjna z typowym wyposa-
żeniem z czasów, kiedy przyszły Prymas pobierał pierwsze 
nauki. Po lewej natomiast urządzono mieszkanie dla orga-
nisty i jego rodziny. Niewiele jest oryginalnych pamiątek po 
Wyszyńskich, ale meble, sprzęty, obrazy pochodzą rzeczy-
wiście sprzed stu lat i oddają klimat tamtego mieszkania.

muzeum kardynała steFana wyszyńskiego

www.ParaFiaZuZela.eu

Z U Z E L A

Fot. 34
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muzeum regionalne 
– ul. Piłsudskiego 1 

www.muzeumsiedlce.art.Pl

muzeum ZBrojownia na Zamku w liwie 
– ul. Batorego 2

www.liw-zamek.Pl

S I E D L C E ,  L I W ,  M O Ś C I S K A

W budynku XVIII-wiecznego ratusza można zwiedzić 
wystawy z zakresu archeologii i historii Siedlec i ziemi sie-
dleckiej, zobaczyć zbiory etnograficzne oraz wystawy cza-
sowe.

Poza Siedlcami funkcjonują dwa oddziały muzeum: 
Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, które obejmu-
je miejsca zagłady stworzone podczas II wojny światowej 
przez nazistów, oraz Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.

Około 1429 r. książę warszawski Janusz I Starszy zbu-
dował murowaną warownię na sztucznej wyspie wśród 
rozlewisk rzeki Liwiec. Obecnie zamek mieści jedno z naj-
większych muzeów broni w Polsce, z kolekcją broni białej, 
palnej i drzewcowej z XV-XX w. Muzeum szczyci się rów-
nież kolekcją portretu sarmackiego z XVII-XVIII w. oraz du-
żym zbiorem malarstwa i grafiki o tematyce batalistycznej.

Farma Iluzji to wyjątkowa kompozycja atrakcji dla 
dzieci i dorosłych, edukacji podanej w przyjaznej formie, 
miejsca do zabawy, wypoczynku, a także swobodnego 
piknikowania na ogromnej przestrzeni zewsząd otoczonej 
lasem. 

Park edukacji i roZrywki „Farma iluZji” 
www.farmailuzji.Pl
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dom sióstr Benedyktynek

www.FisZor.BlogsPot.com

GAJ k. WYSZKOWA – „FISZOR”  

W nadbużańskiej głuszy, nad brzegiem rzeki Fiszor 
znajduje się dom opieki prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. 
Powstał w 1932 r. z inicjatywy założycielki zgromadzenia 
– Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej. Siostry opiekują 
się chłopcami upośledzonymi intelektualnie. 

Nieopodal, za lasem, w „Domu za Strugą” mieszka-
ją siostry seniorki. Zachował się tam jeden z drewnianych 
domków stawianych na początku działalności, jest też duży 
murowany dom, w którym prócz mieszkań znajduje się ka-
plica i pokój Kardynała  Stefana Wyszyńskiego. Prymas był 
wielokrotnym gościem tego domu, odpoczywał tu i nabie-
rał sił po chorobie. Pokój, w którym mieszkał i pracował, 
pozostał niezmieniony; wciąż stoi tu biurko, fotelik, łóżko, 
regał. W kaplicy pozostał obraz Matki Bożej, który Prymas 
woził ze sobą w podróży. 

Prymas wybrał to miejsce ze względu na bliską odle-
głość od Warszawy, spokój i ciszę. Kardynał Wojtyła kilka-
krotnie odwiedzał Prymasa w Fiszorze.

Ostatnia wizyta miała miejsce zaledwie na dwa i pół 
miesiąca przed wyborem na Stolicę Piotrową 30 i 31 lipca 
1978 r.

Fot. 35
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kościół ZnaleZienia krzyża świętego 
– Pl. dresZera 10
www.jadow-sanktuarium.jimdo.com

J A D Ó W

Wieś wzmiankowa-
na już w 1414 r. zawsze 
miała duże znaczenie. 
Była własnością królew-
ską, klasztorną, wreszcie 
prywatną. W 1823 r. kolej-
ni właściciele – Zamojscy 
– wystarali się o przywilej 
miejski dla Jadowa. Nie-
stety mieszkańcy cieszyli 
się nim tylko do końca po-
wstania styczniowego.

Pierwszą świątynię 
ufundował książę mazowiecki w XV w. Parafię pod we-
zwaniem Św. Jakuba Apostoła erygowano w 1481 r. Drugi 
kościół wzniesiono po zniszczeniach najazdu szwedzkiego 
w XVII w. Były to kościoły drewniane. Obecna, murowana 
świątynia zbudowana została z fundacji hrabiego Zdzisława 
Zamojskiego w latach 1882-1886 według projektu Józe-
fa Piusa Dziekońskiego. Od 1893 r. znajdują się tu relikwie 
Krzyża Świętego. Trójnawowa budowla neogotycka z ele-
mentami romanizmu wyrasta ku górze wieżą. Czerwoną 
cegłę zdobią skarpy, obramowania okien, sterczyny otyn-
kowane na biało. Wewnątrz zwracają uwagę rokokowe 
organy.

Zachował się także zespół dworski z II poł. XIX w. 
składający się z dworu, oficyny i budynków gospodarczych.

Jadów leży na drodze Św. Jakuba wschodniego Ma-
zowsza i Podlasia.

Fot. 36
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łomża

ŁOMŻA

Początków miasta położonego niezwykle malow-
niczo,  na wzgórzach nad doliną Narwi,  trzeba szukać 
w miejscu zwanym Górą Królowej Bony. Tysiąc lat temu 
istniał tam gród o potężnych wałach obronnych. Przybył 
do niego około roku 1005 świątobliwy Brunon z Kwerfurtu 
w swej wędrówce na misję do pogańskich Prusów. Trady-
cja utrzymuje, że to on był fundatorem pierwszego kościoła 
pod wezwaniem Św. Wawrzyńca, którego fundamenty od-
naleźli archeologowie. 

Święty Brunon zginął męczeńską śmiercią w okolicach 
dzisiejszego Giżycka. Gród łomżyński natomiast stanowił 
przez blisko czterysta lat jedną z ważniejszych mazowiec-
kich twierdz na północnych rubieżach księstwa. Z czasem 
jednak na zachód od grodu założono nowe miasto, rozpla-
nowano rynek i siatkę ulic, powstał murowany zamek ksią-
żęcy, który niestety nie dotrwał do naszych czasów. 

Najstarszym zabytkiem Łomży jest katedra Św. Mi-
chała i od niej rozpoczynamy zwiedzanie miasta. Po są-
siedzku, przy ul. Sadowej znajduje się w otoczeniu zieleni 
Dom Biskupi – rezydencja Biskupa Łomżyńskiego. Ulicą 
Sadową i Polową dojść można do dwóch ukwieconych 
rond im. Hanki Bielickiej o kształcie kapeluszy, z których 
słynęła popularna polska aktorka. Na lewo od ronda duży 
nowy gmach mieści Dom Księży Emerytów oraz Muzeum 
Diecezjalne z cennymi zbiorami sztuki sakralnej oraz z do-
kumentami dotyczącymi przeszłości Łomży. Idąc pod górę 
ul. Giełczyńską, mijamy po lewej ogrody przy pałacu bisku-
pim i docieramy do Muzeum Północno-Mazowieckiego 
z bogatymi zbiorami archeologicznymi, historycznymi i et-
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Ł O M Ż A

nograficznymi. Osobny dział poświęcony jest „kurpiowskie-
mu złotu”, jak nazywano bursztyn. Ulicą Dworną w prawo 
dojść można do zespołu klasztornego benedyktynek, a idąc 
prosto, wchodzimy na Stary Rynek. Jego zabudowa po-
chodzi z lat powojennych, gdyż większość kamienic została 
zniszczona podczas walk w 1944 i 1945 r., kiedy miasto 
przez kilka miesięcy było na pierwszej linii frontu. Jedynym 
starym obiektem jest ratusz z 1823 r. 

Na uliczce Farnej warto przysiąść na ławeczce Hanki 
Bielickiej lub odpocząć w pobliskiej kawiarence. Przed kate-
drą skręcamy w prawo w ulicę Dworną, by dotrzeć na plac 
Jana Pawła II, gdzie znajduje się Seminarium Duchowne 
i kościół Wniebowzięcia NMP przebudowany z dawnej cer-
kwi garnizonowej. 

Ulicą Krótką można stąd dojść jeszcze do biegnącej 
wzdłuż skarpy doliny Narwi ulicy o dziwnej nazwie „Krzywe 
Koło”, przy której znajduje się XVIII-wieczny zespół klasztor-
ny kapucynów. Stąd roztacza się piękny widok na  mean-
drującą rzekę oraz przeciwległe wzgórza z fortami rosyjskiej 
XIX-wiecznej twierdzy w Piątnicy.

Fot. 37
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katedra Pw. św. michała archanioła 
– ul. dworna 25

www.katedra.4lomza.Pl

Ł O M Ż A

Kiedy lokowano miasto w nowym miejscu, prze-
niesiono ze Starej Łomży parafię Rozesłania Apostołów. 
W miejscu, gdzie stoi teraz klasztor kapucynów zbudowa-
no skromny kościół. Było to jednak zbyt mało dla dynamicz-
nie rozwijającego się miasta.

Księżna Anna Mazowiecka i jej synowie ufundowa-
li nowy, okazały kościół zbudowany w latach 1504-1525. 
Gotycka świątynia pw. Św. Michała Archanioła i Św. Jana 
Chrzciciela aż do 1972 r. była jedyną w parafii i mieście. 
W 1925 r. w związku z powstaniem diecezji łomżyńskiej 
kościół podniesiono do rangi katedry.

Jest nietypowo dla gotyku przysadzista, o szerokiej 
fasadzie, bez wysokiej wieży. Zbudowana z cegły, z po-
tężnymi skarpami i dekoracyjnymi, otynkowanymi na biało 
blendami. Gotycką świątynię zniszczono podczas potopu 
szwedzkiego. Po odbudowie pod  kierunkiem Józefa Szy-
mona Bellottiego wnętrze zyskało wystrój barokowy, w tym 
samym stylu przebudowano fasadę. 

Podparte potężnymi filarami sklepienia: w nawie głów-
nej gwiaździste, a w bocznych kryształowe, bardzo rzadko 
spotyka się na Mazowszu. Prezbiterium zostało urządzone 

Fot. 38
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współcześnie po wybudowaniu pod nim w 2009 r. nowej 
krypty biskupów łomżyńskich. Stół ołtarzowy z białego 
marmuru zdobi brązowe wyobrażenie ostatniej wieczerzy, 
a marmurową mównicę – postaci ewangelistów. W po-
łudniowej kaplicy znajduje się cudowny obraz Matki Bożej 
Łomżyńskiej, który od dnia koronacji, 4 czerwca 1991 r. 
nosi miano Matki Pięknej Miłości i króluje w drewnianym 
ołtarzu manierystycznym z XVII w.

W nawach bocznych mnożą się nagrobki i epitafia. Do 
szczególnie cennych należą: późnogotycka płyta nagrobna 
proboszcza Jana Wojsławskiego – budowniczego świątyni 
z XVI w., wczesnobarokowy nagrobek Nikodema Franciszka 
Kossakowskiego z 1611 r., renesansowy nagrobek Elżbiety 
i Andrzeja Modliszewskich z rzeźbami alegorii Sprawiedli-
wości i Miłosierdzia z 1589 r. Szczególna jest płyta nagrob-
na Biskupa Stanisława Kostki Łukomskiego autorstwa Zofii 
Trzcińskiej-Kamińskiej. Przedstawia biskupa osłaniającego 
własnym płaszczem katedrę.

Ł O M Ż A

12 września 1944 r., tuż przed wycofaniem się z Łomży, Niemcy 
postanowili wysadzić katedrę w powietrze. Do biskupa Łukomskiego 
zgłosili się dwaj oficerowie nakazujący usunięcie całego personelu 
z budynków kurii i pałacu. Biskup zaprosił ich do wnętrza katedry, 
aby pokazać im, jak cennym jest zabytkiem, ale byli nieprzejednani. 
Wtedy to poprosił o chwilę modlitwy.

Zapytałem jednego z nich, czy jest katolikiem. Odpowiedział:
„–Tak, a skąd ks. Biskup to wie?”. „- Zauważyłem, że przeżegnał 

się pan w kościele”. Odezwał się drugi oficer: „- Ja też jestem kato-
lik”. Powiedziałem wtedy do nich: „- Daję każdemu z was różaniec 
i będę modlił się za was codziennie przy wieczornych pacierzach, 
ażebyście szczęśliwie wrócili z wojny do swych rodzin, a wy zostaw-
cie mi za to katedrę”. Oficerowie przyjęli różańce, spojrzeli na siebie 
i na mnie, pożegnali się i odeszli. 

Ocaloną katedrę dwukrotnie odwiedził Karol Wojty-
ła jako biskup, po raz trzeci pojawił się tu jako Papież Jan 
Paweł II 5 czerwca 1991 r. Spotkał się wtedy z Litwinami 
– wizyta Papieża w Litewskiej Socjalistycznej Republice 
Radzieckiej była wówczas niemożliwa.
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Pałac BiskuPi 
– ul. sadowa 2

ŁOMŻA

Pałac powstał jako siedziba biskupów łomżyńskich 
w 1925 r. według projektu Zdzisława Świątkowskiego. 
Niewysoką neoklasyczną budowlę od frontu dekoruje por-
tyk z cofniętymi dwoma kolumnami jońskimi i z trójkątnym 
naczółkiem. Nad przeszklonym, półokrągłym balkonikiem 
prostą attykę zdobią insygnia biskupie. W pałacu znajdują 
się obrazy barokowe i z XIX w., m.in. galeria portretów bi-
skupów wigierskich. 

Na pierwszym piętrze znajduje się pokój urządzony 
stylowymi, neobarokowymi meblami, w którym spędził 
noc Jan Paweł II, odpoczywając po trudach kolejnego dnia 
pielgrzymki.

Wieczorem, 
4 czerwca 1991 r., 
w p ierwszym 
dniu wizyty Jana 
Pawła II, w Domu 
Biskupim wydano 
uroczystą kolację 
dla ponad stu go-
ści. W Łomży miał 
być obecny prezy-

dent Litwy Vytautas Landsbergis. Odwołał swe przybycie 
w ostatniej chwili, wobec zagrożenia kolejną sowiecką in-
terwencją na Litwie. Kilka miesięcy wcześniej, w styczniu 
1991 r., miały miejsce w Wilnie dramatyczne wydarzenia 
zakończone śmiercią trzynastu osób.

Rano Jan Paweł II z ogrodu biskupiego poświęcił bu-
dowany Dom Księży Emerytów, a potem spotkał się w ka-
tedrze ze społecznością litewską.

Fot. 39
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dom księży emerytów 
– ul. giełczyńska 20

Ł O M Ż A

Zgodnie z prawem kanonicznym proboszczowie prze-
chodzą na emeryturę w wieku 75 lat. Nie odbywa się to 
automatycznie, w niektórych diecezjach możliwa jest 
wcześniejsza rezygnacja, nawet w wieku 65 lat. Księżom 
emerytom biskup powinien zapewnić należyte utrzymanie; 
jedni zostają rezydentami w swoich parafiach, inni decydu-
ją się na odpoczynek w domach emerytów.

Początkowo Dom Księży Emerytów Diecezji Łomżyń-
skiej funkcjonował w Tykocinie, w XVIII-wiecznych budyn-
kach dawnego klasztoru bernardyńskiego. W latach 1987- 
-1996, nieco poniżej pałacu biskupiego, wzniesiono okazały 
budynek dla księży emerytów. Nieotynkowany gmach z ce-
gły jeszcze w trakcie budowy został poświęcony z terenu 
ogrodów biskupich przez Jana Pawła II, wczesnym rankiem 
5 czerwca 1991 r.

W lewym skrzy-
dle budynku znalazły 
się pomieszczenia 
dla Muzeum Diece-
zjalnego, otwartego 
w 2012 r. Ekspozy-
cja prezentuje dzie-
je Łomży i diecezji, 
a także dzieła sztuki 
sakra lne j .  Prowa -
dzone są na miejscu  
także zajęcia eduka-
cyjne.

Fot. 40
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wyższe seminarium duchowne im. jana Pawła ii 
– Pl. jana Pawła ii

www.wsd.lomza.Pl

ŁOMŻA

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży zostało za-
łożone w 1919 r., czyli przed powstaniem diecezji. Uczelnię 
powołano dla potrzeb istniejącej wtedy diecezji sejneń-
skiej. W roku 1923 zakupiono działkę z budynkami, które po 
adaptacji stały się siedzibą seminarium już nowej diecezji 
łomżyńskiej. 

Budynki seminarium składają się z dwóch części: sta-
rego seminarium i nowego gmachu z domem alumnów. 
W nowym budynku pomieszczono dużą kaplicę z niezwy-
kłą rzeźbą Chrystusa Zmartwychwstałego. I kaplicę, i rzeź-
bę poświęcił Jan Paweł II podczas wizyty w Seminarium 
5 czerwca 1991 r. Modlił się, klęcząc wprost na stopniach 
ołtarza. Przemówił i udzielił błogosławieństwa wszystkim 
uczącym się i pracującym w tym miejscu.

Wcześniej Karol Wojtyła brał udział  w konferencji ple-
narnej Episkopatu Polski w seminarium łomżyńskim w roku 
1975. 

Przed wejściem do budynku, na cokole z szarego 
granitu ustawiono brązowy posąg Jana Pawła II w geście 

błogosławieństwa. 
Autorem pomnika 
jest Gustaw Zemła. 

Obok gmachu 
Seminarium znajdu-
je się kościół Wnie-
bowzięcia NMP, któ-
ry jest adaptowaną 
cerkwią garnizono-
wą z czasów zaboru 
rosyjskiego (XIX w.).Fot. 41
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kościół miłosierdzia Bożego 
– ul. kardynała steFana wyszyńskiego 11
www.smb.lomza.oPoka.org.Pl

Ł O M Ż A

Jeden z nowych 
kościołów Łomży wy-
różnia się sylwetką ze 
stromym dwuspado-
wym dachem i wy-
soką na 54 m wieżą. 
Ceglana świątynia 
kryje przestrzenne 
wnętrze podzielone 
filarami na dwie niskie nawy boczne. Na ścianie ołtarzowej 
przyścienne arkady podpierają gzyms, na którym stoją po-
stacie świętych. Ponad chórem ogromny witraż Chrystusa 
Miłosiernego.

Projekt powstał w pracowni K. Kucza-Kuczyńskie-
go i K. Miklaszewskiego. Budowę rozpoczęto w 1982 r., 
a już w grudniu tego roku odbyła się pierwsza msza św. 
w dolnej kaplicy. Latem 1983 r. uroczyście wmurowano ka-
mień węgielny poświęcony podczas pielgrzymki papieskiej 
w Warszawie. W rok później biskup łomżyński erygował 
przy świątyni parafię Miłosierdzia Bożego. 

Ponieważ świątynia wzniesiona została na terenie 
dawnego wojskowego cmentarza prawosławnego, obok 
kościoła znajduje się lapidarium z kaplicą prawosławną 
i pomnikami spoczywających tu żołnierzy.

Przed kościołem na ok. 5-metrowym wzniesieniu 
4 czerwca 1991 r. znalazł się ołtarz papieski z dachem 
w kształcie latawca. Dziś na miejscu ołtarza stoi figura Chry-
stusa Króla.

Na mszy papieskiej Ojciec Święty dokonał koronacji ob-
razu Matki Bożej Łomżyńskiej przed  ok. 170 tysiącami ludzi.

Fot. 42
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kościół Farny Pw. wniebowzięcia 
najświętszej marii Panny 
– ul. św. wojciecha 1B

PRZASNYSZ

Osada targowa przy  dworze myśliwskim książąt ma-
zowieckich otrzymała prawa miejskie w 1427 r., dając po-
czątek Przasnyszowi.

Kościół powstał w latach 1474-85 jako budowla jed-
nonawowa z wydzielonym prezbiterium, a jeszcze w XV w. 
dobudowano do niego dwie kaplice: południowa wysta-
wiona została przez Jana Kostkę z Rostkowa – dziadka 
Św. Stanisława Kostki. Gruntowna restauracja przeprowa-
dzona w latach 1877-78 uratowała świątynię zrujnowaną 
przez pożary i czas. 

Kościół nie ma wieży, za to stoi przed nim XV-wieczna  
dzwonnica. Wnętrze z neobarokowymi i neorokokowymi 
ołtarzami wraz z amboną, konfesjonałami, obrazami tworzą 
harmonijną całość. 

W świątyni w 1550 r. ochrzczony został Św. Stani-
sław Kostka. W południowej kaplicy pochowani są jego ro-
dzice oraz bracia: Wojciech i Paweł, chorąży ciechanowski, 
fundator kościoła i klasztoru bernardynów. 

400 lat po śmierci Św. Stanisława Kostki (1967 r.) do 
kościoła farnego przybył Prymas Polski Stefan Wyszyński 
i wspólnie z Arcybiskupem Krakowskim Karolem Wojtyłą 

poprowadził proce-
sję do Rostkowa. 

  Od 1983 r. 
corocznie wyrusza 
spod fary przasny-
sk ie j  d iecez ja lna 
pielgrzymka dzieci 
i młodzieży do Rost-
kowa.Fot. 43
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kościół Pasjonistów (d. Bernardynów)
Pw. św. anny i św. jakuBa 
– ul. 3 maja 34

P R Z A S N Y S Z

Fundatorem kościoła bernardynów był brat Św. Stani-
sława, Paweł Kostka. Wcześniej na prośbę rodziców ścigał 
go w drodze do Rzymu, aby uniemożliwić mu wstąpienie 
do zakonu jezuitów, teraz poświęcił wszystko, aby propa-
gować kult brata. Sprowadził bernardynów z Bydgoszczy, 
którzy w latach 1588-1618 zbudowali murowany kościół. 
Nie znamy nazwiska budowniczego, ale stworzył obiekt 
wybitny, o pięknej dekoracji szczytów sterczynami, wim-
pergami, blendami, okrągłymi przeźroczami. Razem ze 
zbudowanym w latach 1637-1671 klasztorem tworzy za-
mkniętą, harmonijną całość. Na styku nawy i prezbiterium 
wznosi się wysoka czworoboczna wieża. Od zachodu do-
budowano wielką kruchtę – mieści się w niej grobowiec 
Sługi Bożego, pasjonisty Bernarda Kryszkiewicza.

Do jednonawowego kościoła przylega kaplica, w któ-
rej znajduje się koro-
nowany diademami 
pap i esk im i  ob ra z 
Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem, przywie-
ziony z Rzymu przez 
Pawła Kostkę.

Po powstaniu 
styczniowym usunię-
to stąd bernardynów, 
których w Polsce nie-
podległej zastąpił za-
kon pasjonistów. Fot. 44 
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cmentarz wojenny 
– al. jana Pawła ii

RADZYMIN

W czasie woj-
ny radziecko-polskiej 
w sierpniu 1920 r. 
oddziały armii bolsze-
wickiej dotarły aż na 
przedpole Warszawy, 
przełamując pierw-
szą linię obrony. Tylko 
dzięki poświęceniu 
polskich żołnierzy 
udało się powstrzy-

mać bolszewików. Radzymin kilkakrotnie przechodził z rąk 
do rąk. Polska kontrofensywa zmusiła Rosjan do gwałtow-
nego odwrotu. 

O zaciekłości walk pod Radzyminem i Ossowem 
świadczą żołnierskie mogiły. W wielkiej kwaterze wojen-
nej wydzielonej na cmentarzu parafialnym w Radzyminie 
spoczywa w bratnich mogiłach ponad 1000 żołnierzy pol-
skich. W 1926 r. zbudowano niewielką kaplicę, z jej fasady 
spoglądają obrońcy Warszawy osłaniani przez anioła, w tle 
widać zamek królewski.

Cmentarz odwiedził Jan Paweł II, 13 czerwca 1999 r., 
jako jedyny tego typu obiekt w Polsce. Ojciec Święty mo-
dlił się przed kaplicą, rozmawiał z kombatantami. Proszony 
„o słowo” przemówił krótko, wspominając, jak wiele za-
wdzięczamy wszyscy poległym i żyjącym bohaterom tam-
tej bitwy. 

Na frontowej ścianie kaplicy umieszczono popiersie 
Jana Pawła II, a poniżej kamienną tablicę z jego słowami.

Fot. 45
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sanktuarium św. stanisława kostki

www.ParaFia.rostkowo.Pl

R O S T K O W O

W dawnej siedzibie rodu Kostków herbu Dąbro-
wa przez lata istniały tylko drewniane kaplice i dopiero 
w 1895 r., z inicjatywy Agnieszki Helwich zaczęto budować 
murowany kościół według projektu Adolfa Schimmelpfen-
niga. Świątynia pozostawała filią parafii w Przasnyszu aż 
do 1967 r., kiedy to w trakcie jubileuszowych uroczystości 
Biskup Płocki, Bogdan Sikorski, ogłosił erygowanie parafii. 
W 2000 r. ustanowiono sanktuarium diecezjalne Św. Stani-
sława Kostki. Jednonawowa budowla neogotycka pnie się 
w górę wysoką wieżą nad wejściem. Harmonijny wystrój: 
ołtarz, ambona, chrzcielnica, ławki wieńczy gotycki łuk 
z dewizą świętego: Ad maiora natus sum („Do większych 
rzeczy jestem stworzony”).

W pobliżu cały zespół obiektów tworzy niepowtarzal-
ny klimat kultu ludowego osnutego na legendach, tradycji, 
ale również na faktach. Spacerując wokół kościoła odnaj-
dziemy kamień z odciśniętą stopą Św. Stanisława, starą 
lipę o przedziwnie wygiętym pniu, pod którą się modlił, zo-
baczymy też ceramiczne płaskorzeźby obrazujące historię 
życia i kultu świętego. 

Arcybiskup Karol Wojtyła 
przybył tu 20 sierpnia 1967 r. 
razem z Prymasem Wyszyńskim 
i członkami Episkopatu Polski, 
aby wziąć udział w uroczysto-
ściach czterechsetlecia śmierci 
świętego. Wspólnie celebrował 
mszę św., w której uczestniczy-
ło około pięćdziesięciu tysięcy 
wiernych. Fot. 46
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muzeum sZlachty maZowieckiej – ul. warsZawska 61a
www.muzeumciechanow.Pl

muzeum romantyzmu – ul. krasińskiego 9
www.muzeumromantyzmu.Pl 

muzeum kultury kurPiowskiej – Pl. Bema 8
www.muzeum.ostroleka.Pl 

CIECHANÓW, OPINOGÓRA, 
OSTROŁĘKA

Jeden z głównych grodów, a później miast Księstwa 
Mazowieckiego oferuje ciekawą ekspozycję dziedzictwa 
kulturowego północnego Mazowsza, ze szczególnym 
uwzględnieniem tradycji szlacheckich. Oddział muzeum 
na Zamku Książąt Mazowieckich (ul. Zamkowa 1) – XIV-
-wiecznej fortecy pogranicza polsko-krzyżackiego – za dzie-
sięciometrowymi murami, w dwóch potężnych basztach 
kryje multimedialną ekspozycję dla wszystkich miłośników 
średniowiecza.

W XIX w. generał Wincenty Krasiński, weteran wojen 
napoleońskich założył ordynację – niepodzielny, dziedziczny 
majątek. W prezencie ślubnym dla syna Zygmunta, wy-
bitnego poety, wzniósł romantyczny pałacyk w stylu neo-
gotyckim. Dziś mieści się tu muzeum biograficzne poety, 
a w innych obiektach na terenie 22-hektarowego parku 
znajdują się wystawy poświęcone epoce napoleońskiej i ro-
mantykom polskim, a także galeria portretów Krasińskich.

W dwustuletniej kamienicy, tzw. „starej poczcie” 
zgromadzono bogate zbiory sztuki ludowej i kultury ma-
terialnej Kurpiów. Oddziałem muzeum jest Zagroda Kur-
piowska w Kadzidle (ul. Trasa Mazurska 1B). W niewielkim 
skansenie na skraju puszczy odtworzono zagrodę z dzie-
więtnastowieczną chatą, studnią z żurawiem, spichlerzem, 
stodołą z wozownią, oborą i drwalnią. Obok siedliska zoba-
czyć można kuźnię, ule kłodowe oraz dwie chaty.
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Największe miasto w Polsce z niemal dwoma milio-
nami mieszkańców żyjącymi na 517 km2 ponad 700-letniej 
historii, zasługuje niewątpliwie na zainteresowanie.  Jeden 
dzień to za mało, ale nawet mając do dyspozycji zaledwie 
kilka godzin, trzeba je wykorzystać na spotkanie z Warsza-
wą. Stolica zaprasza na spacer wśród zabytków, atrakcji 
przyrodniczych, obiektów kultury, sportu, nowoczesności, 
Drogą Św. Jakuba albo szlakiem Św. Jana Pawła II. Każdy 
może poznawać Warszawę na swój sposób.

Poruszając się po mieście w poszukiwaniu ulubionych 
atrakcji, odkrywamy układ przestrzenny, wynikający z prze-
szłości. Choć już w IX w. powstał niewielki gród na Bródnie, 
a w XII już znacznie potężniejszy gród książęcy w Jazdo-
wie, to tak naprawdę miasto zaczęło się kształtować po 
założeniu kolejnej obronnej osady w miejscu, gdzie stoi dziś 
Zamek Królewski. Nie zachowały się żadne dokumenty do-
tyczące lokacji, ale historycy oceniają, że stało się to pod 
koniec XIII w. Przy tym grodzie wyrosło miasto z regularną 
siatką ulic, kościołem, rynkiem, wkrótce otoczone murami 
– a więc bezpieczne. Napływ osadników był tak duży, że 
niewiele później na północ od Starej Warszawy wyrosło 
drugie miasto – Nowa Warszawa. Kolejne domy powsta-
wały na przedmieściach, z których najważniejsze było kra-
kowskie, przy trakcie prowadzącym do stolicy. Podobnie jak 
w innych nadwiślańskich miastach kierunkiem rozbudowy 
był brzeg rzeki. 

Gdy Mazowsze po bezpotomnej śmierci książąt Sta-
nisława i Janusza na początku XVI w. zostało włączone 
do Królestwa Polskiego, Warszawa zaczęła nabierać zna-

W A R S Z A W A
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czenia. Po połączeniu Polski i Litwy w 1569 r. stała się 
miejscem sejmów walnych i elekcji kolejnych władców 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pod koniec XVI w. król 
Zygmunt III Waza zdecydował o przeniesieniu swej siedziby 
do Warszawy. Rozbudowano do dzisiejszej postaci zamek, 
a w ślad za królem zaczęli sprowadzać się możnowładcy, 
budując dla siebie coraz okazalsze rezydencje. Osada na 
drugim brzegu rzeki, Praga, otrzymała prawa miejskie od 
króla Władysława IV.

Mimo spustoszenia Warszawy i całego kraju przez 
Szwedów w czasie wojny 1655-60 miasto rozwijało się 
dynamicznie. Na po-
łudnie od zamku po-
wstawały rezydencje 
kolejnych władców: 
Pałac Kazimierzow-
ski, Wilanów, Pałac 
Saski, Pałac Ła-
zienkowski. Spacer 
Traktem Królewskim 
łączącym te miejsca 
jest obowiązkowy dla 
każdego turysty.

W wieku XVIII 
uporządkowano i wy-
brukowano ulice, wprowadzono latarnie. Powstała szkoła 
Collegium Nobilium, otwarto bibliotekę, zaczęły działać te-
atry, coraz liczniej powstawały manufaktury przyciągające 
nowych ludzi do miasta. Pod koniec XVIII w. ludność War-
szawy przekroczyła 100 tysięcy. 

Zapaść państwa i jego rozbiór przez Rosję, Prusy i Au-
stro-Węgry, a także wojny napoleońskie przyczyniły się do 
upadku Warszawy. Jako gubernialne miasto na krańcach 

W A R S Z A W A

Fot. 47
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imperium rosyjskiego nie odgrywała istotnej roli. Mimo 
prób odzyskania niepodległości w powstaniach listopa-
dowym i styczniowym Polska pozostawała w niewoli do 
1918 r. W okresie szybkiego rozwoju innych państw jej 
rozwój celowo hamowano. Na północy miasta Rosjanie 
wznieśli jako groźbę potężną cytadelę, więzienie na jej 
terenie zapełniło się patriotami. Mimo ograniczeń powsta-
wały zakłady przemysłowe, linie kolejowe, elektrownia, ga-
zownia, nowe kamienice.

W ciągu dwudziestu lat niepodległości starano się 
nadrabiać zaległości, II wojna światowa przekreśliła wszel-
kie plany. Warszawa jako stolica Polski była szczególnym 
celem ataków i bombardowań niemieckich. Po czteroty-
godniowej walce, wobec braku pomocy sprzymierzonych 
Anglii i Francji musiała kapitulować. Niemieccy okupanci 
zaczęli wprowadzać swoje drakońskie prawa: większość 
wykroczeń miała być karana śmiercią. Zlikwidowano szkol-
nictwo poza podstawowym, zamknięto wszelkie instytucje 
kultury, wywożono na przymusowe roboty do Niemiec, lud-
ność żydowską zamknięto w getcie. Warszawiacy przygo-
towywali się do walki o swoje miasto i gdy latem 1944 r. 
okupanci wycofywali się pod naporem Armii Czerwonej, 
1 sierpnia wybuchło Powstanie Warszawskie. Po 63 dniach 
walki powstańcy musieli się poddać, a Niemcy wygna-
li z miasta wszystkich pozostałych przy życiu i przystąpili 
do jego systematycznego niszczenia. Tylko 15% budynków 
ocalało…

Przyjmuje się, że odbudowa trwała dwadzieścia lat. 
Tak naprawdę ostatnie ruiny zniknęły dopiero u progu XXI w. 

W ostatnich latach Warszawa dynamicznie nadrabia-
ła to, co zabrały lata trudnej historii. Zobaczcie, jak jej idzie.
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kościół św. jakuBa apostoła 
– ul. mehoFFera 4
www.sw-jakuB.waw.Pl
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Wieś Tarchomin wymieniano w dokumentach w XIII w., 
gdy nie było jeszcze miasta Warszawy. Nie wiemy, kiedy 
powstała parafia tarchomińska, ale z początków XV w. po-
chodzą już informacje o kościele. Pod koniec stulecia wo-
jewoda mazowiecki Jakub Gołyński fundował murowaną 
świątynię, ukończoną być może w 1518 r. – na to wska-
zuje napis odnaleziony na jednej z cegieł. Konsekrował ją 
w 1583 r. Biskup Płocki Piotr Dunin Wolski. 

W XVII w. kościół zrujnowali Szwedzi. Wobec spusto-
szenia i wyludnienia okolicy długo pozostawał ruiną. Odbu-
dowali i wyposażyli go Ossolińscy ok. 1720 r. W początku 
XX w. zdjęto zewnętrzne tynki, przywracając mu charakter 
gotyku mazowieckiego. 

Jednonawowy kościół z niższym prezbiterium stoi 
na  usypanym wzniesieniu, aby zminimalizować skutki po-
wodzi. W XIX w. ściany prezbiterium ozdobiono malowi-
dłami ewangelistów i  Świętych Wojciecha i Stanisława. 
Z dawnego wyposażenia pozostała marmurowa chrzcielni-
ca, lichtarze i XIX-wieczne 
organy. W posadzce znaj-
duje się ozdobna spiżowa 
płyta z herbem Ossoliń-
skich zamykająca wejście 
do krypty.

P r z e z  Ta r c h o m i n 
wzdłuż Wisły wędrowali 
w średniowieczu pątnicy 
do Santiago de Compo-
stella. Dziś jest to frag-
ment Mazowieckiej Drogi 
Św. Jakuba. Fot. 48
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kościół Pw. św. stanisława kostki 
– ul. stanisława hoZjusZa 2

www.PoPielusZko.net.Pl

Kościół Św. Stanisława Kostki budowano od 1930 r. 
Po zniszczeniach wojennych nieukończonej świątyni prace 
kontynuowano według planu Edgara Norwertha, który mię-
dzy innymi zaprojektował nową fasadę z dwoma wieżami. 
Konsekracji dokonał Prymas Wyszyński 7 kwietnia 1963 r.

Modernistyczna budowla odwołuje się do tradycji 
starochrześcijańskiej pierwszych romańskich bazylik. Stąd 
we wnętrzu ambit (obejście ołtarza) i empory w bocznych 
nawach. W prezbiterium dwa siedemnastowieczne obrazy 
autorstwa Michała Willmana – mistrza barokowego ma-
larstwa ze Śląska, przedstawiają męczeństwo Św. Pawła 
i Św. Piotra. W lewej nawie zobaczyć można ołtarz z kopią 
cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, zwaną tu 
„Matką Bożą Żoliborską”. 

Zarówno w środku, jak i na zewnątrz kościoła można 
zobaczyć liczne tablice przypominające bohaterów walk 
o niepodległość Polski z czasów II wojny światowej i lat 
powojennych. W roku 1975 ówczesny proboszcz, ks. Teo-
fil Bogucki stworzył z tablic umieszczanych przez rodziny 
poległych swoistą „ścianę pamięci” na budynku kościoła 

Fot. 49
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od strony północno-wschodniej. Niezwykłe sanktuarium 
poległych jest jak gdyby podręcznikiem historii Polski XX w. 
Naprzeciw tego miejsca znajduje się grób ks. proboszcza 
Boguckiego, zmarłego w 1987 r.

Od maja 1980 r. do męczeńskiej śmierci 19 paździer-
nika 1984 r. pełnił swą posługę w tutejszej parafii Błogosła-
wiony kapłan Jerzy Popiełuszko. 

Grób męczennika otoczony różańcem z dużych kamie-
ni polnych znajduje się obok kościoła. Naprzeciw pomnik 
i dzwon „Jerzy”. W podziemiach świątyni, w muzeum 
można poznać nie tylko historię życia i śmierci Księdza Po-
piełuszki, ale również powojenną historię Polski.

Papież przybył tu w czasie swojej III pielgrzymki do 
Polski, 14 czerwca 1987 r. Nawiedził świątynię, w której 
modlił się w asyście hutników warszawskich. Po wyjściu 
skierował się do grobu Księdza Popiełuszki, gdzie modlił się 
w skupieniu. Spotkał się też z rodziną kapłana-męczennika: 
ojcem, matką i braćmi.

Jerzy POPIEŁUSZKO – błogosławiony kapłan-męczennik, ur. 
14 września 1947 r. w Okopach k. Suchowoli w rolniczej rodzinie. Po 
maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warsza-
wie. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1972 r. z rąk Prymasa 
Wyszyńskiego. Od sierpnia 1980 r., kiedy odprawił mszę św. w straj-
kującej Hucie Warszawa, został kapelanem „Solidarności”. W czasie 
stanu wojennego prowadził w kościele Św. Stanisława Kostki msze 
za Ojczyznę. Odwiedzał parafie na terenie Polski; podczas sprawowa-
nia mszy św. wzywał do poszanowania prawdy i godności człowieka.

Za swoją działalność oskarżony przez władze PRL o „szerzenie 
nienawiści”, szykanowany, aresztowany, wzywany na przesłuchania. 
Uprowadzony przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 19 paź-
dziernika 1984 r., torturowany, wreszcie związany, został wrzucony 
do Wisły przy tamie we Włocławku. 

Pochowany przy kościele Św. Stanisława Kostki w Warszawie. 
Jego pogrzeb 3 listopada 1984 r. zgromadził kilkaset tysięcy osób 
i stał się wielką manifestacją. Beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. 
w Warszawie.
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Pomnik „Poległym i Pomordowanym na wschodZie”
– ul. muranowska 

U zbiegu ul. Muranowskiej z ul. Andersa  codziennie 
oczom przechodniów ukazuje się nietypowy widok. Oto po-
środku skrzyżowania z podjeżdżającego pod górę wagonu ko-
lejowego, tzw. „lory”, wysypują się dziesiątki krzyży i innych 
symboli religijnych. Wagon ustawiono na torach; symbolicz-

ne podkłady toru 
noszą nazwy miej-
scowości zajętych 
przez Związek Ra-
dziecki ,  znanych 
jako miejsca kaźni 
narodu polskiego. 
Cały teren wokół 
wybrukowano ka-
mieniami. 

Autorem monumentu wyobrażającego zniszczone wie-
lokulturowe dawne kresy wschodnie Rzeczypospolitej odsło-
niętego 17 września 1995 r. jest Maksymilian Biskupski.

Pomnik jest wspomnieniem i hołdem dla setek tysię-
cy Polaków, z terenów zagarniętych po 17 września 1939 r. 
przez Związek Radziecki, zmuszonych do opuszczenia wła-
snych domów i wywiezionych na rozkaz Stalina do syberyj-
skiej tajgi albo na stepy Kazachstanu. Większość z nich nigdy 
nie wróciła do kraju.

Podczas VII pielgrzymki do Polski, 11 czerwca 1999 r. 
Jan Paweł II zatrzymał się przy pomniku na wspólną modli-
twę z przedstawicielami kombatantów oraz wdowami po 
oficerach zamordowanych w Katyniu i innych miejscach 
kaźni. 

Fot. 50
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umschlagplatz (niem. „Plac załadunku”)
 – ul. stawki 

W A R S Z A W A

Na  północny skraj zamkniętego terenu wyznaczone-
go w 1940 r. przez niemieckich okupantów dla żydowskiej 
ludności Warszawy, tzw. getta, dochodziła bocznica linii 
kolejowej od stacji towarowej Warszawa Gdańska. Z ram-
py przy bocznicy tysiące ludzi transportowano wagonami, 
które zmierzały do obozów zagłady, przede wszystkim do 
Treblinki. W ten sposób wysłano na śmierć około trzysta 
tysięcy osób!

Pomnik zaprojektowany przez architekt Hannę Szma-
lenberg i rzeźbiarza Władysława Klamerusa ma przypo-
minać otwarty wagon towarowy. Symboliczne ściany 
wagonu tworzy mur pokryty jasnym kamieniem z czarnym 
pasem dookoła. Nad wejściem do zamkniętej przestrzeni 
„wagonu” w półkole układa się płyta z czarnego sjenitu 
szwedzkiego przypominająca macewę – żydowski nagro-
bek. Wyobrażono na nim martwy, potrzaskany las. We-
wnątrz pomnika wypisano alfabetycznie ponad czterysta 
imion, od Aby do Żanny; każde z nich upamiętnia tysiąc 
Żydów – ofiar warszawskiego Getta.

Podczas swej siódmej pielgrzymki do Polski Papież 
modlił się przed pomnikiem 11 czerwca 1999 r. za pomor-
dowanych oraz spotkał się z przedstawicielami społeczno-
ści żydowskiej w Polsce.

Boże (…) wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za naród 
żydowski, który – ze względu na swoich przodków – jest Tobie nadal 
bardzo drogi. (…) 

Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich świadectwu ludzkość 
pojęła, że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość i że 
Ty, Boże, jesteś dla wszystkich narodów początkiem i ostatecznym 
celem.

(Modlitwa Ojca Świętego przy Umschlagplatz)
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katedra Polowa wojska Polskiego

– ul. długa 13/15  
www.katedraPolowa.Pl

Kościół pw. NMP Królowej Polski powstał na miejscu 
drewnianej świątyni pijarów zniszczonej podczas potopu 
szwedzkiego. Konsekracji dokonano w 1701 r. Kościół ten 
był świątynią klasztorną, a zarazem kaplicą kolegium pijar-
skiego znanego pod nazwą Collegium Nobilium. 

Po Powstaniu Listopadowym zaborcy rosyjscy ode-
brali pijarom budynki klasztoru, szkoły, kościoła i przekazali 
cerkwi prawosławnej. Wkrótce zamiast wież nad świąty-
nią wznosiły się charakterystyczne kopułki. Na kilkadziesiąt 
lat stała się prawosławnym soborem Trójcy Świętej.

Gdy Polska odzyskała niepodległość, świątynię przy-
wrócono kościołowi katolickiemu. Decyzją kardynała 
Krakowskiego przekazano ją wojsku. 5 lutego 1919 r. Pa-
pież Benedykt XV ustanowił Stanisława Galla pierwszym 
w dziejach naszego kraju Biskupem Polowym Wojska Pol-
skiego. Dawna świątynia pijarów stała się więc nie tylko 
kościołem garnizonowym, ale Katedrą Polową. Po przebu-
dowie prowadzonej według projektu Oskara Sosnowskiego 
w latach 1923-27 odzyskała swój barokowy kształt.

Przez czternaście lat odbudowywano ją ze zniszczeń 
II wojny światowej. Jednak w zdominowanej przez komu-
nistów Polsce kościół pozostał garnizonowym jedynie z na-
zwy. Stał się siedzibą Dziekanatu Generalnego pełniącego 
funkcje administracyjne z delegacji Ministerstwa Obrony 
Narodowej.

21 stycznia 1991 r. Jan Paweł II ustanowił ks. Sławoja 
Leszka Głódzia Biskupem Polowym oraz przywrócił Ordyna-
riat Polowy. A kilka miesięcy później miał okazję zobaczyć 
na własne oczy jak Wojsko Polskie oddaje cześć Bogu, kie-
dy odwiedził katedrę 8 czerwca 1991 r. 
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Podczas swej pielgrzymki do Polski, 25 maja 2006 r. 
zatrzymał się również przed katedrą papież Benedykt XVI, 
uroczyście witany przez pododdziały Wojska Polskiego 
i harcerzy. Biskup Polowy Tadeusz Płoski wręczył mu biało-
żółty bukiet róż.

Dzisiejszy wystrój świątyni ma charakter współcze-
sny. Na lewo od wejścia w kaplicy Matki Bożej Ostrobram-
skiej, zwanej też Kaplicą Lotników Polskich – spoczywa 
ks. biskup gen. Tadeusz Płoski, który zginął w katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem. Po prawej stronie znajduje się 
Kaplica Katyńska, zaprojektowana przez Konrada Kuczę-
-Kuczyńskiego i Andrzeja Miklaszewskiego. Ołtarz z białego 
marmuru mieści relikwie polskich oficerów zamordowa-
nych w Katyniu, a także niewielki wizerunek Matki Bożej 
Ostrobramskiej wykonany na desce w obozie w Kozielsku 
przez por. Henryka Gorzechowskiego. Obrazek otoczono 
aureolą z guzików od mundurów wydobytych z grobów ka-
tyńskich. Na ścianach wypisano ponad 18 tysięcy nazwisk 
oficerów i policjantów oraz innych osób zamordowanych 
przez NKWD w Katyniu, Charkowie, Miednoje. W specjalnie 
przygotowanych podzie-
miach Katedry zorgani-
zowano Muzeum Ordy-
nariatu Polowego.

Na elewacji kate-
dry po prawej stronie 
głównego wejścia po-
niżej popiersia Papieża 
Jana Pawła II wmuro-
wane są dwie tablice 
odlane w brązie upa-
miętniające pobyt w ka-
tedrze Ojca Świętego.

W A R S Z A W A

Fot. 51
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W 1596 r. na mocy unii zawartej w Brześciu kościół 
prawosławny wschodniej Polski i Litwy podporządkował 
się zwierzchnictwu Papieża, zachowując tradycyjny obrzą-
dek. Powstał kościół zwany unickim lub greckokatolickim. 
Zakon bazylianów podporządkował się tym zmianom.

Kiedy w XIX w. na polecenie cara unitów zmuszano 
siłą do powrotu na prawosławie, bazylianie pozbawieni zo-

stali klasztorów i świą-
tyń. Mnisi powrócili tu 
dopiero w 1930 r., dwa 
lata później powstała 
parafia. Cerkiew jest 
konkatedrą archiepar-
chii (archidiecezji) prze-
mysko-warszawskiej. 

Cerkiew pw. Za-
śnięcia Najświętszej Bogurodzicy i Św. Jozafata Biskupa 
i Męczennika wzniesioną na planie ośmioboku obudowują 
zabudowania klasztorne. Wzniesiono ją w latach 1782-84 
według projektu Dominika Merliniego z inicjatywy i za pie-
niądze metropolity kijowsko-wileńskiego Jazona Smogo-
rzewskiego. Od strony ul. Miodowej wyeksponowana jest 
klasycystyczna fasada zdobiona jońskimi pilastrami pod-
trzymującymi ogromny trójkątny tympanon z okiem opatrz-
ności. Skromne wnętrze, jak na kościół wschodni, zdobią 
ocalałe obrazy Franciszka Smuglewicza.

11 czerwca 1999 r. Jan Paweł II spotkał się tu z wier-
nymi oraz hierarchami unickimi. Wspomniał też poprzednią, 
nieoficjalną wizytę w świątyni podczas trzeciej pielgrzymki 
do Polski. Nikt wtedy nie spodziewał się Ojca Świętego, 
a w kościele było zaledwie kilka osób.

W A R S Z A W A

greckokatolicka cerkiew ojców BaZylianów

 – ul. miodowa 16 
www.grekokatolicy.Pl

Fot. 52
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dom arcyBiskuPów warsZawskich (pałac Borchów) 
– ul. miodowa 17/19 

W A R S Z A W A

Barokowy XVIII-wieczny pałac w 1843 r. został re-
zydencją arcybiskupów warszawskich. Po odbudowie ze 
zniszczeń wojennych (według projektu Stanisława Ma-
rzyńskiego), od 1952 r. był siedzibą Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego. Tu 23 września 1953 r. go aresztowano i stąd 
wywieziono w nieznane.

Pałac nie jest udostępniony do zwiedzania, ale brama 
wjazdowa ozdobiona herbem Prymasa Tysiąclecia w ciągu 
dnia zazwyczaj jest otwarta i można wejść na dziedziniec. 

Jan Paweł II gościł tu wielokrotnie. Pierwszą noc na 
polskiej ziemi jako Jan Paweł II spędził właśnie tutaj. Był 
więc dom arcybiskupów miejscem odpoczynku Papieża 
w ogromnie pracowitym okresie pielgrzymek w roku 1983 
i 1987. Ale wcześniej bywał także miejscem intensywnej 
pracy w okresie, kiedy Biskup Wojtyła był członkiem Kon-
ferencji Episkopatu Polski obradującej najczęściej w tym 
budynku. Podczas trwających czasem dwa, trzy dni spo-
tkań odpoczywał jednak w domu sióstr urszulanek przy  
ul. Wiślanej. 

Fot. 53
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kościół ojców kaPucynów Pw. Przemienienia Pańskiego 
– ul. miodowa 13

www.kaPucyni.warsZawa.Pl

Jan III Sobieski przed wyprawą przeciwko Turkom 
w roku 1683 złożył śluby – obietnicę fundacji kościoła. 
Słynna odsiecz ocaliła Wiedeń i Austrię, a świątynia zgod-
nie z obietnicą powstała w latach 1683-92 według pro-
jektu wybitnego Tylmana z Gameren. Z budowli wypalonej 
w czasie Powstania Warszawskiego ocalał tylko jeden oł-

tarz, odbudowano ją jed-
nak jako jedną z pierw-
szych w stolicy. 

W jednonawowym 
w n ę t r z u  ko ś c i o ł a  n a 
szczególną uwagę za -
sługuje kaplica „Królew-
ska” po prawej stronie 
ołtarza, gdzie znajduje się 
sarkofag z sercem Jana 
III Sobieskiego. W innej 
kaplicy poświęconej Ojcu 
Honoratowi Koźmińskie-
mu można zobaczyć duży 

współczesny obraz błogosławionego oraz relikwiarz.
Ojciec Święty odwiedził kościół w 1983 r. – w trzech-

setną rocznicę wiktorii wiedeńskiej. Spotkał się z przed-
stawicielami społeczeństwa polskiego, z działaczami „So-
lidarności”. Pośród nich była Barbara Sadowska, poetka 
pracująca w Prymasowskim Komitecie Opieki, której syn 
– Grzegorz Przemyk, maturzysta, został miesiąc wcześniej 
śmiertelnie pobity przez milicjantów. Jan Paweł II w milcze-
niu przytulił cierpiącą matkę. Czasem żadne słowa nie są 
w stanie wyrazić uczuć. 

Fot. 54
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kościół oo. jeZuitów Pw. matki Bożej łaskawej 
– ul. świętojańska 10
www.laskawa.Pl 

W A R S Z A W A

Na przełomie XVI i XVII w. dość bogaty zakon jezuitów 
mógł sobie pozwolić na wykupienie kilku kamienic. Na ich 
miejscu rozpoczęto wznosić nowy kościół w 1609 r. Na 
niewielkiej przestrzeni powstała świątynia zaledwie jedno-
nawowa, za to z wieżą do dziś najwyższą na warszawskiej 
starówce.

Jezuici, będąc właścicielami znacznej części miasta, 
stworzyli centrum kulturalne z kolegium, drukarnią, apteką 
i teatrem. Kres działalności położyła kasata zakonu w 1773 r. 

Powróciwszy w ręce jezuitów w 1917 r., kościół zo-
stał wysadzony przez Niemców po Powstaniu Warszaw-
skim. Odtworzony w pierwotnym stylu, niewiele jednak za-
chował oryginalnych zabytków. Najcenniejszym jest obraz 
Patronki Warszawy – Matki Bożej Łaskawej z I połowy XVII 
w. Barokowy wizerunek łaskami słynącej Madonny z Faen-
zy (Włochy) z potrzaskanymi strzałami w rękach symbo-
licznie wyobraża dar odwracania gniewu bożego od ludzi. 
Nad jej głową spoczywa 
korona papieska, nałożo-
na w 1973 r. 

W bocznej kaplicy 
trwa wieczysta adoracja 
Najświętszego Sakramentu. 

Ojciec Święty Jan 
Paweł II gościł w murach 
świątyni podczas pierw-
szej i drugiej pielgrzymki 
do Polski. Spotkał się tu 
z zakonnicami diecezji 
warszawskiej. Fot. 55
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katedra Pw. ścięcia św. jana chrZciciela 
– ul. świętojańska 8 

www.katedra.mkw.Pl

Kościół powstał wkrótce po lokacji miasta – w po-
czątku XIV w. Już w roku 1339 był miejscem sądu pa-
pieskiego, a w 1406, wobec wzrastającej roli Warszawy, 
biskup poznański podniósł go do godności kolegiaty. Z cza-
sem świątynia nabierała coraz większego znaczenia – to 
tu koronowano królów i miały miejsce ważne wydarzenia 
państwowe. Wreszcie w 1798 r. została katedrą nowo-
powstałej diecezji warszawskiej, a w 1817 r. archidiecezji.

Srogo doświadczona w latach II wojny światowej, 
katedra ostatecznie została kompletnie zniszczona, a jej 
wypalone mury zostały przez Niemców dodatkowo wysa-
dzone w powietrze. Ocalały tylko północne fragmenty pre-
zbiterium i kaplica Cudownego Krucyfiksu.

Katedrę odbudowano w latach 1947-56 według kon-
cepcji Jana Zachwatowicza. Obecna fasada skompono-
wana została w stylu gotyku mazowieckiego, z wysokim 
szczytem schodkowo-sterczynowym.

Trójnawowe wnętrze zachowało niewiele z dawnego 
wyposażenia. Do najcenniejszych obiektów należy rene-
sansowa płyta nagrobna ostatnich książąt mazowieckich 
Stanisława i Janusza, wykuta przez Włocha Bernardino 
Zanobi de Gianotis w czerwonym marmurze węgierskim, 
renesansowy nagrobek braci Wolskich, wykonany w pia-
skowcu przez Jana Michałowicza z Urzędowa, oraz zapro-
jektowany przez jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy 
europejskich Bertela Thorvaldsena pomnik Stanisława Ma-
łachowskiego. W prezbiterium znajduje się skromny ołtarz 
główny z kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i zre-
konstruowane barokowe stalle. 

W A R S Z A W A
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Na lewo od wejścia zbudowano mauzoleum Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego z marmurowym sarkofagiem, zaś 
w kaplicy Baryczków znajduje się otoczony kultem szesna-
stowieczny krucyfiks. 

W podziemiach z XIV-XX w. znajdują się krypty: pre-
zydenta Gabriela Narutowicza, noblisty – Henryka Sien-
kiewicza, książęca (pod prezbiterium – miejsce spoczynku 
książąt mazowieckich), metropolitów warszawskich, kró-
lewska – w której 14 lutego 1995 r. złożono prochy Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. 

Karol Wojtyła był wiele razy w katedrze. Jako Jan 
Paweł II gościł tu pięciokrotnie. Szczególnie pierwsza piel-
grzymka (2 czerwca 1979 r.) miała doniosłe znaczenie – to 
katedrę pierwszą nawiedził Papież zaraz po powitaniu na 
lotnisku. Prymas Wyszyński przyjął wtedy dostojnego Go-
ścia słowami: „Wita Ciebie, Ojcze Święty, Katedra Święto-
jańska, młodsza siostra królewskich katedr w Gnieźnie i na 
Wawelu”. 

Zygmunt Szczęsny FELIŃSKI – arcybiskup warszawski, zesłaniec, 

święty Kościoła katolickiego.

Ur. 1 listopada 1822 r. w Wojutynie k. Łucka. W roku 1851 wstą-

pił do seminarium duchownego w Żytomierzu, a już w 1855 otrzy-

mał święcenia kapłańskie w Akademii Duchowej w Petersburgu. 6 

stycznia 1862 r. mianowany przez Piusa IX Metropolitą Warszaw-

skim, co zaakceptował cesarz Rosji. Kiedy jednak arcybiskup Feliński 

w Warszawie ujmował się za wolnością Kościoła i narodu polskiego, 

został uwięziony. Przez dwadzieścia lat przebywał na zesłaniu w Ja-

rosławiu nad Wołgą. W końcu uwolnionemu, zakazano powrotu do 

Warszawy. 

Zm. w Krakowie 17 września 1895 r. Po odzyskaniu niepodległo-

ści jego ciało złożono w krypcie katedry warszawskiej. Beatyfikowa-

ny 18 sierpnia 2002 r. przez Jana Pawła II na błoniach krakowskich. 

Kanonizowany 11 listopada 2009 r. przez Benedykta XVI.
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Zamek królewski

 – Plac Zamkowy 4 (dZielnica śródmieście – stare miasto)
www.zamek-krolewski.Pl

W A R S Z A W A

Zamek Królewski w Warszawie – istny pomnik histo-
rii i kultury narodowej – jest miejscem ważnych wydarzeń 
z przeszłości oraz współczesności Polski. Udostępniony do 
zwiedzania, oprócz stałej ekspozycji oferuje również czaso-
we wystawy z zakresu sztuki i historii.

Budynek zamku powstawał etapami od XIV do XVII w. 
Swój obecny kształt przyjął podczas rozbudowy na począt-
ku XVII w., kiedy król Zygmunt III przeniósł swoją siedzibę 
z Krakowa do Warszawy. Uchodził wówczas za najwspa-
nialszą rezydencję w Europie. Obrabowany podczas najaz-
du szwedzkiego odzyskał świetność pod rządami kolejnych 
władców. W okresie upadku państwa był siedzibą namiest-
ników i gubernatorów rosyjskich, a po odzyskaniu niepodle-
głości – rezydencją prezydenta Polski.

Spalony w wyniku nalotów, a potem wysadzony przez 
okupantów w powietrze, odbudowany został wysiłkiem 
całego narodu w latach 1971-84. Prace rekonstrukcyjne 
trwały jednak jeszcze wiele lat.

Jan Paweł II odwiedził zamek 8 czerwca 1987 r., 
i spotkał się tu z ówczesnymi władzami PRL. Podczas wizy-
ty Ojciec Święty modlił się w kaplicy zamkowej i przekazał 

dary dla Zamku Kró-
lewskiego. 

Również 8 czerw- 
ca, ale w roku 1991 
Papież spotkał się 
w zamku z władzami 
polskimi z Prezyden-
tem Lechem Wałęsą 
na czele.Fot. 56
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kościół akademicki Pw. św. anny (Bernardynów) 
– ul. krakowskie Przedmieście 68
www.swanna.waw.Pl

W A R S Z A W A

Niewielka, murowana świątynia w stylu gotyckim 
powstała przy klasztorze bernardynów, sprowadzonych do 
Warszawy w 1454 r. za sprawą księżnej Anny. Po potopie 
szwedzkim całość przebudowa-
no, tworząc jedną nawę z wyko-
rzystaniem gotyckich murów, ale 
już w stylu barokowym.

Mury kościoła przetrwały 
II wojnę światową, ale dużym 
zagrożeniem dla świątyni sta-
ła się budowa trasy W-Z, która 
spowodowała osuwanie się 
skarpy i pękanie murów ścian.

Wnętrze olśniewa praw-
dziwie barokowym przepychem: 
iluzjonistyczne malarstwo bernardyna Walentego Żebrow-
skiego przydaje płaskim ścianom plastyczności, pełne zło-
ceń ołtarze błyszczą, wykonane przez Paschalisa Schultza 
rzeźbione inkrustowane meble i rozbudowany prospekt or-
ganowy zachwycają, zadziwiają  sztuczne okna dodane dla 
zachowania symetrii i harmonii.

Jan Paweł II stanął 3 czerwca 1979 r. na ołtarzu zbu-
dowanym przed kościołem, aby spotkać się z młodzieżą, 
która wypełniła przestrzeń Krakowskiego Przedmieścia, 
Miodowej, Placu Zamkowego, siadając po prostu na ulicy 
i oklaskami witając poszczególne fragmenty homilii. Ojciec 
Święty odstąpił od przygotowanego tekstu, aby podzielić 
się z zebranymi swoimi wrażeniami i refleksjami. To pierw-
sze spotkanie stało się początkiem regularnych spotkań 
Papieża z młodzieżą świata.

Fot. 57
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teatr wielki 
– Plac teatralny 1

www.teatrwielki.Pl

W A R S Z A W A

Gmach Teatru Wielkiego wzniesiono w latach 1825-
33. Siedzibę zespołów opery, baletu i dramatu zaprojekto-
wał Antonio Corazzi. Pierwsze przedstawienie odbyło się 
24 lutego 1833 r., a był nim „Cyrulik sewilski” Rossiniego. 
W okresie zaborów Teatr był ostoją kultury polskiej. 

Zbombardowany we wrześniu 1939 r. został odbudo-
wany według projektu Bohdana Pniewskiego. Tym razem 
na deskach premierowo 19 listopada 1965 r. wystawiono 
„Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. 

Teatr dysponuje największą sceną operową na świe-
cie  i widownią na ponad 1.800 osób; ma także scenę ka-
meralną. Jego budynki mieszczą również Teatr Narodowy, 
ogromne magazyny kostiumów i dekoracji, pracownie, 
a nawet Muzeum Teatralne. Klasycystyczna fasada teatru 
wypełnia całą południową stronę Placu Teatralnego.

Jan Paweł II 8 czerwca 1991 r. odwiedził Teatr i przed-
stawicieli kultury polskiej – ludzi teatru, literatów, muzyków, 
plastyków. Pragnął spotkać się z nimi tym razem nie w ko-
ściele, ale – być ich gościem. Ze specjalnie przygotowanego 
dla Papieża miejsca mógł zobaczyć III akt opery „Halka”. 

W Muzeum 
Teatralnym znaj-
dują się pamiątki 
związane z Janem 
Pawłem II: list do 
Juliusza Osterwy, 
kałamarz, pióro, 
a także autograf 
papieski.Fot. 58
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kościół Pw. św. Brata alBerta i św. andrZeja apostoła 
– Plac teatralny 18 

W A R S Z A W A

Wzniesiony w XVIII w. 
barokowy kościół fundo-
wany przez Prymasa Teo-
dora Potockiego od roku 
1819 stał się (z sąsiedni-
mi zabudowaniami klasz-
tornymi) siedzibą zakonu 
Panien Kanoniczek. Pod-
czas Powstania Warszaw-
skiego świątynia pełniła 
funkcję szpitala powstań-
czego. Choć wypalona, 
służyła wiernym do 1953 r., kiedy władze zdecydowały 
o rozbiórce. Odbudowano go w latach 1998-99 z przezna-
czeniem na ośrodek duszpasterstwa środowisk twórczych. 

Klasycystyczna fasada wzorowana jest na tej z XIX w., 
projektu Piotra Aignera: wsparty na czterech jońskich ko-
lumnach tympanon z płaskorzeźbionym symbolem Ducha 
Świętego – gołębicą. Pod nim przytoczono pamiętne słowa: 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

Wewnątrz kościół zaskakuje nowoczesnym wy-
strojem. W prawej nawie umieszczono relikwie patrona, 
Św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego. 

W świątyni znajdują się również relikwie Św. Andrze-
ja Apostoła.

Jan Paweł II pobłogosławił nieukończony jeszcze 
kościół 13 czerwca 1999 r. Konsekracji dokonał Prymas 
Glemp we wrześniu tego samego roku.

Fot. 59
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kościół oo. reformatów Pw. św. antoniego Padewskiego 
– ul. senatorska 31

www.swietyantoni.com.Pl

W A R S Z A W A

Zakon Reformatów, sprowadzony do Warszawy przez 
Zygmunta III, otrzymał działkę na niewielkim pagórku przy 
ul. Senatorskiej. Wzniesiono na niej klasztor i kościół – po-
czątkowo drewniane, a w poł. XVII w. – murowane. Prace 
sfinansował kasztelan Stanisław Skarszewski, po śmierci 
pochowany w podziemiach budynku. Konsekracji dokonał 
biskup Stefan Wierzbowski w 1679 r.

Niezbyt okazałej świątyni uroku dodają krużganki 
wzniesione w roku 1791, otaczające dziedziniec przed ko-
ściołem. Fasadę podzieloną pilastrami wieńczy trójkątny 
tympanon. Wnętrze kościoła zdobią liczne dzieła sztuki: 
ołtarz Św. Józefa ufundowany przez Augusta III i Marię Jó-
zefę, stacje drogi krzyżowej z XVIII w., krata oddzielająca 
kruchtę od nawy z 1785 r.

Krużganki wypełniają tablice upamiętniające zmar-
łych, poległych podczas II wojny światowej, czasem dale-
ko od kraju. To nieformalny panteon żołnierzy walczących 
o wolną Polskę, również tych, którzy nie zaprzestali walki 
mimo końca wojny, nie mogąc się pogodzić z rządami ko-
munistów. 

Karol Wojtyła był tu jako biskup w 1968 r., aby na 
prośbę rodziny 
odprawić nabo-
żeństwo w 25. 
rocznicę męczeń-
skiej śmierci Wła-
dysława Penara 
w niemieckim 
obozie koncentra-
cyjnym.Fot. 60
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Janina i Zbigniew Porczyńscy – emigranci z Polski 
poświęcili dorobek życia na zgromadzenie malarstwa eu-
ropejskiego o tematyce religijnej. Postanowili przekazać je 
narodowi polskiemu. Kolekcję wystawiono w Polsce po raz 
pierwszy w roku 1987, a w 1990 powołano muzeum finan-
sowane przez fundację stworzoną przez darczyńców. 

Zgromadzone wybitne dzieła reprezentują wiele szkół 
artystycznych ostatnich 500 lat, choć nie wszystkie ob-
razy są potwierdzonymi oryginałami. Ekspozycję ok. 450 
obiektów zaaranżowano w działach tematycznych: „Biblia 
i święci”, „Portret i autoportret”, „Matka i dziecko”, „Mito-
logia” oraz „Impresjonizm”. Za zgodą Jana Pawła II kolekcja 
nosi jego imię.

Gmach dawnego Banku Polskiego i Giełdy wzniesio-
ny według projektu Antonio Corazziego w latach 1825-
28 posiada okazałą, neorenesansową elewację. Z daleka 
przykuwają uwagę dwie kondygnacje arkad: dolna bonio-
wana, otwierająca podcienia, górna kryjąca wysokie okna. 
Spłaszczona kopuła nakrywa 
główne pomieszczenie wnę-
trza.

W podcieniu gmachu, 
przy wejściu do muzeum, 
znajduje się trzymetrowy, 
brązowy pomnik Papieża 
dłuta Gustawa Zemły. Przed-
stawia on Ojca Świętego 
w stroju liturgicznym z krzy-
żem papieskim. Powstał 
w 1992 r.

muzeum kolekcji im. jana Pawła ii 
– Plac Bankowy 1 
www.mkjp2.Pl

W A R S Z A W A

Fot. 61
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kościół ewangelicko-augsBurski Pw. trójcy świętej

 – Plac małachowskiego 1 

W A R S Z A W A

W XVI w., gdy w Europie szerzyła się reformacja, ksią-
żę mazowiecki Janusz III zakazał na terenie swego państwa 
innych niż rzymsko-katolickie, praktyk religijnych. Nieliczni 
warszawscy ewangelicy należeli do parafii w Węgrowie 
(100 km od Warszawy!).

Zbór powstał dzięki przywilejowi Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Według projektu Szymona Bogumiła Zuga 
wzniesiono świątynię w kształcie rotundy o średnicy 33 
metrów, z kopułą wysokości 58 m, o znakomitej akustyce. 

Budynku poświęconego 30 grudnia 1781 r. nie ominęły 
burze dziejowe: w czasie I wojny światowej okupanci zrabo-
wali dzwony i zdarli miedzianą blachę z dachów. W 1939 r. 
trafiony bombami zbór spłonął. Odbudowany według planów 
Teodora Burschego służy ponownie od 1956 r.

Z zewnątrz ma boniowane ściany z oknami na dwóch 
poziomach: niżej duże, zamknięte łukiem, wyżej niewielkie, 
okrągłe. Do wnętrza prowadzi czterokolumnowy klasycy-
styczny portyk. Na wprost wejścia ołtarz z dużym krucyfik-
sem i obrazem Chrystusa ponad nim, a w krąg rozstawione 
łukami ławki. Wokół ścian dwupiętrowe galerie. W klasycy-
stycznym prospekcie nowe organy poświęcone w 1998 r.

Jan Paweł II 9 czerwca 
1991 r. wziął udział w ekumenicz-
nym nabożeństwie, podczas któ-
rego podkreślał głęboką wymowę 
miejsca spotkania. Luterańska 
świątynia dzieliła los innych ko-
ściołów Warszawy w roku 1939 
i 1944. Okupanci nie traktowali jej 
lepiej, dlatego że była luterańska.Fot. 62
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Na początku XVIII w. powstało w Warszawie dla kró-
la Augusta II barokowe założenie parkowo-pałacowe we-
dług projektu Karola Pöppelmanna. Rezydencję kilkakrotnie 
przebudowywaną najpoważniej odmieniono w stylu klasy-
cystycznym, gdy w miejscu głównego budynku powstała 
okazała kolumnada na arkadach.

Właśnie centralna arkada stała się miejscem spo-
czynku Nieznanego Żołnierza. Polska postanowiła uczcić 
żołnierzy, którzy padli w boju 
za ojczyznę, a nie mieli nawet 
własnej mogiły, albo spoczę-
li pod bezimiennym krzyżem. 
Ciało Nieznanego Żołnierza 
przywieziono z cmentarza wo-
jennego we Lwowie i z pełnym 
szacunkiem złożono w przygo-
towanym miejscu, które odtąd 
stało się mauzoleum narodo-
wym.

W grudniu 1944 r. Pałac Saski Niemcy wysadzili w po-
wietrze. Zrządzeniem losu ocalały tylko arkady przy grobie. 
Po naprawie przybrały formę ruiny-symbolu. Wieczną war-
tę trzymają tu żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Woj-
ska Polskiego.

2 czerwca 1979 r. hołd Nieznanemu Żołnierzowi Pol-
skiemu oddał Jan Paweł II. Modlił się wraz z Prymasem 
Wyszyńskim przy płycie Grobu i złożył wpis w księdze pa-
miątkowej.

Hołd Nieznanemu Żołnierzowi Polskiemu złożył także 
Benedykt XVI podczas swej wizyty 26 maja 2006 r.

gróB nieZnanego żołnierza 
– Plac Piłsudskiego

W A R S Z A W A

Fot. 63
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Niewielu wtedy zrozumiało głęboki sens słów. Ina-
czej je pojmowaliśmy, kiedy po dwudziestu latach, po raz 
drugi warszawiacy spotkali się z Papieżem w tym miejscu, 
13 czerwca 1999 r. – pamiętając wszystkie zmiany, które 
zaszły w Polsce, Europie i na świecie. Spotkanie zgroma-

dziło jeszcze więcej wiernych 
– szacuje się, że w nabożeń-
stwie udział wzięło ok. miliona 
osób. 26 maja 2006 r. w tym 
historycznym miejscu mszę św. 
odprawił następca Jana Pawła 
II na Stolicy Piotrowej – Bene-
dykt XVI.

„(…) I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II 
papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień 
święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!”

Plac marszałka jóZeFa Piłsudskiego

W A R S Z A W A

Początkowo dziedziniec Pałacu Saskiego, pod koniec 
XVIII w. udostępniony mieszkańcom Warszawy, dziś, po 
zniszczeniu jednych budynków, a wzniesieniu innych, zmie-
nił zupełnie swój charakter – jest wielką, pustą przestrzenią. 
Jedno z najważniejszych miejsc obecności Papieża Jana 
Pawła II w Warszawie – tu po raz pierwszy Papież spotkał 
się na modlitwie z Polakami po przybyciu do Ojczyzny. We 
wschodniej części placu stanął ołtarz z dominującym, wy-
sokim krzyżem. Z jego stopni, wobec półmilionowej rzeszy 
zgromadzonych wiernych padły słowa homilii papieskiej 
zakończonej wezwaniem:

Fot. 64
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wyższe metroPolitalne seminarium duchowne 
– ul. krakowskie Przedmieście 52/54
www.wmsd.waw.Pl

W A R S Z A W A

Seminarium w Warszawie wywodzi swe tradycje od 
roku 1682, gdy powołano szkołę kształcącą duchownych 
w oparciu o kolegium jezuickie. W 1867 r., kiedy władze 
carskie likwidowały kolejne zakony – przeniesione zostało 
do budynków dawnego klasztoru karmelitów bosych, gdzie 
mieści się po dziś dzień.

Budowę zespołu rozpoczęto od wzniesienia w latach 
1661-81 kościoła Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Oblu-
bieńca na planie krzyża łacińskiego, z dwiema nawami bocz-
nymi. Okazałą kamienną fasadę zyskał za sprawą fundatora 
– Karola Radziwiłła oraz projektanta Efraima Schroegera.

Gmach klasztorny wzniesiono pod koniec XVII w. z fun-
dacji Prymasa Radziejowskiego. W XX w. dobudowano kla-
sycystyczne skrzydło dla biblioteki. W zabytkowej części 
najcenniejszym obiektem jest refektarz klasztorny z freskami 
Michała Anioła Palloniego. 

W Sali Historycznej znajdują się pamiątki po sławnych 
wychowankach seminarium, pośród których był błogosła-
wiony męczennik ks. Jerzy Popiełuszko, nie zabrakło kilku 
biskupów, a nawet kardynała.

Kleryk Wojtyła stu-
diował w Krakowie, ale 
pojawił się w semina-
rium warszawskim już 
jako ksiądz prawdopo-
dobnie w 1946 r. Młody 
ksiądz odprawił wtedy 
mszę św. w kaplicy se-
minarium. Być może 
była to jego pierwsza 
wizyta w Warszawie. Fot. 65
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Pałac PreZydencki

 – ul. krakowskie Przedmieście 46/50

W A R S Z A W A

Na początku XVII w. powstał w Warszawie baroko-
wy pałac Koniecpolskich z pierwszym w mieście ogrodem 
włoskim i przystanią u podnóża skarpy wiślanej. Jego wy-
gląd zmieniał się wielokrotnie wraz z właścicielami. Obec-
ną postać przyjął w XIX w. 

W reprezentacyjnym gmachu dochodziło do wyda-
rzeń rangi historycznej. 14 maja 1955 r. podpisano tu Układ 
Warszawski – wojskowy pakt państw socjalistycznych. Od 
6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. tu toczyły się obrady okrą-
głego stołu, stanowiące początek przemian ustrojowych w 
Polsce.

W lipcu 1994 r. pałac 
został siedzibą Prezydenta 
Rzeczypospolitej, zyskując 
nową nazwę. Pierwszym, 
który zamieszkał w tej ofi-
cjalnej rezydencji, był Lech 
Wałęsa.

Zza grubego łańcucha 
i kraty dzielącej dziedziniec 

dojrzeć można klasycystyczną fasadę z korynckimi pilastra-
mi i półkolumnami. Attyka częściowo zakrywająca dach 
zdobiona jest dziesięcioma kamiennymi posągami. Na 
środku dziedzińca znajduje się pomnik księcia Józefa Po-
niatowskiego.

Podczas siódmej pielgrzymki do Ojczyzny Jana Paw-
ła II w pałacu podejmował Prezydent Aleksander Kwa-
śniewski. W rocznicę śmierci Papieża w Sieni Wielkiej pa-
łacu do ksiąg kondolencyjnych wpisało się tysiące Polaków.

Fot. 66
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kościół wiZytek Pw. św. jóZeFa oblubieńca 
– ul. krakowskie Przedmieście 34
www.wiZytki.waw.Pl

W A R S Z A W A

XVIII-wieczny kościół 
oglądany w słońcu, zachwy-
ca grą światła i cienia na 
plastycznej fasadzie pełnej 
kolumn, gzymsów i dekoracji. 
Padające promienie tworzą 
coraz to nowe obrazy i wydo-
bywają szczegóły wcześniej 
ukryte w mroku.

Późnobarokowe dzieło 
Karola Baya i Efraima Schro-
egera zdobi kościół, który powstawał z trudem przez ponad 
sto lat; zdarzył się pożar, zawalił się dach… Dla rekompen-
saty II wojnę światową zabytek przetrwał bez większych 
uszkodzeń. Zachowało się wnętrze z oryginalnym wyposa-
żeniem. Równie plastyczny co fasada jest ołtarz z obrazem 
Nawiedzenia NMP – dziełem Tadeusza Kuntze-Konicza 
z 1759 r. i kompozycją rzeźbiarską Jana Jerzego Plerscha. 
Dłuta wybitnego rzeźbiarza jest też ambona w kształcie 
łodzi. W prezbiterium wisi zegar, który odmierza godziny 
od czasów króla Jana Sobieskiego. Podobno według niego 
Biskup Wojtyła regulował swój zegarek, udzielając w ko-
ściele ślubu swoim przyjaciołom w czerwcu 1965 r.

Kościół należy do zgromadzenia Wizytek, sprowadzo-
nych do Warszawy przez królową Ludwikę Marię Gonzagę 
w 1654 r. W klasztorze siostry przebywają w klauzurze, bez 
kontaktu ze światem.

Na organach w świątyni grał do mszy jeden z uczniów 
warszawskiego liceum – Fryderyk Chopin.

Fot. 67
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kościół św. krzyża 
– ul. krakowskie Przedmieście 1

www.swkrZyZ.Pl

W A R S Z A W A

Od średniowiecza przez wiele lat istniały w Warsza-
wie tylko dwie parafie. W 1626 roku powstała trzecia – 
przy drewnianym kościele Świętego Krzyża. Opiekowali się 
nią księża misjonarze. 

W 1696 roku Prymas Michał Radziejowski konsekro-
wał nową murowaną świątynię, projektu Józefa Szymona 
Belottiego. Duża trójnawowa budowla w XVIII w. zyskała 
monumentalną barokową fasadę z dwoma wieżami, wpi-
sując się trwale w krajobraz Warszawy.

Kościół zbombardowany w 1939 r., ucierpiał dodat-
kowo w Powstaniu Warszawskim. Niemieckie miny zruj-
nowały wnętrze, zburzyły północną wieżę i spowodowały 
zawalenie sklepienia dolnego. Siła wybuchu strąciła figu-
rę Chrystusa z balustrady przed wejściem. Mimo poważ-
nych zniszczeń został pieczołowicie odbudowany w latach 
1945-53. Odtwarzanie wnętrza zakończyło się w XXI w. 
wraz z rekonstrukcją ołtarza Najświętszego Sakramentu. 
Na prośbę parafian Jan Paweł II podpisał akt erekcyjny od-
budowy ołtarza, nadając mu nazwę Ołtarza Ojczyzny.

Papież spotkał się w kościele z przedstawicielami 
środowisk twórczych 
podczas trzeciej piel-
grzymki do Ojczyzny, 
13 czerwca 1987 r.

Po lewej stronie 
nawy marmurowe epi-
tafium-pomnik wska-
zuje miejsce wmuro-
wania urny z sercem 
Fryderyka Chopina.Fot. 68
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dom sióstr ursZulanek serca jeZusa konającego 
– ul. wiślana 2
www.ursZulanki.Pl

W A R S Z A W A

Nazywają go „Szarym Domem” – czy ze względu na 
szare elewacje, czy też dlatego, że mieszkają tu siostry za-
konne w szarych habitach?

Kamień węgielny położono 2 lipca 1930 r., a już rok 
później zamieszkały tu pierwsze siostry. Budynek peł-
nił funkcję nie tyle klasztoru, 
ile domu akademickiego dla 
dziewcząt zdobywających wie-
dzę na warszawskich uczel-
niach. W czasie wojny był szpi-
talem, azylem dla uciekinierów, 
wysiedlonych, sierot – również 
żydowskich, a także jadłodajnią 
i miejscem tajnego nauczania, 
tzw. „kompletów”.

Obecnie pięciopiętrowy budynek prócz domu zakon-
nego, internatu akademickiego, przedszkola, poradni zdro-
wia mieści też dawny pokój gościnny – dziś rodzaj sanktu-
arium, pokój pamięci dwojga mieszkańców. W latach 30. 
była to Matka Urszula Ledóchowska, założycielka i Przeło-
żona Zgromadzenia.

Drugim mieszkańcem pokoju gościnnego był ks. Ka-
rol Wojtyła. Zatrzymywał się w „Szarym Domu” od 1955 r. 
podczas podróży i wizyt w Warszawie. Później bywał tu 
coraz częściej, „Wiślana 2” to po prostu warszawskie 
mieszkanie ks. Karola Wojtyły. Tu spędził ostatnią noc przed 
wyjazdem na konklawe do Rzymu w październiku 1978 r.

W 1999 r. odwiedził ten dom jako Papież Jan Paweł II 
witany serdecznie przez Urszulanki.

Fot. 69
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BiBlioteka uniwersytecka 
– ul. doBra 56/66 

www.Buw.uw.edu.Pl

W A R S Z A W A

Bib l i o teka 
powstała wraz 
z Uniwersytetem 
Wa r s z a w s k i m 
w 1816 r. Jej 
zbiory dzieliły losy 
Wa r s z a w y,  n a 
przemian powięk-
szane i grabione, 

niszczone przez zaborców, najeźdźców, okupantów. 
Pod koniec XX w. budynek biblioteki sprzed stu lat 

okazał się zbyt mały dla rosnących zbiorów. Nowy gmach 
zaprojektowany przez Marka Budzyńskiego i Zbigniewa 
Badowskiego powstał blisko Wisły. Oprócz nowoczesnych 
czytelni i książnicy oferuje również ogólnodostępne miejsce 
odpoczynku – ogrody na dachu budynku. Ze wspaniałego 
punktu widokowego na Wisłę, można też podpatrzeć przez 
szklane dachy, co dzieje się w czytelniach.

11 czerwca 1999 r. w obecności Prymasa Glempa, 
rektora i senatu uczelni, profesorów, studentów Jan Pa-
weł II poświęcił Bibliotekę. Monumentalna, zielona fasada 
gmachu, na ogromnych „stronicach” demonstruje próbki 
różnych rodzajów zapisów, jakimi posługuje się ludzkość 
– od notacji muzycznej, matematycznej, przez tekst san-
skrycki, hebrajski, arabski, grecki, staroruski, po staropol-
ski. We wnętrzu pod kolumnami filozofów, na „agorze” stoi 
fotel papieski. Tu zasiadał Papież podczas uroczystości po-
święcenia Biblioteki. Powiadają, że fotel został wykonany 
przez cieślę z gór za cenę 1 euro…

Fot. 70
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kościół wsZystkich świętych

– Plac grZyBowski 3/5 (dZielnica śródmieście)
www.wsZyscyswieci.Pl

W A R S Z A W A

Jedna z największych świątyń Warszawy. Anegdota 
mówi, że musiała być taka wielka, aby pomieścić wszyst-
kich świętych… 

Architekt Henryk Marconi, inspirując się włoskim 
renesansem, szeroką fasadę dodatkowo rozciągnął kruż-
gankami. Poziome gzymsy dają wrażenie horyzontalności, 
bliskości ziemi. Nawet wieże, przytłoczone wysokimi blo-
kami mieszkalnymi powojennego osiedla, nie dają efektu 
wysokości budowli.

Trójnawowe wnętrze z transeptem i kopułą nad prze-
cięciem naw kryje neorenesansowy ołtarz główny. Uwagę 
przyciąga też żeliwna ambona.

Kościół powstał w latach 1861-93 z fundacji hrabi-
ny Gabrieli Zabiełłowej. W okresie okupacji znalazł się na 
terenie getta – służył wtedy chrześcijanom pochodzenia 
żydowskiego zamkniętym przez Niemców za murami. Był 
również ośrodkiem pomocy Żydom.

Jan Paweł II 8 czerwca 1987 r. odprawił tu mszę św. 
na rozpoczęcie II Krajowego Kongresu Eucharystycznego. 
W nabożeństwie udział wzięła Matka Teresa z Kalkuty. Ko-
ściół mimo swych rozmiarów nie zmieścił kilkunastu tysię-
cy wiernych. 

Na szczycie scho-
dów przed wejściem 
ustawiono pomnik Jana 
Pawła II – dar parafii 
Matki Boskiej Często-
chowskiej z miejscowo-
ści Dozio Valgreghenti-
no koło Mediolanu. Fot. 71
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Plac deFilad

W A R S Z A W A

Na miejscu wyburzonych kamienic centrum Warszawy 
przedwojennej ukształtowano w latach 50. XX w. ogromny 
plac zebrań i manifestacji – element urbanistyki socreali-
stycznej. Z kamiennej trybuny w centralnej części placu dy-
gnitarze PRL pozdrawiali pochody pierwszomajowe. 

Pa ł a c  Ku l t u r y 
i Nauki – „dar naro-
dów Związku Radziec-
kiego”, najwyższy bu-
dynek Polski (237 m), 
stał się znakiem ra-
dzieckiej obecności 
we wszystkich aspek-
tach życia państwa. 

Symbolem nadchodzących zmian miał być umieszczony na 
ścianie budynku ogromny krzyż, jako dekoracja dla nabo-
żeństwa odprawionego na placu przez Jana Pawła II pod-
czas trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny, 14 czerwca 1987 r. 
Do zawieszenia krzyża władze nie dopuściły. Podczas 
mszy, która kończyła II Krajowy Kongres Eucharystyczny, 
Papież beatyfikował Biskupa Michała Kozala zamordowa-
nego w obozie koncentracyjnym w Dachau. Pobłogosławił 
i wręczył krzyże dwustu misjonarzom ruszającym do pracy 
w różnych rejonach świata. 

Po śmierci Papieża na pałacu umieszczono jego 
ogromny podświetlony portret. Było to jedno z miejsc, 
gdzie warszawiacy oddawali hołd Ojcu Świętemu. 

Warto wjechać na XXX piętro Pałacu Kultury, aby 
z wysokości 114 metrów obejrzeć panoramę Warszawy.

Fot. 72
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Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i armii krajowej 
– ul. matejki

W A R S Z A W A

Pomnik na skwerze w pobliżu siedziby Sejmu Polskie-
go ma formę stylizowanego skrzydła obłożonego płytkami 
z jasnego granitu strzegomskiego i ozdobiony jest kotwi-
cą Polski Walczącej – symbolem walki z okupantem nie-
mieckim. Na murze obłożonym takim samym granitem 
przypomniano struktury Polskiego Państwa Podziemnego. 
Monument projektu profesora Jerzego Staniszkisa wznie-
siono dla upamiętnienia bezprecedensowego w historii Eu-
ropy państwa funkcjonującego w warunkach zniewolenia 
i okupacji oraz najliczniejszego w państwach okupowanej 
Europy ochotniczego wojska podziemnego.

Mimo że we wrześniu 1939 r. Polska została zajęta 
przez Niemcy i Związek Radziecki, to jednak nie skapitulo-
wała. Najpierw we Francji, a następnie w  Wielkiej Brytanii 
działał Rząd Polski na Uchodźstwie. W okupowanym kraju 
zorganizowano podziemne struktury władzy, utrzymujące 
kontakt z Rządem. W warunkach tajnych szkolono również 
ochotniczą Armię Krajową, szykując ją do bieżącej walki 
partyzanckiej.

11 czerwca 1999 r. 
w drodze do Sejmu Papież 
zatrzymał się przy pomniku 
i poświęcił monument od-
słonięty w przeddzień wi-
zyty Papieża.

W miejscu, gdzie mo-
dlił się Jan Paweł II, wmu-
rowano w chodnik tablicę 
z napisem przypominają-
cym ten fakt. Fot. 73
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sejm rZecZyPosPolitej 
– ul. wiejska 4/6/8

www.sejm.gov.Pl

W A R S Z A W A

Budynki wzniesione w kwartale ulic Wiejskiej, Górno-
śląskiej i Maszyńskiego w połowie XIX w. były siedzibą In-
stytutu Szlacheckiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości, pierwsze posiedzenie sejmu odbyło się 10 lutego 
1919 r. Potrzebna była jednak nowoczesna siedziba. Już 
w 1928 r. odbyło się posiedzenie inaugurujące użytkowa-
nie nowej sali. Po zniszczeniach wojennych cały kompleks 
rozbudowano według projektu Bohdana Pniewskiego. 

Z zewnątrz zwraca uwagę charakterystyczna półro-
tunda, w której mieści się sala posiedzeń. Udekorowa-
na jest kolumnami i płaskorzeźbionym fryzem złożonym 
z osiemnastu kamiennych rzeźbionych płyt – dzieła Jana 
Biernackiego i Jana Szczepkowskiego. Na szczycie powie-
wa biało-czerwony sztandar.

Ojciec Święty odwiedził Sejm 11 czerwca 1999 r. Na 
miejscu marszałka stanął fotel papieski. Wobec połączo-
nych izb parlamentu polskiego, prezydenta, przedstawi-

cieli rządu Papież wygłosił 
przemówienie przypomi-
nające o dalekiej drodze, 
jaką przebył nasz kraj, 
aby takie spotkanie było 
w ogóle możliwe. 

Po przemówieniu na-
stąpiła owacja na stojąco, 
odśpiewano Hymn Naro-
dowy. A Papież podsumo-
wał: „Wiwat Król, wiwat 
Naród, wiwat wszystkie 
stany!”. Fot. 74



115

Warszawa

nuncjatura aPostolska 
– ul. sZucha 12
www.nuncjatura.Pl
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Budynek nuncjatu-
ry wzniesiony pod koniec 
XIX w. miał formę oka-
załej willi. W roku 1924 
zakupiony przez Episkopat 
Polski i przekazany Stolicy 
Apostolskiej z przeznacze-
niem na siedzibę przedsta-
wicielstwa w Polsce. 

Wraz z zerwaniem 
przez władze Polski konkordatu w 1945 r., zerwane zo-
stały oficjalne stosunki ze Stolicą Apostolską. Ponownie 
nawiązano je dopiero w 1971 r., a na szczeblu ambasad 
dopiero po przemianach ustrojowych w Polsce. Pierwszym 
po przerwie Nuncjuszem Apostolskim został Abp Józef Ko-
walczyk, budynek nuncjatury znów stał się eksterytorialną 
siedzibą przedstawicielstwa Watykanu.

Położony w głębi ogrodu dom od ulicy oddziela krata. 
Dwupiętrowy, niesymetryczny, tynkowany na biało z bo-
niowaniem na narożach. Po lewej część starsza: weranda 
z dawnym wejściem do pałacyku, nad nią balkon z herbem 
Jana Pawła II. Po prawej dwubiegowe schody wprowadza-
ją na niewielki tarasik, nad nim balkon z herbem papieża 
Franciszka. 

Siedziba nuncjatury stała się domem dla Jana Pawła 
II w okresie jego pobytu w Warszawie w czasie czwartej 
(1991 r.) i siódmej (1999 r.) pielgrzymki do Ojczyzny. 

Z balkonu nuncjatury pozdrawiał zgromadzonych 
mieszkańców Warszawy. 

Fot. 75
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Belweder 
– ul. Belwederska 52 

W A R S Z A W A

Na najwyższym wzniesieniu skarpy wiślanej, znako-
mitym miejscu widokowym, zbudowano ok. 1660 r. willę 
dla Krzysztofa Hieronima Paca – „belweder” (z wł. belle 
vedere – piękny widok). W I poł. XVIII w. Jakub Fontana 
wzniósł na jej miejscu murowany pałac, przebudowany 
z kolei przez Jakuba Kubickiego w stylu klasycystycznym, 
dla Wielkiego Księcia Konstantego.

W okresie międzywojennym Belweder został siedzi-
bą Naczelnika Państwa, później Prezydenta RP. Po II wojnie 
światowej, w której pałac nie doznał większych zniszczeń, 
został siedzibą władz PRL. Obecnie stanowi własność kan-
celarii prezydenta i pełni funkcje reprezentacyjne. 

Swój obecny wygląd pałac zawdzięcza przebudowie 
sprzed dwustu lat. Piętrowy korpus główny nakryty jest da-
chem namiotowym. Dwa symetryczne parterowe skrzydła 
załamane pod kątem prostym ku przodowi tworzą okazały 
dziedziniec. 

Jan Paweł II gościł w Belwederze trzykrotnie. Podczas 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny Papież złożył tu wizytę 
2 czerwca 1979 r. faktycznemu przywódcy państwa – 
Edwardowi Gierkowi, I Sekretarzowi PZPR. Podczas drugiej 
pielgrzymki w 1983 r., spotkał się w Belwederze z władza-
mi PRL, z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele.

C z w a r t a  p i e l -
grzymka przebiegała 
już w innych warun-
kach. Papież spotkał 
się 8 czerwca 1991 r. 
z  Prezydentem Le -
chem Wałęsą.Fot. 76
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Park łaZienki Północne (agrykola) 

W A R S Z A W A

W czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskie-
go tereny zielone na północ od Łazienek Królewskich były 
integralną częścią parku, później odcięte ulicą biegnącą 
w wąwozie dawnego strumienia. W wieku XX była to 
kolebka warszawskiego 
sportu – tu w 1908 r. po-
wstało Warszawskie Koło 
Sportowe, a w 1912 r. 
zbudowano pierwszy sta-
dion z boiskiem piłkarskim 
i sześciotorową bieżnią 
lekkoatletyczną. 

Na szczycie skarpy, 
gdzie w XIII w. znajdował 
się książęcy gród Jazdów, 
stoi Zamek Ujazdowski. 
U jego podnóża rozciąga 
się Kanał Piaseczyński. Od zamku w dół zbiegają schody, 
w lewo i prawo łagodnie trawersujące stromiznę skarpy. 
Na dolnym tarasie ustawiono latem 1991 r. ołtarz papieski, 
przy którym Jan Paweł II odprawił mszę św. 9 czerwca. 
W obecności władz RP przypomniał o przykazaniu miłości: 
„Będziesz miłował…”. Mówił o budowaniu wolnej Polski, 
na tle dziejów Warszawy, o Polsce leżącej w Europie.

W pobliżu miejsca papieskiego ołtarza ustawiono trzy-
metrowej wysokości monolit z czarnego granitu, zwieńczo-
ny nieregularnym kryształem, jakby wyrastającym z mono-
litu, symbolizującym zwycięstwo słowa głoszonego przez 
Ojca Świętego. Autorami pomnika odsłoniętego 8 czerwca 
2014 r. są Ewa i Stefan Kuryłowiczowie.

Fot. 77
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stadion narodowy 
– al. Zieleniecka 

www.Pgenarodowy.Pl
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Nowoczesny Stadion Narodowy zbudowany na mi-
strzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012 może przyjąć 
58.500 widzów na zadaszonych trybunach, poza tym ma 
rozkładany dach nad boiskiem. Wykorzystywany jest na 
przeróżne imprezy: sportowe, kulturalne, religijne, bizneso-
we, polityczne.  

Wzniesiono go na miejscu Stadionu Dziesięciolecia, 
który powstał na nieużytkach nad Wisłą. Otwarty w 1955 r. 
był areną wielu wydarzeń sportowych: piłkarskich, lekko-
atletycznych, kolarskich, imprez kulturalnych i masowych 
imprez państwowych.

17 czerwca 1983 r. po raz pierwszy w Polsce Ludowej 
wykorzystano stadion jako miejsce uroczystości kościelnej. 
Przygotowano specjalne dekoracje: wjazd do tunelu pod try-
bunami zakryty był olbrzymią sylwetką orła białego z posta-
cią Matki Bożej na piersi, a na koronie stadionu stanął obok 
podwyższenia z ołtarzem wielki krzyż z sylwetką Jezusa.  

Półtora roku wcześniej władze komunistyczne wpro-
wadziły na obszarze Polski stan wojenny, znosząc swobody 
obywatelskie i delegalizując organizacje społeczne m.in. 
Związek „Solidarność”. Obecność Jana Pawła II, który mó-
wił o zwycięstwie, o pokonywaniu trudności, podtrzymy-
wała na duchu i dawała nadzieję.

Fot. 78
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kościół konkatedralny Pw. matki Bożej Zwycięskiej 
– ul. grochowska 365
www.ParaFia-kamionek.Pl
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Kamion to stara wieś wymieniana w dokumentach 
w wieku XI. Na tutejszych łąkach dwukrotnie zbierała się 
szlachta, aby wybrać króla: w roku 1573  poparto Henry-
ka Walezego i w 1733 r., kiedy królem został August III. 
Świadkiem elekcji był drewniany kościół otoczony jednym 
ze starszych cmentarzy w Polsce (powstał w XIII w.), na 
którym są groby obrońców Polski z wojen od XVII po XX w. 
W 1917 r. przy kaplicy erygowano parafię pw. Bożego 
Ciała. Na jej terenie odbyła się największa msza papieska 
w Warszawie – na Stadionie Dziesięciolecia.

Obecna świątynia Matki Bożej Zwycięskiej zaprojek-
towana przez Konstantego Jakimowicza w stylu kubistycz-
nym wzniesiona została w latach 1929-31, jako votum 
dziękczynne za zwycięstwo w roku 1920. W trójnawowej  
bazylice z transeptem zwraca uwagę ołtarz główny z tryp-
tykiem autorstwa Bronisława Wiśniewskiego przedsta-
wiający Matkę Boską Zwycięską w centralnym polu, w le-
wym proszących o pomoc dla Polski Św. Andrzeja Bobolę 
i Św. Stanisława Kostkę, 
a w prawym dziękujących 
za zwycięstwo Arcybiskupa 
Rattiego i ks. Ignacego Sko-
rupkę. Cennymi zabytkami 
są: obraz Matki Bożej Ber-
dyczowskiej i renesansowy 
tryptyk Adoracja Madonny 
z Dzieciątkiem z 1492 r. Ta-
blica na ścianie frontowej 
przypomina o papieskiej 
mszy z 1983 r. Fot. 79
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katedra warsZawsko-Praska 
Pw. św. Floriana i św. michała 

– ul. Floriańska 3 
www.katedra-Floriana.waw.Pl

W A R S Z A W A

Pragą nazywana jest cała prawobrzeżna Warszawa, 
mimo tego że po tej stronie Wisły znajduje się również 
wiele innych dzielnic stolicy. Ale Praga to jedna ze star-
szych osad, powstała już w XV w. w miejscu „wyprażo-
nym” – wcześniej porośniętym lasem, a później wypalo-
nym. W roku 1648 z woli króla Władysława IV otrzymała 
przywilej miejski i pozostawała samodzielnym miastem aż 
do roku 1791.

Bliskość Warszawy sprzyjała rozwojowi, zdarzało się 
jednak, że Praga na tym sąsiedztwie bardzo ucierpiała. 
Na przełomie XVIII i XIX w. oblężenie i szturm zakończony 
wymordowaniem mieszkańców przez wojska Suworowa 
w roku 1794, budowa napoleońskich fortyfikacji w latach 
1809-11, wreszcie walki roku 1831 powodowały upadek 
tej dzielnicy, ale Praga odradzała się za każdym razem. 
Powstanie wielkiego węzła kolejowego w drugiej połowie 
XIX w. przyczyniło się do zlokalizowania tu wielu zakładów 
przemysłowych i gwałtownego wzrostu liczby mieszkań-
ców – przede wszystkim robotników, kolejarzy, handlarzy. 
Dzieliła los Warszawy w czasie drugiej wojny światowej, 
ale wyrwana z rąk niemieckich we wrześniu 1944 r., nie 
została tak zniszczona jak dzielnice lewobrzeżne.

Kościół Św. Floriana wysadzony  przez Niemców we 
wrześniu 1944 r. jest właściwie nową budowlą, zachował 
jednak dawny wygląd. Po wysadzeniu, zrządzeniem Opatrz-
ności zachowały się dwa fragmenty ścian zewnętrznych, 
przy których znajdowały się (i znajdują do dziś) figury patro-
nów świątyni: Św. Michała od wschodu i Św. Floriana od 
zachodu. Kościół był odbudowywany do roku 1970. Pier-
wotny kościół powstał w latach 1887-1904, a jego projek-
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tantem był jeden z najbardziej płodnych architektów tamtej 
epoki – Józef Pius Dziekoński, którego  epitafium możemy 
zobaczyć w kruchcie kościoła. 

Konsekracja świątyni nastąpiła w 1901 r. – a więc 
jeszcze przed ukończeniem budowy. W roku 1919 probosz-
czem tutejszej parafii został ks. Ignacy Kłopotowski.

Kształt świątyni przywodzi na myśl najwspanialsze 
gotyckie katedry Europy. Wnętrze – surowe – utworzo-
ne przez nietynkowane filary, żebra, obramienia otworów 
drzwiowych i okiennych, a dla kontrastu białe, tynkowane 
powierzchnie blend, ścian. Układ bazylikowy, nawy boczne 
zamknięte kaplicami, w transepcie ołtarze boczne. Współ-
czesne witraże prezentują dekanaty diecezji i świętych. 

Jan Paweł II 13 czerwca 1999 r. nawiedził katedrę, 
poświęcił we wnętrzu m.in. kamień węgielny pod budo-
wę seminarium na Pradze i korony dla obrazu Matki Bo-
żej Hallerowskiej z Mińska Mazowieckiego. Później, przed 
świątynią, nastąpiła liturgia słowa. Papież wygłosił homilię 
i udzielił zebranym błogosławieństwa.

Bł. Ignacy KŁOPOTOWSKI – kapłan, założyciel Zgromadzenia 
Sióstr Loretanek.

Ur. się 20 lipca 1866 r. w Korzeniówce koło Drohiczyna. Studio-
wał w Lublinie i Petersburgu, święcenia kapłańskie otrzymał 5 lipca 
1891 r. 

W swej pracy duszpasterskiej otaczał szczególną troską ludzi 
biednych. Był założycielem licznych instytucji mających za cel ucze-
nie biednych zawodu, zdobycie możliwości uczciwego zarabiania na 
życie. Tworzył szkoły, przytułki, domy starców. Mianowany w 1919 r. 
proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej, dzielił swój czas mię-
dzy pracę duszpasterską i charytatywną. Utworzył Zgromadzenie 
Sióstr Loretanek. Zajął się działalnością wydawniczą, maszyny dru-
karskie nazywał „kazalnicami czasów dzisiejszych”.

W Lasach Łochowskich nad Liwcem stworzył ośrodek kolonijny 
Loretto dla biednych dzieci i ludzi starszych. 

Ks. Ignacy Kłopotowski zmarł nagle, 7 września 1931 r. Jest po-
chowany w Loretto. 

19 czerwca 2005 r. został beatyfikowany w Warszawie.
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BaZylika Pw. najświętszego serca jeZusa 
– ul. kawęczyńska 53
www.BaZylika.saleZjanie.Pl

W A R S Z A W A

Budowę świątyni sfinansowała księżna Maria Radzi-
wiłłowa, która otrzymała błogosławieństwo papieża Piu-
sa X dla tego dzieła. Prace rozpoczęto w roku 1907. Mimo 
wojny światowej, już w 1919 r. Arcybiskup Krakowski ery-
gował parafię pw. Najświętszego Serca Jezusa, a 16 kwiet-
nia 1923 r. konsekrował świątynię. Wcześniej, 23 stycznia 
tego samego roku papież Pius XI nadał kościołowi tytuł 
Bazyliki Mniejszej i nazwał ją „najpiękniejszym kościołem 
w Polsce”. Od roku 1931 opiekują się nią salezjanie.

Bazylika zaprojektowana przez Łukasza Wolskiego 
wzorowana była na rzymskiej świątyni Św. Pawła za Mu-
rami. Monumentalne schody prowadzą pod koryncką ko-
lumnadę, na której opiera się węższy portyk. Nad całością 
dominuje pięciokondygnacyjna wieża. 

We wnętrzu dwa rzędy granitowych kolumn tworzą 
arkady oddzielające nawy. Sklepienie kasetonowe, w gór-
nych oknach witraże przedstawiające świętych polskich. 
Nawa główna zamknięta jest absydą z mozaiką i malowi-
dłami ks. Wincentego Kiliana i Kazimierza Poczmańskiego. 

W bazylice 8 czerwca 1991 r. Jan Paweł II otworzył 
II Polski Synod Ple-
narny. W kaplicy 
Matki Bożej, w ga-
blocie eksponującej 
pamiątki, znajdują się 
kielich i patena poda-
rowane przez Papie-
ża salezjanom. Są też 
klęczniki, na których 
się modlił.Fot. 80
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Pomnik Bohaterów getta 
– ul. l. Zamenhofa

www.warsawtour.Pl

W A R S Z A W A

19 kwietnia 1943 r. 
niemiecka policja i wojsko 
wkroczyły na teren getta, 
by je ostatecznie zlikwi-
dować. Do połowy maja 
trwały starcia około tysią-
ca bojowników żydow-
skich z Niemcami, którzy  
niszczyli kolejne rejony get-
ta, wywożąc złapanych do 
obozów zagłady, bądź mor-
dując ich na miejscu. Pol-
skie podziemie pomagało 
Żydom, przekazując broń, amunicję, ukrywając zbiegów.

Pomnik projektu Natana Rappaporta, odsłonięty 
19 kwietnia 1948 r., tworzy kamienną ścianę o wysoko-
ści 11 metrów. Znajduje się na niej wielka rzeźba z brązu 
przedstawiająca bojowników z granatami, pistoletami, no-
żami. Strona wschodnia pomnika to kamienna płaskorzeź-
ba – marsz Żydów prowadzonych na śmierć.

Na wprost pomnika wzniesiono interesujący architek-
tonicznie budynek Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 
Niepozorny prostopadłościan ubrany w szklane elewacje 
od frontu przecina szczelina, co symbolizuje rozstępujące 
się tonie Morza Czerwonego. Muzeum projektu fińskiego 
architekta Rainera Mahlamäki otwarto w kwietniu 2013 r. 
– w siedemdziesiątą rocznicę powstania w getcie.

Jan Paweł II modlił się i złożył hołd ofiarom masowej 
zagłady przy pomniku Bohaterów Getta w czasie trzeciej 
pielgrzymki do Polski, 18 czerwca 1983 r.

Fot. 81
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Pawiak 
– ul. dZielna 24/26

www.muzeum-niePodleglosci.Pl/Pawiak

W A R S Z A W A

„Pawiak” – jedno z warszawskich więzień wznieśli 
Rosjanie według projektu Henryka Marconiego w latach 
1829-35. Od czasów powstania styczniowego zyskało 
charakter więzienia politycznego dla „nieprawomyślnych” 
Polaków.

Szacuje się, że przez jego mury za okupacji niemiec-
kiej podczas II wojny światowej przeszło ponad sto tysię-
cy Polaków. Budynki wysadzono w powietrze w sierpniu 
1944 r. Po wojnie nie odbudowano ich, a więźniów upa-
miętniono Pomnikiem – Mauzoleum Walki i Męczeństwa. 
Muzeum urządzone zostało w częściowo zachowanych 
podziemiach, z wykorzystaniem znalezionych w gruzach 
przedmiotów. 

Przy ocalałym fragmencie bramy stoi przedziwny po-
mnik: drzewo z brązu. Wiąz szypułkowy – niemy świadek 
zbrodni dokonywanych na więźniach. Na jego pniu wiosną 
1945 r. pojawiły się kartki z pytaniami o los więzionych bli-
skich;  zmarłym umieszczano tabliczkę – taką jak na grobie. 
Kiedy drzewo uschło, postanowiono ocalić ten niezwykły 
symbol. W 2004 r. odlano z brązu jego dokładny kształt. 
Jak dawniej, znajdują się na nim dziesiątki tabliczek…

Ojciec Święty 
Jan Paweł II zatrzy-
mał się przy Pawiaku 
18 czerwca 1983 r. 
K lękną ł  na  b ruku 
w c ien iu  d r zewa 
i modlił się w ciszy 
wraz z towarzyszący-
mi mu kardynałami.Fot. 82
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aleja jana Pawła ii

W A R S Z A W A

Aleję wytyczono w powojennej, zburzonej Warsza-
wie, jako część nowoczesnej arterii komunikacyjnej, łączą-
cej Mokotów na południu z Żoliborzem na północy. Prze-
biega między innymi przez teren dawnego Pawiaka. Całość 
założenia zrealizowano do roku 1959. Składa się z dwóch 
szerokich jezdni przedzielonych pasem zieleni z torowi-
skiem tramwajowym. Dziś stanowi jedną z ważniejszych 
tras komunikacyjnych Warszawy.

3  k w i e t n i a 
2005 r. – w kilka go-
dzin po śmierci Jana 
Pawła II pobocza ulicy 
zaczęły się wypełniać 
płonącymi zniczami. 
Wszystkie miejsca 
w Warszawie związa-
ne z obecnością Ojca 
Świętego także roz-
świetliły lampki, ale tu było ich najwięcej. Po jednej i po 
drugiej stronie, na środkowym pasie zieleni, początkowo 
w odstępach, wkrótce jedna przy drugiej, wreszcie w kil-
ku rzędach, na całej długości Alei (ok. 4.200 m). Stanowiły 
świadectwo powszechnej żałoby Polaków w tych dniach. 
W kolejne rocznice śmierci Jana Pawła II płomyki pamięci 
ponownie pojawiają się na tej ulicy.

W 2009 r. ustawiono przy Alei, nieopodal Pawiaka, oso-
bliwy pomnik. Biały kamień o kształcie jajka, na którym wyry-
to datę i godzinę śmierci Jana Pawła II. Ale jajko – to symbol 
odradzającego się życia! Nowego życia w Chrystusie.

Fot. 83
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sekretariat ePiskoPatu Polski 
– skwer kard. s. wyszyńskiego 6

www.ePiskoPat.Pl

W A R S Z A W A

W dawnej Polsce biskupi spotykali się sporadycznie, 
wpływały na to odległości i trudności komunikacyjne. Naj-
częściej do spotkań dochodziło podczas synodów prowin-
cjonalnych zwoływanych przez prymasa. W drugiej poł. 
XVIII w. biskupi obrządku łacińskiego, unickiego i ormiań-
skiego zaczęli odbywać wspólne posiedzenia. W 1917 r. 
Abp Krakowski zwołał pierwszy zjazd biskupów z trzech za-
borów. Po soborze watykańskim II zjazdy te przybrały formę 
prawną w postaci Konferencji Episkopatu Polski.

Konferencja obradowała najczęściej w Pałacu Arcybi-
skupów Warszawskich. W latach osiemdziesiątych XX w. 
wzniesiono nowy gmach z przeznaczeniem dla wszystkich 
zespołów, komisji, rad Konferencji.

Jan Paweł II gościł w nowym gmachu Sekretariatu 
KEP dwukrotnie. Po raz pierwszy 14 czerwca 1987 r., prze-
mawiając do zebranych biskupów i podkreślając ich rolę 
w tworzeniu nowych stosunków między PRL a Stolicą Apo-
stolską.

Po raz drugi był tu 9 czerwca 1991 r., Mówił wówczas 
o nowych zadaniach Kościoła w związku z przemianami po-
litycznymi w kraju. A po spotkaniu – nastąpiło kolejne, tym 

razem z dziećmi. Wcale 
nie łatwe, bo przyszło 
Papieżowi odpowiadać 
na różne, czasem za-
skakujące pytania. 

Po z o s t a ł  w p i s 
Jana Pawła II w księ-
dze pamiątkowej oraz 
papieski fotel.Fot. 84
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aleja żwirki i wigury

W A R S Z A W A

Kto przybywa do Warszawy samolotem na lotnisko 
Chopina, będzie jechał do centrum miasta tą ulicą.

Aleja wytyczona w 1934 r., jako dojazd do nowego 
lotniska na Okęciu nosi imię dwóch znakomitych polskich 
lotników Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Dwie dwu-
pasmowe jezdnie przedzielone pasem zieleni z drzewami 
dziś nie wystarczają dla ruchu w Warszawie.

2 czerwca 1979 r. aleja ta stała się pierwszym miej-
scem spotkania Jana Pawła II z mieszkańcami Warszawy. 
Na całej, pięciokilometrowej trasie stali wierni, czekając na 
przejazd i błogosławieństwo.

Podczas pierwszej pielgrzymki Papież poruszał się 
specjalnie wyprodukowanym w fabryce w Starachowi-
cach otwartym samochodem. Mieścił się w nim fotel dla 
Papieża, ale również miejsca dla dostojników, osłonięte 
jedynie baldachimem od góry. Począwszy od drugiej wi-
zyty, Papież poruszał się już 
opancerzonym samochodem 
marki mercedes, nazywanym 
papamobile. Względy bezpie-
czeństwa podwyższono po 
zamachu na Ojca Świętego  
w Rzymie, 13 maja 1981 r.

Podczas  d rug ie j  (16 
czerwca 1983 r.) i trzeciej 
(8 czerwca 1987 r.)  piel-
grzymki, które także zaczynały 
się od Warszawy, aleje Żwirki 
i Wigury były miejscem spon-
tanicznego powitania Papieża. Fot. 85
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lotnisko choPina na okęciu 
– aleja żwirki i wigury

www.lotnisko-choPina.Pl

W A R S Z A W A

Lotnisko na Okęciu powstało na początku lat trzydzie-
stych XX w. jako komunikacyjne i wojskowe. Obecnie Port 
Lotniczy Warszawa-Okęcie jest największym i najnowo-
cześniejszym obiektem tego typu w Polsce. W roku 2014 
skorzystało z niego ponad 10,5 mln. pasażerów. 

Niedaleko od nowego terminalu pasażerskiego ma 
swoją siedzibę Wojskowy Port Lotniczy. Tu obsługiwani są 
najważniejsi goście Rzeczpospolitej i tutaj właśnie witano 
i żegnano Ojca Świętego. Była to siedziba 36. Specjalnego 
Pułku Lotnictwa Transportowego, który włączał się w orga-
nizację wszystkich pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny, 
zapewniając transport lotniczy na terenie kraju. 31 grudnia 
2011 r. pułk został rozformowany, jego funkcję pełni obec-
nie 1 Baza Lotnictwa Transportowego.

Biskup Wojtyła wielokrotnie korzystał z lotniska, wy-
ruszając w podróże po świecie. Po raz ostatni odleciał stąd 
na konklawe do Rzymu w towarzystwie kardynała Wyszyń-
skiego, 3 października 1978 r. Jako Ojciec Święty witany 
był z honorami przy Wojskowym Porcie Lotniczym trzykrot-
nie: w latach 1979, 1983 i 1987. 

W Sali Tradycji znajduje się flaga papieska używana 
podczas przelotu Papieża, z autografem Jana Pawła II.

Pierwszą rzeczą, jaką uczynił Papież po wyjściu z samolotu, było 
ucałowanie polskiej ziemi. Ten gest uczynił po raz pierwszy, kiedy 
przybył do swojej pierwszej parafii w Niegowici, 28 lipca 1948 r. Być 
może uczynił to za przykładem Św. Jana Marii Vianneya – probosz-
cza z Ars, jednego z wzorów duchowych ks. Karola Wojtyły.

Do Niegowici jechał z Krakowa autobusem, potem wozem, by 
wreszcie pieszo dojść do miejsca swej pierwszej duszpasterskiej 
pracy. Jako Papież podróżował z wszelkimi honorami, papamobile 
jak i samolotami. Powtarzał jednak wielokrotnie podczas swych piel-
grzymek po świecie gest całowania ziemi, gest szacunku i miłości. 
W Polsce miało to zawsze szczególny wymiar – i dla Niego, i dla nas.
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Budynek i hangar „lot-u” 
– ul. 17 stycZnia

W A R S Z A W A

Lotnisko to nie tylko hala odlotów i pas startowy. Po-
trzebuje także warsztatów, magazynów, urządzeń technicz-
nych i ludzi obsługujących pasażerów i dbających o sprzęt.

Hangar nr 4 w bazie technicznej „LOT-u” stał się miej-
scem spotkania Papieża z „rodziną lotniczą”. 13 czerwca 
1999 r. Papież wjechał swym papamobile do wnętrza han-
garu, gdzie zgro-
madziło się około 
trzech tysięcy 
ludzi. Byli to pra-
cownicy Polskich 
Linii Lotniczych 
„LOT” i Przedsię-
biorstwa Polskie 
Porty Lotnicze, ich rodziny, pracownicy Straży Granicznej, 
przedstawiciele innych linii lotniczych. Mszę św. odprawił 
Biskup Józef Michalik.

Na podwyższeniu przygotowano ołtarz z krzyżem 
i fotelem dla Ojca Świętego. Po krótkiej liturgii słowa Pa-
pież przemówił do zebranych, wyrażając swą wdzięczność 
i uznanie.

Wręczono Papieżowi dary – wśród nich obraz Matki 
Bożej Loretańskiej – patronki lotników. 

Hangar nie jest udostępniony dla turystów. W nowo-
czesnym budynku dyrekcji „LOT-u” przy ulicy 17 stycznia 
w sali tradycji zobaczyć można pamiątki związane z prze-
lotami Papieża: bilet lotniczy Ojca Świętego Kraków-Rzym 
z roku 1979, zastawę używaną do posiłków na pokładzie, 
zdjęcia, kopię tablicy pamiątkowej z hangaru nr 4.

Fot. 86



130

Warszawa

kościół matki Bożej wspomożycielki wiernych 
– ul. conrada 7

www.wspomozycielka.waw.Pl

W A R S Z A W A

Znane są upodobania Karola Wojtyły do wędrowania 
po górach, do spływów kajakowych, mniej może znamy go 
jako turystę chodzącego po nizinach. Piesze wędrówki były 
sposobem na spotkanie Boga w Jego dziełach. Dla reali-
zacji swoich pasji jako młody ksiądz wstąpił do Polskiego 

Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznaw-
czego (PTTK).

We współcze-
snym kościele Matki 
Bożej Wspomoży-
cielki Wiernych na 
warszawskim osie-
dlu Chomiczówka 
powstała w latach 

dziewięćdziesiątych XX w. „Kaplica Turystyczna” im. Jana 
Pawła II – Honorowego Członka PTTK. Inicjatorem jej po-
wstania był Tadeusz Martusewicz, który w porozumieniu 
z proboszczem, ks. Janem Hurynem, stworzył swoisty 
panteon sławy polskiego ruchu turystycznego. W kaplicy 
tej znajduje się obraz przedstawiający Ojca Świętego na 
spacerze w Tatrach. Ponad nim dwie kompozycje: Pano-
rama Tatr i Panorama Sudetów. Są też tablice pamiątko-
we poświęcone wybitnym turystom i krajoznawcom ze 
wszystkich stron Polski. W oknach witraże z odznakami 
turystycznymi.

W „Kaplicy Turystycznej” obok relikwiarza z kroplą 
krwi Papieża i obrazu Patrona umieszczono Odznakę Hono-
rową PTTK oraz akt nadania godności Członka Honorowego 
PTTK Ojcu Świętemu.

Fot. 87
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kościół świętych wyZnawców ojca rafała 
i Brata alBerta, Zwany kościołem „PrZy trasie”
– ul. gwiaździsta 17

W A R S Z A W A

22 czerwca 1983 r. podczas mszy papieskiej na bło-
niach krakowskich Jan Paweł II beatyfikował Ojca Rafała 
Kalinowskiego i Brata Alberta Chmielowskiego. Słowa Ojca 
Świętego, że ci błogosławieni są wzorem dla każdego Po-
laka, zapadły głęboko w serce obecnego tam ks. Henryka 
Michalaka. Podjął decyzję, że jeżeli znajdzie się w sytuacji 
wyboru patronów, to będą to właśnie błogosławieni. Dwa 
lata później ks. Michalak otrzymał misję tworzenia nowej 
parafii na warszawskim osiedlu Ruda. 

Początki były trudne, gdyż władze nie pozwalały na 
budowę kościoła, a nawet szykanowały i zastraszały osoby 
biorące udział w nabożeństwach pod krzyżem na przyszłym 
placu budowy. Po kilkunastu miesiącach wyrażono jednak 
zgodę na budowę. 15 czerwca 1988 r. erygowano parafię. 
Jej patronami zostali oczywiście wyniesieni na ołtarze po-
wstańcy polscy.

Kościół jest nadal w budowie. Nabożeństwa odby-
wają się w prowizorycznym budynku. Przy placu budowy 
stanął ogromny krzyż ze 
stalowych elementów, 
w górnej części pokry-
ty tworzywem, z jakby 
odciśn iętą  sy lwetką 
Chrystusa w cierniowej 
koronie. Krzyż ten pocho-
dzi z ołtarza papieskiego, 
przy którym Jan Paweł II 
odprawił mszę św. na 
Stadionie Dziesięciole-
cia, 17 czerwca 1983 r. Fot. 88
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kościół św. maksymiliana kolBego 
– ul. w. rzymowskiego 35

www.ParaFia-maksymilian.waw.Pl

W A R S Z A W A

Starania o powołanie parafii i budowę kościoła trwały 
od 1965 r. Zgodę władz uzyskano dopiero dwanaście lat 
później; przez ten czas msze św. odbywały się w budyn-
kach prywatnych. 24 maja 1980 r. prymas Stefan Wyszyń-
ski dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budo-
wę kościoła – kamieniem owym była cegła z krematorium 
w Auschwitz Birkenau.

Kościół projektu Wojciecha Kowalczyka i Andrzeja 
Ustiana konsekrował prymas Józef Glemp w 1999 r. Pry-
mas Wyszyński w 1979 r. przekazał parafii krzyż z pierw-
szej mszy św. odprawionej przez Jana Pawła II na placu 
Zwycięstwa (obecnie Piłsudskiego), podczas pierwszej 
pielgrzymki do Polski. Krzyż znajduje się nadal na terenie 
przykościelnym, opuścił parafię tylko dwa razy: znalazł się 
ponownie na placu Zwycięstwa 31 maja 1981 r. jako głów-
ny element ołtarza podczas uroczystości pogrzebowych 
prymasa Stefana Wyszyńskiego, a w roku 1991 stanął 
podczas mszy św. papieskiej na Agrykoli. 

W stanie wojennym konstrukcja krzyża posłużyła jako 
schowek na dokumenty NSZZ „Solidarność” z pobliskiego 

zakładu. 
W prawej 

nawie kościo-
ła duży witraż 
przedstawia hi-
storyczną pierw-
szą mszę pa-
pieską na placu 
Zwycięstwa.Fot. 89
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świątynia opatrzności Bożej 
– al. rZecZyPosPolitej

www.centrumopatrznosci.Pl

W A R S Z A W A

Pod koniec XIII w. 
Polska była w bardzo złej 
sytuacji wewnętrznej i mię-
dzynarodowej. Dla naprawy 
państwa, zdobyła się na 
stworzenie demokratycznej 
konstytucji ujmującej pra-
wa wszystkich obywateli: 
szlachty, mieszczan i włościan. Król, sejm i senat zgodnie 
przyjęli to prawo 3 maja 1971 r. Była to pierwsza taka usta-
wa w Europie.

Uznano, że mogło się to udać tylko dzięki Bożej po-
mocy, dlatego w podziękowaniu postanowiono wznieść 
kościół poświęcony Opatrzności Bożej. Upadek Rzeczpo-
spolitej i późniejsze dzieje spowodowały, że do idei tej po-
wrócono dopiero pod koniec XX w.

Podczas pielgrzymki do Polski w roku 1999 Jan Pa-
weł II poświęcił kamień węgielny pod budowę świątyni, 
uroczyście wmurowany 2 maja 2002 r. Ogromne przed-
sięwzięcie nie jest jeszcze ukończone. Realizowany jest 
projekt Wojciecha i Lecha Szymborskich w formie budowli 
centralnej z okazałą kopułą. Cztery boki świątyni to osobne 
bramy z czterech dróg, jakimi naród polski dążył do wolno-
ści: Droga Modlitwy, Cierpienia, Walki i Kultury. Pod kopu-
łą na wysokości 26 m znajdzie się Muzeum Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego. Dolna, podziemna część, nazwa-
na Panteonem Wielkich Polaków już od roku 2006 stała się 
miejscem pochówków osób zasłużonych. 

W kaplicy części podziemnej znajdują się relikwie Św. 
Jana Pawła II i bł. księdza męczennika Jerzego Popiełuszki. 

Fot. 90



134

Warszawa

muzeum sPortu i turystyki 
– wybrzeże gdyńskie 4
www.muzeumsportu.waw.Pl

W A R S Z A W A

Muzeum powstało w 1952 r. i należy do najstarszych 
tego typu placówek w Europie. Od roku 2005 mieści się 
w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II. 

Wśród tysięcy muzealiów, które można obejrzeć na 
ekspozycji stałej pt. „Dzieje sportu polskiego i olimpizmu”, 
szczególne miejsce zajmuje kajak używany przez księdza 
Karola Wojtyłę podczas wakacyjnych spływów w latach 
50. i 60. XX wieku. W jego sąsiedztwie umieszczono 
zdjęcie późniejszego Papieża z jednej z takich wycieczek, 
wraz z cytatem oddającym jego stosunek do rodzimej przy-
rody:

„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla 
przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to woła-
nie nie pozostanie bez odpowiedzi”.

Drugą, obok jezior, turystyczną miłością Papieża były 
góry, po których chętnie wędrował. Z zainteresowaniem 
śledził także dokonania polskich himalaistów, czego dowo-
dzi znajdujący się w Muzeum list gratulacyjny dla zespo-
łu, którego członkowie jako pierwsi w historii zdobyli zimą 
Mount Everest (17 lutego 1980 r.). Adresowane do kie-

rownika wyprawy, 
Andrzeja Zawady, 
przesłanie kończy 
się słowami: „Na 
każdą wspinaczkę, 
także tę codzien-
ną, z serca Wam 
błogosławię”.Fot. 91
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dom instytutu Prymasa wyszyńskiego 
– ul. świerkowa 4
wyszynskiprymas.Pl

W A R S Z A W A

W 1942 r. podczas konspiracyjnego obozu waka-
cyjnego zawiązał się krąg dziewcząt, które nazwały się 
„Ósemką” – bo było ich osiem. Jako program duchowy 
przyjęły osiem błogosławieństw. W wyniku spotkania Marii 
Okońskiej – siły napędowej grupy z księdzem Wyszyńskim 
narodził się „Instytut Pomocnic Maryi Jasnogórskiej”, który 
od 2006 r. nosi nazwę Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. 

„Ósemki” po-
magały w pracach 
biurowych i redakcyj-
nych przy homiliach 
i pismach. Opieko-
wały się również 
domem w Chosz-
czówce – miejscem 
wypoczynku Prymasa Wyszyńskiego. Dom wraz z przy-
ległym terenem leśnym zakupiono w 1969 r. Na parte-
rze w największym pomieszczeniu urządzono kaplicę, na 
pięterku był skromnie urządzony pokój Prymasa: biurko, 
krzesło, łóżko, biblioteczka i kopia obrazu jasnogórskiego. 
W 1973 r. sprowadzono dużą drewnianą chatę kurpiowską 
i przerobiono ją na kaplicę.

Do Choszczówki przyjeżdżali biskupi, obradowała tu 
Rada Główna Episkopatu Polski. Nie bez znaczenia była 
możliwość swobodnej rozmowy – z dala od podsłuchów 
komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Chętnie przyjeż-
dżał tu również Biskup Karol Wojtyła. „Widać było miedzy 
nimi wielką więź; to byli prawdziwi przyjaciele” – wspomi-
na jedna z „ósemek”. 2 października 1978 r., ostatni dzień 
przed wyjazdem na pamiętne konklawe Biskup Wojtyła 
spędził właśnie tutaj. 

Fot. 92
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instytut Papieża jana Pawła ii 
– ul. ks. Prymasa augusta hlonda 1, www.iPjP2.Pl

muzeum aZji i PacyFiku 
– ul. solec 24, www.muzeumazji.Pl 

muzeum historii Polskiego ruchu ludowego w warsZawie 
– al. wilanowska 204, www.mhprl.Pl 

W A R S Z A W A

Instytut powstał w 2006 r. w celu utrwalenia w pa-
mięci oraz kulturze współczesnych i przyszłych pokoleń 
Polaków życia i dzieła Św. Jana Pawła II. Oprócz gromadze-
nia pamiątek i świadectw o osobie Patrona, w Instytucie 
prowadzona jest działalność popularnonaukowa i wydaw-
nicza. Organizowane są sympozja, koncerty, przedstawie-
nia i wystawy popularyzujące nauczanie Św. Jana Pawła II. 
Poprzez bogatą ofertę edukacyjną dla szkół Instytut stara 
się kierować uwagę młodych na wartości bliskie Św. Ja-
nowi Pawłowi II.

Muzeum powstało w 1973 r. z inicjatywy Andrzeja 
Wawrzyniaka, marynarza, dyplomaty, kolekcjonera. Kolek-
cja założycielska pochodziła z Indonezji. Zbiory powiększyły 
się o eksponaty z całej Azji i Oceanii i dziś liczą ok. 22,5 tys. 
obiektów. Muzeum posiada też kolekcję współczesnej 
sztuki polskiej o tematyce orientalnej. Fragmenty kolekcji 
prezentowane są również na wystawach czasowych w Ga-
lerii Azjatyckiej przy ul. Freta 5.

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego mieści 
się w zabytkowym budynku zwanym „Żółtą Karczmą”, 
z XIX w. według projektu włoskiego architekta Franciszka 
Marii Lanciego. Gromadzi i udostępnia materiały doty-
czące historii polskiej wsi, działalności chłopskich partii, 
stronnictw politycznych oraz organizacji społeczno-zawo-
dowych. 
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muzeum kolejnictwa w warsZawie

– ul. towarowa 1, www.muzkol.Pl

muzeum literatury im. adama mickiewicZa 
– rynek starego miasta 20, www.muzeumliteratury.Pl

muzeum sPortu i turystyki 
– wybrzeże gdyńskie 4, www.muzeumsportu.waw.Pl 

W A R S Z A W A

Jego początki sięgają lat 20. XX w., a powstało z pasji 
kolejarzy i miłośników kolei. Obecnie mieści się na tere-
nie nieczynnego dworca kolejowego Warszawa Główna. 
Ekspozycja dokumentów, fotografii, mundurów, drobnego 
sprzętu oraz modeli i makiet znajduje się w dawnej hali 
dworcowej, natomiast na wolnym powietrzu ulokowano 
Skansen Lokomotyw. Oddział Muzeum Kolei Wąskotoro-
wej w Sochaczewie od kwietnia do października organizuje 
wyjazdy pociągiem retro do Puszczy Kampinoskiej.

Od 1952 r. gromadzi, opracowuje i przechowuje ma-
teriały i pamiątki dotyczące historii literatury i kultury pol-
skiej. Gromadzi zbiory foniczne wywiadów i próbek głosu 
wybitnych postaci kultury polskiej. Oddziałami Muzeum 
Literatury są muzea: Władysława Broniewskiego, Marii 
Dąbrowskiej, Andrzeja Struga, Witolda Gombrowicza.

Ekspozycja stała „Dzieje sportu polskiego i olimpizmu” 
ukazuje historię sportu od Antycznej Grecji, poprzez naro-
dziny nowożytnych Igrzysk Olimpijskich (XIX w.), początki 
sportu polskiego (XIX/XX w.) do współczesności. Wystawę 
uzupełniają liczne filmy, nagrania dźwiękowe i prezentacje 
multimedialne (patrz str. 134). 
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muzeum niepodległości w warsZawie 
– al. solidarności 62, www.muzeum-niePodleglosci.Pl

Państwowe muzeum archeologicZne 
– ul. długa 52, www.pma.Pl 

Państwowe muzeum etnograFicZne 
– ul. kredytowa 1, www.ethnomuseum.Pl 

W A R S Z A W A

Zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów 
oraz popularyzowaniem wiedzy na temat polskich ruchów 
niepodległościowych w XIX i XX w.  Organizuje konferen-
cje, prelekcje, koncerty, prowadzi działalność edukacyjną 
(lekcje, konkursy). Wydaje m.in. własne pismo „Niepodle-
głość i Pamięć”.

Muzeum powołano w 1928 r., a od 1957 r. jego sie-
dzibą jest XVII-wieczny budynek Arsenału. „Pradzieje ziem 
polskich”, „Biskupin”, „Alfabet architektury romańskiej”, 
„ABC architektury gotyku”, „Prehistoryczny łowca” to po-
nad 3.000 zabytków, a także kopie, modele, rekonstrukcje. 
W PMA odbywają się lekcje i zajęcia muzealne dla dzieci 
i młodzieży. Na parterze znajdują się wystawy dostępne dla 
osób z niepełnosprawnością.

Założone w 1888 r., jest najstarszym w Polsce i jed-
nym z największych muzeów etnograficznych w Europie. 
Z początkiem 2013 r. rozpoczęło tu działalność pierwsze 
w Polsce Muzeum dla Dzieci z programem warsztatów. 
Otwarto nową wystawę stałą „Czas świętowania”. Od-
świętne stroje, kostiumy i akcesoria obrzędowe, sztuka 
religijna zgromadzone na wystawie podkreślają znaczenie 
i symbolikę czasu świątecznego. 
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centrum nauki koPernik 
– ul. wybrzeże kościuszkowskie 20, www.koPernik.org.Pl 

muzeum Powstania warsZawskiego 
– ul. grZyBowska 79, www.1944.Pl

muzeum historii żydów Polskich Polin 
– ul. anielewicZa 6, www.Polin.Pl 

W A R S Z A W A

To miejsce bije rekordy popularności wśród odwie-
dzających Warszawę. Nic dziwnego! Tutaj łatwiej zrozu-
mieć, jak działa świat i pojąć teoretyczne prawa fizyki czy 
matematyki. W nowoczesnych budynkach nad brzegiem 
Wisły można samodzielnie eksperymentować na setkach 
interaktywnych eksponatów. Nie ma wyznaczonej ścieżki 
zwiedzania, gość sam decyduje, co i kiedy chce zobaczyć, 
a każda z sześciu wystaw stałych niesie ze sobą mnóstwo 
atrakcji. Może najbardziej zaskakuje galeria „Człowiek i śro-
dowisko”, gdzie żywymi eksponatami stają się sami goście!

O to muzeum dopominali się warszawiacy od lat. 
Miało być wyrazem hołdu dla żołnierzy i mieszkańców 
Warszawy. Powstało w 2004 r. w zrewitalizowanych bu-
dynkach starej elektrowni. Historię pokazują tu dziesiątki 
ekranów, głośników, zainscenizowane sytuacje, eksponaty, 
które można wziąć w rękę bez obawy o interwencję obsłu-
gi. Tak oddano klimat okupowanej Warszawy, narastającą 
rządzę odwetu i wreszcie walkę, ale także życie codzienne.

Muzeum POLIN przedstawia historię liczących kil-
ka wieków kontaktów polsko-żydowskich, wzajemnego 
przenikania i wzbogacania kultur. Przedmioty codziennego 
użytku, kultu, wyroby rzemiosła artystycznego wzbogacone 
są nowoczesnymi środkami audiowizualnymi. Duże wraże-
nie robi sam budynek przedzielony nieregularną szczeliną 
wznoszącą się nad wchodzącym niczym ściany Morza 
Czerwonego. Przed muzeum wznosi się pomnik Bohaterów 
Getta (patrz str 123).
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Pielgrzymowanie drogami św. jakuBa 
– camino de santiago

D R O G I  Ś W .  J A K U B A

W północno-zachodniej Hiszpanii, w Górach Kan-
tabryjskich, leży blisko stutysięczne miasto Santiago de 
Compostela – stolica autonomicznej Galicji. Jego nazwa 
w swobodnym tłumaczeniu oznacza „Święty Jakub z Pola 
Gwiazd”. Właśnie tu na początku IX w. odnaleziono grób 
świętego apostoła, co dało początek sanktuarium w tym 
miejscu.

Święty JAKUB, zwany Starszym albo Większym – apostoł Chry-
stusa, męczennik.

Pochodził z Betsaidy w Galilei. Był synem rybaka Zebedeusza 
i Salome, jego młodszym bratem był Św. Jan Ewangelista. Jezus 
przechodził, gdy łowili z ojcem ryby i wezwał braci, aby za nim po-
szli. Określił ich jako „synów gromu” ze względu na ich porywczość. 
Byli obecni przy Przemienieniu na Górze Tabor, modlitwie w ogrodzie 
Getsemani.

Jakuba ścięto mieczem w Jerozolimie na rozkaz Heroda Agryppy 
w 44 r.n.e. Tradycja utrzymuje, że przed wykonaniem wyroku uca-
łował kata, który sam później został wyznawcą Chrystusa. Ciało 
Jakuba przewiezione przez morze, złożono w kamiennym sarkofagu 
w Hiszpanii. W 813 r. zbudowano na jego miejscu świątynię – dzi-
siejszą katedrę w Santiago de Compostela. 

Św. Jakub jest patronem Hiszpanii i Portugalii, a także pielgrzy-
mów, aptekarzy, robotników, żebraków.

Odkrycie grobu Św. Jakuba zainicjowało masowy ruch 
pielgrzymkowy do relikwii świętego. Znacznej popularności 
dodało miejscu zwycięstwo rycerzy chrześcijańskich nad 
Maurami pod Clavijo w 844 r. Podczas bitwy w szeregach 
chrześcijan pojawił się nieznany rycerz na białym koniu, sie-
jąc panikę wśród przeciwników. Miał to być Św. Jakub, któ-

rego uznano za patrona rycerzy i wodza w walce z Maurami.
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Santiago de Compostela było w średniowieczu trze-
cim po Jerozolimie i Rzymie najliczniej odwiedzanym przez 
pielgrzymów miejscem. Trasy prowadzące do sanktuariów 
znakowano kopczykami kamieni układanych na rozstajach 
dróg. Wędrowali nimi rycerze ze swymi pocztami, miesz-
czanie i chłopi ze wszystkich krajów Europy, tworząc sieć 
połączeń pomiędzy najbardziej odległymi miejscami, umoż-
liwiając wymianę myśli, wzorów architektury, malarstwa, 
muzyki. J. W. Goethe stwierdził, że kultura europejska wy-
rosła na szlakach pielgrzymkowych Camino de Santiago 
(Drogi Św. Jakuba).

Wielomiesięczny trud wędrówki podejmowano ze 
spontanicznych potrzeb religijnych, ale czasem wynikał 
z kar kościelnych nakładanych za popełnienie najcięższych 
grzechów. Wtedy penitent prosił o potwierdzenie przybycia 
do sanktuarium i dostawał tzw. „kompostelkę”, która po-
twierdzała dotarcie do grobu Św. Jakuba i odbycie pokuty. 
Wielu spośród pielgrzymów ginęło po drodze z chorób, wy-
cieńczenia lub z rąk bandytów. Przy głównych drogach po-
wstawały kościoły p.w. Św. Jakuba, szpitale, klasztory ry-
cerskie broniące pątników i służące im opieką, noclegiem.

Ruch pielgrzymkowy zahamowały wojny religijne, re-
wolucja francuska, wreszcie postępujące zeświecczenie 
Europy. W latach 70. XX w. do Santiago de Compostela 
przybywało pieszo już tylko kilkaset osób rocznie.  Impuls 
do odbudowy dróg i ruchu pielgrzymiego dał papież Jan Pa-
weł II, który w Akcie Europejskim w 1982 r. wezwał Europę 
do odkrywania swoich korzeni. 

Obecnie do grobu Św. Jakuba rocznie przybywa ok. 
200-300 tysięcy pieszych pielgrzymów ze wszystkich kon-
tynentów i liczba ta wzrasta. W całej Europie zaczęto od-
twarzać stare drogi pielgrzymie zaś Rada Europejska objęła 
je opieką jako dziedzictwo kultury europejskiej.

D R O G I  Ś W .  J A K U B A
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W Polsce wytyczanie dróg prowadzone jest od 2005 r. 
Do chwili obecnej oznakowano i opisano w przewodnikach 
ponad 5.000 km Dróg Św. Jakuba. Dalsze ok. 2.000 km 
jest w opracowaniu. Powstały polskie Bractwa Św. Jakuba 
i Stowarzyszenie Przyjaciół Dróg Św. Jakuba.  

To miejsce, tak drogie pobożności mieszkańców prowincji gali-
cyjskiej i wszystkich Hiszpanów, stało się w ciągu wieków punk-
tem przyciągania dla Europy i dla całego chrześcijaństwa. Dlatego 
to pragnąłem spotkać się tutaj ze znakomitymi przedstawicielami 
instytucji europejskich, organizacji z całego kontynentu i biskupami. 
Do wszystkich kieruję pełne szacunku i serdeczne pozdrowienie 
i pragnę wraz z wami zastanowić się tego wieczoru nad Europą. 

Moje spojrzenie ogarnia w tej chwili cały kontynent europejski, 
tę olbrzymią sieć dróg komunikacji, które łączą z sobą składające 
się nań miasta i narody; widzę te drogi, które od średniowiecza 
prowadziły i prowadzą do Santiago de Compostela (…) niezliczo-
ne rzesze pielgrzymów, które tu ściągało nabożeństwo do Apostoła 
Jakuba. (…).

Tu przybywali z Francji, z Włoch, z Europy Środkowej, z krajów 
nordyckich i z narodów słowiańskich chrześcijanie wszelkich sta-
nów: od królów aż po najskromniejszych wieśniaków, chrześcijanie 
wszelkich poziomów duchowych: od świętych, jak Franciszek z Asy-
żu czy Brygida Szwedzka (nie mówiąc o tylu innych świętych hisz-
pańskich), aż po publicznych grzeszników czyniących pokutę. 

Cała Europa odnalazła się wokół tej „pamiątki” świętego Jakuba, 
w tych samych wiekach, w których budowała się jako kontynent 
jednorodny i zjednoczony duchowo. 

(z Aktu Europejskiego Ojca Świętego Jana Pawła II)

W 2010 r. grupa entuzjastów rozpoczęła opracowy-
wanie sieci Dróg Św. Jakuba na Mazowszu. Oznakowano 
Drogi Św. Jakuba: Mazowiecką, Warszawską, Cudu nad 
Wisłą, Prymasowską, Szopenowską, Niepodległościową, 
Wschodniego Mazowsza i Podlasia. Trwają prace nad 
Świętokrzyską, Nadpilicką, Łowicką.  

Buen Camino

D R O G I  Ś W .  J A K U B A
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D R O G I  Ś W .  J A K U B A

warsZawska droga św. jakuBa

Przy wytyczaniu Warszawskiej Drogi Św. Jakuba kie-
rowano się przede wszystkim jej sakralizacją (omodleniem) 
przez pielgrzymów podążających do kolejnych sanktuariów, 
obecnością na trasie starych (XII-XIII w.) miejscowości i ko-
ściołów, wreszcie usytuowaniem kościołów Św. Jakuba. 
Obranie z Warszawy kierunku południowo-zachodniego 
wydawało się najbardziej racjonalne ze względów geogra-
ficznych i pozwalało na wykorzystanie starych i nowych 
szlaków pielgrzymkowych prowadzących w kierunku Ja-
snej Góry. 

Warszawska Droga Św. Jakuba biegnie z Warszawy 
do Piotrkowa Trybunalskiego i łączy ze sobą kościoły parafii 
Św. Jakuba – w Warszawie na pl. Narutowicza, Rokitnie, 
Skierniewicach, Krzemienicy i Piotrkowie Trybunalskim. 
Prowadzi szlakiem sanktuariów – Miłosierdzia Bożego (Oża-
rów), Matki Bożej Wspomożycielki Prymasów (Rokitno), 
Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask i Św. Maksymiliana 
(Niepokalanów), Matki Bożej Jazłowieckiej (Szymanów), 
Świętej Rodziny (Miedniewice i Studzianna), Świętej Ro-
dziny i Św. Anny (Smardzewice). Po drodze zwiedzać mo-
żemy pozostałości osadnictwa średniowiecznego w Błoniu, 
Starej Rawie, Kurzeszynie, Inowłodzu, zabytki architektury 
romańskiej w Inowłodzu, sakralnej architektury drewnianej 
w Boguszycach i Starej Rawie oraz liczne kościoły zbudo-
wane w okresie od XII do XX wieku. Droga prowadzi przez 
trzy Parki Krajobrazowe – Bolimowski, Spalski i Sulejowski, 
dolinami Utraty, Rawki, Pilicy i Korabiewki. 

Warszawska Droga Św. Jakuba rozpoczyna się w cen-
trum Starego Miasta – w archikatedrze p.w. Męczeństwa 
Św. Jana (patrz str. 94). 
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Od katedry wędrujemy przez plac Zamkowy obok Zam-
ku Królewskiego i kolumny Zygmunta – najstarszego pomni-
ka Warszawy (z 1644 r.) do kościoła Św. Anny (patrz str. 97).

Dalsza trasa prowadzi Traktem Królewskim obok figury 
Matki Bożej Passawskiej ufundowanej przez znanego archi-
tekta J. S. Bellotiego w XVII w., jako wotum za uratowanie 
jego rodziny od zarazy, a także za zwycięstwo pod Wied-
niem.  Przechodzi obok pomnika wielkiego polskiego poety 
Adama Mickiewicza i kościoła seminaryjnego p.w. Najświęt-
szej Maryi Panny i Św. Józefa. Czczone są tu dwie ikony: MB 
Różańcowej i MB Dobrej Śmierci – koronowana koronami 
papieskimi w 2014 r. (patrz str. 105).

Droga Warszawska prowadzi dalej przez Plac Piłsud-
skiego z Krzyżem Papieskim, przypominającym o mszy 
2 czerwca 1979 r., kiedy Jan Paweł II wypowiedział słynne 
słowa wezwania Ducha Świętego (patrz str. 104).

 Z Placu Piłsudskiego należy skierować się przez Ogród 
Saski, ulicą Królewską do kościoła p.w. Wszystkich Świętych. 
(patrz str. 111). W kościele tym znajdują się cztery obrazy Mi-
chaela Willmana pochodzące z klasztoru cystersów w Lubią-
żu. Na jednym z nich przedstawiono ścięcie Św. Jakuba.

Fot. 93
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Dalej Droga kieruje się do Muzeum Powstania War-
szawskiego poświęconemu walce mieszkańców miasta 
z niemieckim okupantem w sierpniu i wrześniu 1944 r. Na 
terenie muzeum należy poświęcić chwilę modlitwy za po-
wstańców w kaplicy p.w. bł. ks. Józefa Stanka, męczen-
nika z czasów II wojny światowej. Wystrój kaplicy inspiro-
wany sztuką bizantyjską wykonany został przez Mateusza 
Środonia.

Ulicami Towarową i Grójecką dojdziemy do warszaw-
skiej parafii Św. Jakuba. Neoromański kościół zbudowany 
w latach 1909-1939 według projektu Oskara Sosnowskiego 
ma trzy nawy i potężną kwadratową wieżę nad wejściem. 
Sprawia wrażenie nieukończonego, bo wieża nie ma hełmu. 
We wnętrzu na freskach autorstwa państwa Grześkiewi-
czów przedstawiono m.in. ścięcie Św. Jakuba.

Kolejnym ciekawym miejscem jest Muzeum Ikon przy 
ul. Lelechowskiej – oddział Muzeum Warszawskiej Metro-
polii Prawosławnej. Znajduje się tu również prawosławna 
kaplica Św. Archimandryty Męczennika Grzegorza Peradze.

Następny przystanek na naszej Drodze już poza War-
szawą to sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Ma-
zowieckim. Dwupoziomowy nowoczesny kościół powstał 
w drugiej połowie XX w. Charakteryzuje się ogromnymi 
witrażami wykonanymi przez Michała Zaborowskiego i An-
drzeja Janotę. Niedaleko znajduje się Wyższe Seminarium 
Duchowne Pallotynów (patrz str. 13).

Zmierzamy dalej na zachód, do Rokitna, gdzie od XIII w. 
istniała parafia Św. Jakuba, a obecnie znajduje się intere-
sujący kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
(patrz str. 25). Kolejna miejscowość na naszej trasie to Bło-
nie z XVIII w. ratuszem i kościołem Św. Trójcy z 1288 r. Kilka-
naście kilometrów dalej w kierunku zachodnim w XX wieku 
wyrósł nowy prężny ośrodek pielgrzymkowy – Niepokala-
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nów z sanktuarium Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask 
i Św. Maksymiliana Kolbe (patrz str. 10-12).

Z Niepokalanowa Droga skręca na południe do Szyma-
nowa, gdzie od lat powojennych  istnieje ośrodek kultu Matki 
Bożej Jazłowieckiej, figury, którą przeniesiono z Jazłowca na 
Ukrainie. Opiekują się Nią siostry niepokalanki, prowadzące 
przy klasztorze szkołę średnią dla dziewcząt (patrz str. 26).

W odległości dziesięciu kilometrów na południowy-
-zachód znajduje się sanktuarium Świętej Rodziny w Mied-
niewicach. Ta położona na skraju Puszczy Bolimowskiej 
miejscowość słynie z sanktuarium Rodziny Świętej (patrz 
str. 9). Idąc dalej na południe, wkraczamy na tereny Pusz-
czy Bolimowskiej z pięknymi meandrami Rawki, bogatym 
drzewostanem i terenami lęgowymi ptaków. Po powstaniu 
styczniowym 1863 r. pozostała mogiła poległych w Joachi-
mowie-Mogiłach i czarna barwa ołtarza w Miedniewicach 
przemalowanego przez zakonników na znak żałoby narodo-
wej. Na obszarze Lasów Bolimowskich w 1915 r. rozegrał 
się wojenny dramat. Niemcy użyli chloru (jedne z pierwszych 
ataków gazowych w historii) i w męczarniach zginęło kilka-
naście tysięcy żołnierzy po obu stronach frontu. Pochowani 
są w zbiorowych mogiłach w Joachimowie-Mogiłach, Guzo-
wie, Huminie i Miedniewicach. 

W Bolimowskim Parku Krajobrazowym przekraczamy 
granice województwa łódzkiego. Warszawska Droga Św. 
Jakuba prowadzi dalej przez Skierniewice, Starą Rawę, 
Kurzeszyn, Rawę Mazowiecką, Boguszyce, Krzemienicę, 
Studziannę, Inowłódz, Smardzewice do Piotrkowa Trybunal-
skiego. Stąd wędrować można dalej Staropolską, dalej Ja-
snogórską Drogą Św. Jakuba, a potem tzw. Via Regia poza 
granice Polski aż do Santiago de Compostela.

D R O G I  Ś W .  J A K U B A
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Mazowiecka Droga Św. Jakuba o długości 163 km 
prowadzi wzdłuż północnego brzegu Wisły w kierunku za-
chodnim: z Warszawy do Dobrzynia nad Wisłą. Wytyczono 
ją średniowiecznym szlakiem handlowym wiodącym od 
grodu do grodu. Pielgrzymi znajdowali tu oparcie w mia-
stach, klasztorach, przy kościołach, czasem w przygod-
nych chatach rybaków czy chłopów. Napotykali kościo-
ły Św. Jakuba w Tarchominie, Wyszogrodzie, Imielnicy, 
klasztory kamedułów na Bielanach, kanoników regularnych 
w Czerwińsku, bożogrobców w Wyszogrodzie, dominika-
nów w Płocku, franciszkanów w Wyszogrodzie i Dobrzyniu. 
Pośród wędrujących byli i tacy, którzy do wypełnienia mie-
li dyplomatyczne misje, jak Jan Pilik z Sierpca – podstoli 
gostyniński i Paweł z Radzanowa – chorąży warszawski,  
którzy udawali się do Malborka w Prusach. Ich obecność 
odnotowano w Aragonii, gdy w 1380 r. razem pielgrzymo-
wali do grobu Św. Jakuba. Zapewne bezpieczniej czuli się 
wędrowcy w okolicach Dobrzynia, gdzie istniał (wprawdzie 
krótko – ok. 30-40 lat) Zakon Kawalerów Chrystusa zwa-
nych Braćmi Dobrzyńskimi dla ochrony przed poganami 
z północy.

Trasa prowadzi przez tereny ciekawe przyrodniczo: 
leśne i nadwiślańskie rezerwaty przyrody, obszary Natura 
2000 oraz Brudzeński Park Krajobrazowy.

Mazowiecka Droga Św. Jakuba rozpoczyna się w ser-
cu stolicy – w katedrze p.w. Męczeństwa Św. Jana (patrz 
str. 94). Dawnym traktem zakroczymskim podąża ku półno-
cy obok późnorenesansowego kościoła jezuitów – Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej (patrz str. 93), przez Ry-

maZowiecka droga św. jakuBa
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nek Starego Miasta 
z pomnikiem Syrenki 
– symbolem Warsza-
wy, przez barbakan 
w murach obronnych 
(XIV-XVI w.). Dalej 
prowadzi przez Nowe 
Miasto obok baroko-
wego kościoła Św. 
Ducha (paulinów), 
skąd od 1711 r. co 
roku wyrusza piesza 
pielgrzymka na Ja-
sną Górę, obok XVII-
-wiecznego kościoła 
Św. Jacka (domini-
kanów) o barokowej 
szacie, przechodzi 

przy domu rodzinnym noblistki Marii Skłodowskiej-Curie 
(muzeum), skrajem Rynku Nowego Miasta. Wreszcie obok 
barokowego kościoła Św. Franciszka Serafickiego (francisz-
kanów) i dawnego pałacu Sapiehów wychodzi poza zwartą 
zabudowę, na porośniętą dziś zielenią esplanadę rosyjskiej 
XIX-wiecznej twierdzy. Wzdłuż jej murów podążamy do ko-
ścioła Św. Stanisława Kostki – sanktuarium bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki (patrz str. 84).

Kolejnym etapem Drogi Mazowieckiej jest kościół 
pokamedulski w Lesie Bielańskim – obecnie teren Uniwer-
sytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Stoi na wzgórzu 
(Mons Regis), które nadał kamedułom król Władysław 
IV w 1639 r. Barokową świątynię ukończono i konsekrowa-
no dopiero w 1758 r. Wzniesiono też kilkanaście domków 
– eremów dla zakonników.

D R O G I  Ś W .  J A K U B A

Fot. 94



151

Drogi Św. Jakuba

Przez rezerwat Las Bielański droga prowadzi do mo-
stu i dalej z biegiem Wisły do gotyckiego kościoła Św. 
Jakuba na Tarchominie (patrz str. 83). Obok zabudowania 
Wyższego Seminarium Duchownego diecezji warszawsko-
-praskiej. Kilka kilometrów dalej Droga biegnąca wałem 
przeciwpowodziowym przechodzi obok zespołu parkowo-
-pałacowego w Jabłonnie. Pałac wzniesiony w XVIII w. 
należał do Poniatowskich, obecnie zarządza nim Polska 
Akademia Nauk, park jest otwarty.

Dalej trasa prowadzi wzdłuż Wisły i oferuje sporo 
kontaktu z przyrodą. Sąsiedztwo naturalnej doliny Wisły 
gwarantuje spotkania z ptakami, a może nawet z bobrem 
lub łosiem. Przez most na Narwi Droga wchodzi na teren 
Twierdzy Modlin. Jej potężne fortyfikacje wznoszone były 
od czasów Napoleona aż po początek XX w. przez Francu-
zów, Polaków, Rosjan. Dziś nie pełni już funkcji militarnych 
i w znacznym stopniu jest dostępna do zwiedzania. Kolejny 
punkt to Zakroczym – miasto położone na wysokiej skarpie 
wiślanej, o którym wspominają dokumenty z XI w. Cennymi 
zabytkami są gotycko-renesansowy kościół p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego i XVII-wieczny zespół klasztorny 
kapucynów.

Droga Mazowiecka przecina kilka wąwozów strumie-
ni spływających w kierunku Wisły i prowadzi do Czerwiń-
ska. Mamy tu jeden z najcenniejszych zabytków Mazow-
sza – romański kościół Zwiastowania NMP (patrz str. 7). 
Dalsza Droga odsuwa się od rzeki, aby dotrzeć do Rębowa, 
gdzie znajduje się drewniany kościół Św. Jana Chrzciciela 
z 1620 r. Od 1320 do 1818 r. patronat nad kościołem w Rę-
bowie oraz w pobliskim Wyszogrodzie pełnił zakon bożo-
grobców z Miechowa.

Od Wyszogrodu (patrz str. 27) Droga Św. Jakuba pro-
wadzi przez wsie Zakrzewo Kościelne (drewniany kościół 
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z XVII w.), Kępę Polską (murowana świątynia z 1785 r. 
z XVII-wiecznym obrazem MB) i wkracza na teren Płocka. 
Już w obrębie miasta, w dawnej wsi Imielnica stoi stulet-
ni kościół w parafii Św. Jakuba (patrz str. 24). Warto stąd 
dojść na nowe osiedle Podolszyce, gdzie przy kościele p.w. 
NMP Królowej Polski powstał Park 27 Dębów – symbolizu-
jących 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II. 

Po zwiedzaniu Płocka Mazowiecka Droga Św. Jakuba 
wyprowadza nas z miasta w kierunku zachodnim i przez 
malowniczy teren Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego 
doprowadza do rzeki Skrwy Prawej, która jest naturalną 
granicą między Mazowszem a Ziemią Dobrzyńską. Za rze-
ką, wśród malowniczych pól dochodzi do Siecienia. Znaj-
duje się tu gotycko-renesansowy kościół p.w. Narodzenia 
NMP z przełomu XVI i XVII w. Fundator tej świątyni – biskup 
przemyski Stanisław Siecieński ofiarował też parafii obraz 
Matki Bożej Śnieżnej. 

W pobliżu leży wioska Rokicie z jednym z najstarszych 
kościołów Mazowsza, wymurowanym z cegły w XIII w.  
Ta miniaturowa romańska świątynia (długości zaledwie 
18 m) składa się z prezbiterium, nawy i kwadratowej wie-
ży. Na jej ścianach można zobaczyć podpisy pielgrzymów 
(najstarszy z 1640 r.) oraz tajemnicze dołki, których prze-
znaczenia ani pochodzenia nie znamy.

Ostatni etap drogi prowadzi do Dobrzynia leżącego już 
w województwie kujawsko-pomorskim. Oprócz XIV-wiecz-
nego kościoła pofranciszkańskiego zachowały się tu ślady 
grodu na Górze Zamkowej – tu pewnie była siedziba ryce-
rzy, Kawalerów Jezusa Chrystusa. Widoki z góry są nieza-
pomniane!

Dalej można pielgrzymować do Włocławka, Kruszwi-
cy, Gniezna, stąd drogą Lubuską lub Wielkopolską i Śląską 
do granicy Polski i dalej aż do Santiago de Compostela.

D R O G I  Ś W .  J A K U B A
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Prymasowska droga św. jakuBa

Droga ta rozpoczyna pasmo trzech Dróg Św. Jakuba od 
Zuzeli do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. 

Droga Prymasowska prowadzi od Zuzeli wzdłuż Bugu 
na wschód do Nuru, obok terenu niemieckiego obozu za-
głady w Treblince, sanktuarium w Prostyni do Sadownego. 
Stosunkowo niewielką liczbę obiektów zabytkowych rekom-
pensuje czysta, nieskażona przyroda w Nadbużańskim Parku 
Krajobrazowym.

Położona na północnym brzegu Bugu Zuzela znana jest 
jako miejsce urodzenia Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego (patrz str. 61). Od kościoła Droga prowadzi 
na wschód do miejscowości Nur. Dzisiaj dość senna, mała 
wieś, w przeszłości była jedną ze stolic ziem księstwa ma-
zowieckiego. Prawa miejskie otrzymała na początku XV w. 
Mieszkańcy utrzymywali się z uprawy ziemi, handlu (szlak 
wodny Bugu) i sukiennictwa. Parafia powstała zapewne 
w XIV w., kościół murowany p.w. Św. Jana Apostoła wznie-
siono dopiero w 1870 r. po zniszczeniu przez powódź po-
przedniej świątyni.

Droga przechodzi przez most na Bugu i wzdłuż wału 
przeciwpowodziowego prowadzi tym razem na zachód. Na 
południe od mostu w Małkini leży wioska Treblinka, a dalej 
w lesie, okupanci niemieccy zorganizowali w latach 1941-44 
karny obóz pracy, a w latach 1942-43 stworzyli obóz maso-
wej zagłady, w którym zamordowano ok. 800 tys. Żydów 
z kilkunastu krajów Europy. Dla zatarcia swych zbrodni przed 
ucieczką obóz zrównali z ziemią. Dzisiaj na terenie obozu ist-
nieje zespół pomnikowy składający się z symbolicznej ram-
py kolejowej, obelisku wśród 17 tys. kamieni naśladujących 
macewy oraz symboliczne palenisko w miejscu, gdzie stało 
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krematorium. Można też zwiedzić niewielkie muzeum z ma-
kietą obozu i pamiątkami po ofiarach zagłady.

Wśród nadrzecznych łąk droga prowadzi do Prostyni, 
gdzie w centrum wsi, na wzniesieniu, znajduje się moder-
nistyczna bazylika Trójcy Przenajświętszej. Rozgłos Prostyni 
przyniosło wydarzenie z 1510 r., kiedy Małgorzacie Błaż-
kowej, prostej chłopce, objawiła się  Św. Anna, wyrażając 
życzenie, aby na wzgórzu wybudowano kościół pod wezwa-
niem Trójcy Przenajświętszej, a w miejscu Jej objawienia 
kapliczkę. Właściciele miejscowych dóbr, Prostyńscy wybu-
dowali dwa kościoły: ku czci Trójcy Przenajświętszej i ku czci 
Św. Anny. Przy okazji erekcji parafii, która nastąpiła w 1511 r., 
biskup Holszański podarował kościołowi późnogotycką figurę 
Trójcy Przenajświętszej z lipowego drewna. Ma ona 125 cm 
wysokości, przedstawia postać siedzącego na tronie Boga 
Ojca, który rękoma podtrzymuje krzyż z postacią Chrystusa, 
nad którym unosi się Duch Święty w postaci gołębicy. Kom-
pozycja taka nosi nazwę „Tron Łaski”. 

Stary kościół zastąpiono w XIX w. większą świątynią 
neoromańską. Ta z kolei została wysadzona przez Niemców 
w 1944 r., a na jej miejscu wzniesiono w dziesięć lat później 
obecną bazylikę.

Prymasowska Droga Św. Jakuba prowadzi do Sadow-
nego, gdzie zaczyna się Droga Niepodległościowa.

Fot. 95
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niepodległościowa droga św. jakuBa 
– via liBertatis

Drugi odcinek w paśmie trzech Dróg od Zuzeli do Ka-
tedry Polowej w Warszawie prowadzi z Sadownego, so-
snowymi borami Puszczy Kamienieckiej do sanktuarium 
w Loretto i doliną Liwca przez Urle do Jadowa. Inna gałąź 
tej drogi wiedzie z Długosiodła przez Sieczychy, Porządzie 
i Rząśnik do Wyszkowa, a stąd przez Niegów, Mostówkę, 
Szewnicę do Jadowa. 

Dwie gałęzie tej drogi spotykają się w parafii Św. Jaku-
ba w Jadowie i podążają wśród pól przez Tłuszcz, Klembów, 
Ostrówek do Ossowa, gdzie rozpoczyna się trzeci odcinek.

Niepodległościowa Droga Św. Jakuba zaczyna się 
przy neogotyckim kościele Św. Jana Chrzciciela w Sadow-
nem wzniesionym w latach 1906-09 na miejscu starszej 
świątyni (parafię erygowano w 1524 r.). We wsi działa nie-
wielkie muzeum etnograficzno-historyczne. 

Około 20 km Droga prowadzi wśród nadrzecznych łąk, 
pól uprawnych i wreszcie borów sosnowych Puszczy Ka-
mienieckiej, dochodząc wreszcie do położonego wśród la-
sów sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Miejsce to zwa-
ne Loretto – klasztor sióstr loretanek i ośrodek wypoczynku 
dla ubogich dzieci – stworzył bł. Ks. Ignacy Kłopotowski 
(patrz str. 121), którego relikwie znajdują się w miejscowej 
kaplicy. Powstaje tu nowa, duża świątynia.

Dalej Droga skręca na południe i wzdłuż malowniczej 
rzeki Liwiec prowadzi przez letniskową miejscowość Urle 
do Jadowa. Przy rynku tego dawnego miasteczka znajduje 
się kościół p.w. Św. Jakuba (parafia od 1481 r.) i znalezie-
nia Krzyża Świętego (patrz str. 65), w 2013 r. podniesiony 
do godności sanktuarium Św. Krzyża, w którym przecho-
wywana jest cząstka Krzyża Zbawiciela.
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Droga Niepodległościowa łączy się w Jadowie z al-
ternatywnym ramieniem szlaku biegnącym z Długosiodła 
przez Wyszków. Dalej prowadzi obok zespołu pałacowo-
-parkowego w Chrzęsnem, gdzie znajduje się późnorene-
sansowy XVII-wieczny dwór Stefana Grzybowskiego, do 
Postolisk, gdzie z kolei zobaczyć można neogotycki kościół 
Św. Stanisława z początku XX w. ze smukłą strzelistą wieżą. 

Stąd już blisko do Tłuszcza, miasta młodego (prawa 
miejskie w 1967 r.), ale założonego jako wieś w parafii Po-
stoliska już w XV w. Po przejściu przez miasto Droga kie-
ruje pielgrzymów w pobliżu rezerwatu „Dębina” z okazami 
200-letnich dębów do niewielkiej wsi Ostrówek. W 1912 r. 
powstał tu dom drewniany otoczony lasem, w którym za-
mieszkała rodzina Lipszyców. W roku 1924 podjęła u nich 
pracę jako pomoc domowa 19-letnia dziewczyna Helena 
Kowalska – przyszła Św. Siostra Faustyna. Pracując tu 
przez kilkanaście miesięcy, zbierała konieczną kwotę na 
wyprawkę, aby wstąpić do zakonu.

O dwa kilometry stąd, w centrum Klembowa stoi 
kościół z 1829 r. p.w. Św. Klemensa, fundowany przez 
właściciela tutejszych dóbr gen. Franciszka Żymirskiego, 
późniejszego bohatera bitwy pod Olszynką Grochowską. 
Obecny neogotycki wygląd świątynia zawdzięcza przebu-
dowie dokonanej pod koniec XIX w. 

Niepodległościowa Droga Św. Jakuba zmierza na 
południowy-zachód do Leśniakowizny i Ossowa. Ta miej-
scowość ma szczególne znaczenie w dziejach bitwy war-
szawskiej 1920 r. Tu 14 sierpnia zatrzymano bolszewickie 
oddziały za cenę życia wielu żołnierzy, również ochotników. 
W walce poległ kapelan batalionu ochotniczego ks. Igna-
cy Skorupka. W polu, na miejscu jego śmierci ustawiono 
krzyż. Za rzeką Długą znajduje się kaplica Matki Bożej Zwy-
cięskiej z cmentarzem poległych żołnierzy polskich, przy 
szkole natomiast mieści się pawilon Centrum Informacji 
Turystyczno-Historycznej.
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droga świętego jakuBa 
– cudu nad wisłą

Trzeci odcinek w paśmie trzech Dróg od Zuzeli do 
Katedry Polowej w Warszawie jest kontynuacją Niepod-
ległościowej Drogi Św. Jakuba. Szlak wyznaczony został 
w 2014 r., jego długość wynosi tylko 35 km, ale przechodzi 
obok dwóch bazylik i czterech katedr. Wytyczono go, by 
upamiętnić miejsca związane ze zwycięstwem nad bol-
szewikami w sierpniu 1920 r. Droga Św. Jakuba – Cudu 
nad Wisłą może stanowić wstępny etap do włączenia się 
w drogę Warszawską lub Mazowiecką. 

Droga rozpoczyna się na rynku w Radzyminie (plac 
Kościuszki), w pobliżu kolegiaty p.w. Przemienienia Pań-
skiego wzniesionej z fundacji Eleonory Czartoryskiej 
w 1780 r. Mimo przebudowy i odbudowy po zniszczeniach 
wojennych zachowała swój dawny klasycystyczny wygląd. 
Parafia tutejsza erygowana była w 1473 r., w dwa lata póź-
niej Radzymin otrzymał prawa miejskie. Z rynku na południe 
prowadzi Aleja Jana Pawła II, przy której wytyczono Drogę 
Golgoty Narodu Polskiego wyznaczoną kamiennymi krzy-
żami. Prowadzi ona do cmentarza parafialnego, na którym 
znajdują się wydzielone kwatery żołnierzy polskich pole-
głych w 1920 r. (patrz str. 76).

Trasa prowadzi dalej przez pole bitwy i leżące na nim 
miejscowości Ciemna, Czarna i przez las doprowadza do 
Kobyłki. Powstała zapewne w XIV w. pod nazwą Targo-
wa Wola. Po wejściu Mazowsza w skład Królestwa Pol-
skiego osada była własnością królewską, potem została 
prywatną, od XVIII w. jej właścicielem był biskup Marcin 
Załuski. Z jego inicjatywy wybudowano w latach 1736-
1740 późnobarokowy kościół, dom rekolekcyjny i drukarnię. 
W 1751 r. Kobyłka otrzymała prawa miejskie, ze zmianą 
nazwy na Załuszczyn (od nazwiska biskupa), jednak lokacja 
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ta nie powiodła się. Kolejny właściciel hrabia Unrug założył 
w mieście w 1778 r. słynne warsztaty tkackie pasów kon-
tuszowych, tzw. persjarnię. W roku 1969 rozrastającej się 
osadzie nadano prawa miejskie.

Najcenniejszym zabytkiem miasta jest późnobaroko-
wa bazylika Trójcy Świętej. Ma bardzo rozbudowaną fasa-
dę o falistych liniach, nad nią górują dwie wieże. Zgodnie 
z duchem epoki kościół jest niezwykle bogato zdobiony, 
zarówno z zewnątrz (freski na ścianach bocznych), jak 
i wewnątrz – wszystkie ściany i sklepienia pokryte są iluzjo-
nistycznymi polichromiami figuralnymi i rysunkami dekora-
cyjnymi. Freski w nawie głównej i prezbiterium namalował 
po roku 1742 Grzegorz Łodziński, natomiast trakty boczne 
przyozdobił scenami z życia Chrystusa jezuita Ignacy Do-
retti w latach 1754-1762. Architektem całości był Włoch 
Guido Longhi. Obok kościoła stoi pomnik braci Załuskich.

Droga Cudu nad Wisłą prowadzi teraz do Ossowa 
(patrz str. 156).

Z cmentarza w Ossowie Droga prowadzi leśnym duk-
tem, skrajem Poligonu Wojskowego Instytutu Techniczne-
go Uzbrojenia, do Zielonki. Osada ta istniejąca już w XVII w. 
zaczęła się rozwijać po wybudowaniu linii kolejowej z War-
szawy do Petersburga w 1862 r. W roku 1960 otrzymała pra-
wa miejskie. Dalej trasa wiedzie do Ząbek, kolejnego mia-
sta satelitarnego Warszawy, które istniało już w XVI w. pod 
nazwą Wola Zambkowska. Podobnie jak Zielonka rozwinęło 
się po zbudowaniu linii kolejowej, a w roku 1960 otrzymało 
prawa miejskie, liczy ponad 30 tys. mieszkańców. W czasie 
bitwy warszawskiej funkcjonował tu szpital polowy. Zmar-
łych od ran żołnierzy pochowano na miejscowym cmentarzu 
– znajduje się tu pomnik z dużym białym orłem.

Droga z Ząbek prowadzi ulicą Ziemowita, przy której 
w 1919 r. zbudowano sposobem gospodarczym skromny 
kościół Zmartwychwstania Pańskiego jako wotum za od-
zyskanie niepodległości. Poświęcenia kościoła dokonał 
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8 września 1919 r. nuncjusz apostolski w Polsce Achille Ratti 
– późniejszy papież Pius XI. Niedawno świątynię odnowiono. 

W drodze do kolejnego punktu – bazyliki Najświęt-
szego Serca Jezusa trzeba ominąć liczne torowiska, ale 
punktem orientacyjnym jest wysoka, pięciokondygnacyjna 
wieża zbudowana dopiero w latach 1998-99. Achille Ratti 
uważał ją za najpiękniejszą świątynię Warszawy.

Przez rejon Dworca Wschodniego Droga prowadzi do 
kościoła konkatedralnego p.w. Matki Bożej Zwycięskiej na 
Kamionku (patrz str. 119).

Ulicą Targową (to ślad dawnej osady Targowe) Droga 
Cudu nad Wisłą wiedzie do gmachu Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Władysława IV. Jego poprzednikiem było mę-
skie Gimnazjum Praskie, założone w 1885 r. Od roku 1907 
mieści się w obecnym, specjalnie wzniesionym budynku. 
W 1915 r., gdy wojska rosyjskie wycofały się z Warszawy, 
zostało utworzone Polskie Gimnazjum Filologiczne, które-
mu nadano imię Króla Władysława IV dla uczczenia tego 
władcy, jako założyciela miasta Pragi. Tu na terenie Gim-
nazjum im. Władysława IV od czerwca do sierpnia 1920 r. 
formował się I Batalion 236 Ochotniczego Pułku Piechoty 
i stąd pod dowództwem por. Stanisława Matarewicza z ka-
pelanem ks. Ignacym Skorupką wyruszył do zwycięskiego 
boju pod Ossowem.

Naprzeciwko znajduje się wzniesiona w latach 1867-
-69 cerkiew, obecnie Sobór Metropolitalny p.w. Świętej 
Równej Apostołom Marii Magdaleny. Cerkiew przetrwała 
szczęśliwie ostatnią wojnę. Wnętrze zachowało pierwotny 
wystrój wraz z freskami, pozłacanym ikonostasem z carski-
mi wrotami. W przyziemiu znajduje się kaplica Męki Pań-
skiej urządzona w 1928 r., a używana w sezonie zimowym. 
Na terenie cerkiewnym przy ul. Jagiellońskiej stoi krzyż 
upamiętniający ofiary „Rzezi Pragi” dokonanej w 1794 r. 
przez żołnierzy rosyjskich.

Droga Św. Jakuba prowadzi do Katedry Warszaw-
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sko-Praskiej, najwyższego kościoła Warszawy (wieże mają 
75 m) o imponującej strzelistej sylwetce. 

Przez most Śląsko-Dąbrowski Droga przechodzi na 
lewy brzeg Wisły. Po lewej stronie trasy W-Z jaśnieje syl-
wetka kościoła Św. Anny, o którym mówią, że jest podręcz-
nikiem historii architektury ze względu na wielość kaplic 
w tak rozmaitych stylach (patrz str. 97). 

Droga wiedzie przez plac Zamkowy obok kolumny 
Zygmunta i Zamku Królewskiego, a potem ul. Piwną do ko-
ścioła Św. Marcina. Wzniesiony w XIV w. dla augustianów, 
później przebudowany w stylu barokowym, kompletnie 
zniszczony w czasie wojny. Przejmujące wrażenie robi spa-
lony w połowie krucyfiks oraz droga krzyżowa Jezusa na 
gruzach Warszawy. Wąskim przesmykiem przejść można 
do Bazyliki Archikatedralnej p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzci-
ciela (patrz str. 94).

Tuż obok katedry znajduje się kościół jezuicki p.w. Mat-
ki Bożej Łaskawej o charakterystycznym renesansowym 
szczycie (patrz str. 93).

Droga Św. Jakuba Cudu nad Wisłą skręca w ulicę Dłu-
gą i kończy się przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Tu 
w 1920 r. odbyło się pożegnanie bohatera Bitwy Warszaw-
skiej – ks. mjr. Ignacego Skorupki przed złożeniem ciała na 
Cmentarzu Powązkowskim.

D R O G I  Ś W .  J A K U B A

Fot. 96
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droga św. jakuBa 
– wschodniego maZowsZa i Podlasia

Biegnie w dwóch wersjach tras:
Północna: Drohiczyn – Przesmyki – Paprotnia – Roz-

bity Kamień – Węgrów – Starawieś – Jadów (ok. 104 km, 
oznakowana częściowo).

Południowa: Rozbity Kamień – Siedlce – Wodynie – 
Seroczyn – Wielgolas – Góra Kalwaria (ok. 83 km, oznako-
wana częściowo). 

Północna Droga rozpoczyna się w Drohiczynie – jed-
nym z najstarszych grodów na Podlasiu (XI w.). Jego na-
zwa pochodzi od bałtyjskiego słowa darges czyli droga. 
W 1253 r. był miejscem koronacji Daniela Romanowicza 
na króla Rusi. Prawa miejskie uzyskał w roku 1498, aż 
do upadku Polski był stolicą województwa podlaskiego. 
W miasteczku, które liczy dziś zaledwie 2.100 mieszkań-
ców jest wiele zabytków: Góra Zamkowa – pozostałości 
grodu, zespół pojezuicki z katedrą Trójcy Przenajświętszej, 
kościół benedyktynek, kościół franciszkanów z muzeum 
diecezjalnym w klasztorze, cerkiew Św. Mikołaja.

Dalej Droga prowadzi do drewnianego kościoła 
Św. Jakuba w Przesmykach z 1776 r., wzniesionego na 
miejscu dawniejszego, pochodzącego z XV w. Parafia po-
wstała tu już w 1224 r., licząc wówczas aż 27 wsi. Ko-
lejna miejscowość to Paprotnia z drewnianym kościołem 
Św. Bartłomieja z roku 1750. Rząd carski zamknął kościół 
w okresie zaborów, niszczejącą świątynię przebudowano 
na początku XX w. Biskup Przeździecki odnowił parafię.

W pobliskich Patrykozach znajduje się pięknie odre-
staurowany pałac wzniesiony w latach 1834-1843 przez 
gen. Teodora Lubicz-Szydłowskiego. Budowla inspirowa-
na gotykiem i renesansem francuskim jest własnością  

D R O G I  Ś W .  J A K U B A
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prywatną. Droga teraz rusza na teren Rozbitego Kamienia. 
Ta dziwna nazwa wiąże się z legendą o pogańskim ołtarzu 
ofiarnym rozbitym uderzeniem pioruna. Znajduje się tu XVIII-
-wieczny kościół p.w. Trójcy Świętej i Św. Mikołaja fundo-
wany przez Kazimierza Jastrzębskiego. W związku z budo-
wą nowej, murowanej świątyni w roku 1995, obecnie nie 
jest użytkowany. Dalej szlak prowadzi do pełnego zabytków 
Węgrowa (patrz str. 58), a stąd do Starejwsi z neoromań-
skim kościołem Św. Michała i z XVII-wiecznym, otoczonym 
parkiem pałacem przebudowanym w XIX w. w duchu goty-
ku angielskiego. Pałac należał do wielkich polskich rodów: 
Radziwiłłów, Krasińskich, Ossolińskich, Golicynów, obecnie 
jest własnością Narodowego Banku Polskiego. 

Droga Św. Jakuba kieruje się do Jadowa na Drodze 
Niepodległościowej (patrz str. 65).

Południowa droga rozpoczyna się w opisanym wyżej 
Rozbitym Kamieniu i biegnie na południe, w stronę stoli-
cy regionu – Siedlec (patrz str. 48). Stąd przyjmuje kieru-
nek południowo-zachodni i przez pole bitwy z 1831 r. pod 
Iganiami prowadzi do miejscowości Wodynie z drewnianą 

XVIII-wieczną świątynią (patrz 
str. 60).

Ostatni odcinek prowadzi 
do Seroczyna z neogotyckim 
kościołem Nawiedzenia NMP  
i zespołem zabytków dwor-
skich (patrz str. 57). Mazo-
wieckie Bractwo Św. Jakuba 
ofiarowało tutejszej świątyni 
drewnianą rzeźbę Św. Jakuba 
Apostoła. Istnieje możliwość 
przedłużenia szlaku do Lubel-
skiej Drogi Św. Jakuba.Fot. 97
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Mazowsze Północne

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Bogusławskiego 18
07-410 Ostrołęka 
tel.: +48 29 764 51 95
biuro@kurpiowskipark.pl
www.kurpiowskipark.pl

Punkt Informacji Turystycznej
Gminne Centrum Informacji
ul. Plac Teatralny 4
06-100 Pułtusk
tel.: +48 23 692 84 24
um@pultusk.pl
www.pultusk.infocentrum.com.pl

Punkt Informacji Turystycznej
ul. Gen. J. Sowińskiego 80
07-200 Wyszków
tel.: +48 29 743 02 34
turystyka@wyszkow.pl
www.turystyka.wyszkow.pl

Mazowsze Wschodnie

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Pułaskiego 7
08-110 Siedlce
tel.: +48 535 068 593
itsiedlce@gmail.com
www.pttksiedlce.pl
www.znurtembugu.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 31
08-110 Siedlce 
tel.: +48 25 794 31 84
biuro@ckis.siedlce.pl
www.ckis.siedlce.pl

Punkt Informacji Turystycznej
ul. Gdańska 2
07-100 Węgrów
tel.: +48 25 792 35 66
kom. 605 730 012
pit@wegrow.com.pl 
www.wegrow.com.pl

Punkt Informacji Turystycznej 
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka 
tel.: +48 29 645 71 06
starostwo@powiatostrowmaz.pl 
www.powiatostrowmaz.pl

Mazowsze Zachodnie

Centrum Informacji 
Turystycznej 
Stary Rynek 8
09-400 Płock
tel.: +48 24 367 19 44
biuro@turystykaplock.eu
www.turystykaplock.eu

Centrum Informacji Turystycznej
ul. 1 Maja 45
96-300 Żyrardów
tel.: +48 46 854 28 28
cit@zyrardow.pl
www.resursa.zyrardow.pl

Punkt Informacji Turystycznej
ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów
tel.: +48 46 857 87 81
info@weekendztermami.eu
www.weekendztermami.eu

Centrum Informacji 
Turystycznej  
ul. Baśki Murmańskiej 164

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  

tel.: +48 664 775 326

it@3rzeki.pl 

www.3rzeki.pl

Punkt Informacji Turystycznej
ul. Warszawska 142

09-540 Sanniki

tel.: +48 24 268 11 08

sekretariat@ecasanniki.pl

www.ecasanniki.pl
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Mazowsze Południowe

Centrum Informacji Turystycznej
ul. Traugutta 3
26-600 Radom
tel.: +48 48 360 06 10 
cit.radom@cit.radom.pl 
www.cit.radom.pl

Punkt Informacji Turystycznej
Rynek Wielki 5a
26-500 Szydłowiec
tel.: +48 48 326 20 54
info.turystyczna@sckzamek.pl  
www.szydlowiec.pl

Punkt Informacji Turystycznej
Kozienicki Dom Kultury  
im. B. Klimczuka
Al.1 Maja 8
26-900 Kozienice
tel.: +48 48 611 07 50 
pit@dkkozienice.pl
www.dkkozienice.pl

Punkt Informacji Turystycznej
Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
tel.: +48 48 676 22 10
turystyka@zwolen.pl
www.zwolen.pl

Punkt Informacji Turystycznej
Konary 8
26-432 Wieniawa
tel.: +48 884 656 565
recepcja@palacdomaniowski.pl
www.palacdomaniowski.pl

Warszawa

Centrum Warszawskiej 
Informacji Turystycznej
Pałac Kultury i Nauki 
Plac Defilad 1  
(wejście od ul. Emilii Plater)
00-110 Warszawa 
tel.: +48 22 194 31 
info@warsawtour.pl
www.warsawtour.pl

Punkt Warszawskiej Informacji 
Turystycznej
Rynek Starego Miasta 19/21/20a
00-272 Warszawa
tel.: +48 22 194 31 
info@warsawtour.pl
www.warsawtour.pl

Punkt Warszawskiej Informacji 
Turystycznej
Lotnisko F. Chopina
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
tel.: +48 22 194 31 
info@warsawtour.pl
www.warsawtour.pl

Warszawskie Centrum Informacji 
Turystycznej
Plac Zamkowy 1/13
00-262 Warszawa
tel.: +48 22 635 18 81
wcit@wcit.waw.pl

Praski Punkt Informacji 
Turystycznej 
ul. Ząbkowska 27/31
(budynek Kordegardy na terenie 
„Konesera”)
03-735 Warszawa
Tel. +48 22 670 01 56
monopol@data.pl
www.monopolpraski.pl
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Fot. 1 Kościół Zwiastowania NMP w Czerwińsku. Fot. arch. UMWM

Fot. 2 Kaplica Matki Bożej Anielskiej w Laskach. Fot. S. Łuć

Fot. 3 Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach. Fot. S. Łuć

Fot. 4 Bazylika w Niepokalanowie. Fot. arch UMWM

Fot. 5 Pomnik Jana Pawła II przed Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Ożarowie Mazowieckim. Fot. S. Łuć

Fot. 6 Katedra płocka. Fot. S. Łuć

Fot. 7 Sarkofag Książąt Polski w katedrze płockiej. Fot. S. Łuć

Fot. 8 Pomnik bł. Antoniego Nowowiejskiego przed kościołem św. Jana 
Chrzciciela w Płocku. Fot. S. Łuć

Fot. 9 Pomnik św. Jana Pawła II na Placu Celebry Papieskiej w Płocku.  
Fot. S. Łuć

Fot. 10 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku. Fot. S. Łuć

Fot. 11 Ambona w kościele Św. Benedykta na Radziwiu w Płocku. Fot. S. Łuć

Fot. 12 Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Płocku.  
Fot. arch. parafii Św. Jakuba w Płocku

Fot. 13 Figura Matki Bożej Jazłowieckiej w Szymanowie. Fot. S. Łuć

Fot. 14 Muzeum Wisły w Wyszogrodzie - guziki z muszli. Fot. S. Łuć

Fot. 15 Kościół św. Wojciecha w Lewiczynie. Fot. S. Łuć 

Fot. 16 Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie-Poświętnem. 
Fot. S. Łuć

Fot. 17 Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Fot. arch. UMWM

Fot. 18 Katedra Opieki NMP w Radomiu. Fot. S. Łuć

Fot. 19 Gotycki szczyt kościoła farnego w Radomiu. Fot. S. Łuć

Fot. 20 Kaplica w Seminarium Radomskim. Fot. S. Łuć

Fot. 21 Pomnik Ludzi Skrzywdzonych. Fot. arch. Urzędu Miejskiego w Radomiu

Fot. 22 Ołtarz w Sanktuarium w Starej Błotnicy. Fot. S. Łuć

Fot. 23 Muzeum Regionalne w Siedlcach. Fot. arch. UMWM

Fot. 24 Katedra Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach. Fot. S. Łuć

Fot. 25 Tablica pamiątkowa w Domu Biskupim w Siedlcach. Fot. S. Łuć

Fot. 26 Ornat św. Jana Pawła II w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach.  
Fot. S. Łuć

Fot. 27 Krzyż Papieski na Błoniach w Siedlcach. Fot. S. Łuć

Fot. 28 Fragment ekspozycji Muzeum św. Jana Pawła II w Siedlcach. Fot. S. Łuć

Fot. 29 Kaplica dworcowa w Siedlcach. Fot. S. Łuć

Fot. 30 Pomnik Męczenników z Pratulina w Siedlcach. Fot. S. Łuć

Fot. 31 Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Seroczynie.  
Fot. arch. Urzędu Gminy w Wodyniach

Fot. 32 Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP oraz Św. Piotra i Pawła 
w Węgrowie. Fot. arch. UMWM

Fot. 33 Kościół Św. Piotra i Pawła w Wodyniach. Fot. arch. Urzędu Gminy 
w Wodyniach

Fot. 34 Dom – Muzeum  Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli. Fot. S. Łuć

Fot. 35 Dom za Strugą Fiszor w Gaju k. Wyszkowa. Fot. S. Łuć



Fot. 36 Sanktuarium Krzyża Świętego w Jadowie. Fot. S. Łuć
Fot. 37 Ławeczka Hanki Bielickiej. Fot. arch. Urzędu Miejskiego w Łomży
Fot. 38 Katedra Św. Michała Archanioła w Łomży. Fot. arch. Urzędu Miejskiego 

w Łomży
Fot. 39 Pałac Biskupi w Łomży. Fot. S. Łuć
Fot. 40 Tablica pamiątkowa w Domu Księży Emerytów w Łomży. Fot. S. Łuć
Fot. 41 Figura Chrystusa Zmartwychwstałego w kaplicy Seminarium 

Duchownego w Łomży. Fot. S. Łuć
Fot. 42 Kościół Miłosierdzia Bożego w Łomży. Fot. S. Łuć
Fot. 43 Kościół Farny w Przasnyszu. Fot. S. Łuć
Fot. 44 Kaplica MB Niepokalanej Przewodniczki w kościele ojców Pasjonistów 

w Przasnyszu. Fot. S. Łuć
Fot. 45 Kaplica na cmentarzu w Radzyminie. Fot. S. Łuć
Fot. 46 Kościół – Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Fot. S. Łuć
Fot. 47 Pomnik Nike w Warszawie. Fot. arch. UMWM
Fot. 48 Kościół Św. Jakuba Apostoła w Warszawie. Fot. K. Bartczak
Fot. 49 Grób ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.  

Fot. arch. parafii Św. Stanisława Kostki
Fot. 50 Pomnik „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie” w Warszawie.  

Fot. S. Łuć
Fot. 51 Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie. Fot. S. Łuć
Fot. 52 Cerkiew Ojców Bazylianów w Warszawie. Fot. S. Łuć
Fot. 53 Dom Arcybiskupów Warszawskich w Warszawie. Fot. S. Łuć
Fot. 54 Tablica pamiątkowa na fasadzie kościoła kapucynów w Warszawie.  

Fot. S. Łuć
Fot. 55 Kościół Jezuitów w Warszawie. Fot. S. Łuć
Fot. 56 Plac Zamkowy w Warszawie. Fot. S. Łuć
Fot. 57 Wnętrze kościoła akademickiego pw. Św. Anny w Warszawie.  

Fot. arch. UMWM
Fot. 58 Teatr Wielki w Warszawie. Fot. S. Łuć
Fot. 59 Kościół św. Alberta i św. Andrzeja w Warszawie. Fot. S. Łuć
Fot. 60 Wnętrze kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Warszawie.  

Fot. arch. Parafia Św. Antoniego Padewskiego
Fot. 61 Pomnik Jana Pawła II przy Galerii Porczyńskich w Warszawie. Fot. S. Łuć
Fot. 62 Kościół Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Fot. S. Łuć
Fot. 63 Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Fot. arch. UMWM
Fot. 64 Krzyż upamiętniający mszę papieską na Placu Piłsudskiego 

w Warszawie. Fot. S. Łuć
Fot. 65 Kościół seminaryjny z przylegającym budynkiem seminarium 

duchownego. Fot. arch. WMSD
Fot. 66 Pałac Prezydencki w Warszawie. Fot. S. Łuć
Fot. 67 Kościół Wizytek w Warszawie. Fot. S. Łuć
Fot. 68 Kościół św. Krzyża w Warszawie. Fot. S. Łuć
Fot. 69 Pamiątkowa tablica na „Szarym Domu” Sióstr Urszulanek w Warszawie. 

Fot. S. Łuć
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Fot. 70 Fasada Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z próbkami pisma. 
 Fot. S. Łuć

Fot. 71 Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie. Fot. S. Łuć

Fot. 72 Widok na Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. „Pałac na Złotej”  
Fot. P. Raczyński 

Fot. 73 Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie. Fot. S. Łuć

Fot. 74 Tablica pamiątkowa w holu Sejmu RP. Fot. S. Łuć

Fot. 75 Budynek Nuncjatury w Warszawie. Fot. S. Łuć

Fot. 76 Pałac Belweder w Warszawie. Fot. arch. UMWM

Fot. 77 Pomnik w miejscu mszy papieskiej na Agrykoli w Warszawie. Fot. S. Łuć

Fot. 78 Stadion Narodowy w Warszawie. Fot. Z. Panów, pzstudio.pl, archiwum 
www.warsawtour.pl

Fot. 79 Kościół konkatedralny MB Zwycięskiej w Warszawie. Fot. S. Łuć

Fot. 80 Bazylika Najświętszego Serca Jezusa w Warszawie. Fot. S. Łuć

Fot. 81 Pomnik Bohaterów Getta. Fot. T. Nowak, archiwum, www.warsawtour.pl

Fot. 82 Wieczorna iluminacja Muzeum Więzienia Pawiak. Fot. T. Stani, Muzeum 
Niepodległości w Warszawie

Fot. 83 Pomnik-jajko przy Alei Jana Pawła II w Warszawie. Fot. S. Łuć

Fot. 84 Pamiątki związane z wizytami Jana Pawła II w Sekretariacie Konferencji 
Episkopatu Polski w Warszawie. Fot. BP KEP

Fot. 85 Pomnik Lotnika w Warszawie. Fot. T. Nowak, archiwum,  
www.warsawtour.pl

Fot. 86 Bilet lotniczy Jana Pawła II na lot do Rzymu. Fot. S. Łuć

Fot. 87 W Kaplicy Turystycznej kościoła MB Wspomożycielki Wiernych 
w Warszawie. Fot. S. Łuć

Fot. 88 Krzyż z ołtarza papieskiego w Warszawie. Fot. S. Łuć

Fot. 89 Witraż w kościele Św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie. Fot. S. Łuć

Fot. 90 Świątynia Opatrzności Bożej. Fot. O. Olszowski, Instytut Papieża Jana 
Pawła II

Fot. 91 Wystawa stała. Fot. arch. Muzeum Sportu i Turystyki

Fot. 92 Dekoracje kaplicy w Choszczówce w Warszawie. Fot. S. Łuć

Fot. 93 Plac Zamkowy w Warszawie. Fot. arch. UMWM

Fot. 94 Pomnik Syrenki na Rynku Starego Miasta w Warszawie.  
Fot arch. UMWM

Fot. 95 Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i Św. Anny w Prostyni.  
Fot. K. Kopania, Kosów Lacki

Fot. 96 Widok na Katedrę Warszawsko-Praską. Fot. arch. UMWM

Fot. 97 Mazowiecki Krajobraz. Fot. arch. UMWM
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