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Zaproszenie
Miasto Karczew wraz z otaczającą go gminą jest terenem o dużych walorach 
turystycznych. Znajdziemy tutaj zarówno wiele zabytków architektury,  
w tym i o znaczeniu ogólnokrajowym jak np. pałac Bielińskich w Otwocku 
Wielkim i kościół p.w. św. Wita w Karczewie, jak też i bogactwo przyrodnicze 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, Bagna Całowanie czy Doliny 
Środkowej Wisły. Ziemia karczewska nadal czeka na odkrycie przez szerokie 
rzesze turystów. Mamy nadzieję, że oddany do Państwa rąk przewodnik 
krajoznawczy po Karczewie i jego okolicach zachęci do odwiedzenia tych 
miejsc. Mazowsze nieznane, Mazowsze karczewskie czeka na Państwa.  
Do zobaczenia na szlakach turystycznych w okolicach Karczewa.

     Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek
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Historia miasta

Karczew powstał prawdopodobnie w XIII w. przy starym trakcie lubelskim 
(nazywanym też wołowym). W tym też czasie została utworzona parafia 
karczewska. Od samego początku swojego istnienia osada należała  
do możnego rodu Karczewskich, którzy przybrali nazwisko od największej 
osady w swoich dobrach. Nazwa miejscowości sugeruje, że pierwsi mieszkańcy 
zajmowali się karczowaniem pobliskiej puszczy. Nadanie praw miejskich 
Karczewowi nastąpiło w 1548 r. Nadał je właścicielom miasta - Janowi  
i Franciszkowi Karczewskim, Król Zygmunt I Stary. Pomimo dogodnego 
położenia w pobliżu przeprawy przez Wisłę i przy traktach na Warszawę, 
Osieck i Gliniankę, przez wiek XVI i XVII Karczew w małym stopniu rozwijał 
się gospodarczo. Duże zniszczenia miastu przyniósł „potop szwedzki”  
i wojna północna na początku osiemnastego stulecia, podczas której 
pod miastem doszło do kilku potyczek pomiędzy Sasami i Szwedami. 
Złoty wiek dla miasta przyszedł dopiero w XVIII w., gdy właścicielem 
dóbr otwockich (w tym i Karczewa) została magnacka rodzina Bielińskich  
z jej najwybitniejszym przedstawicielem marszałkiem wielkim koronnym 
Franciszkiem Bielińskim. Odbywały się tu słynne na całą okolicę jarmarki 
bydła, działała znana manufaktura meblarska. W okresie świetności 
Karczewa powstał jego najcenniejszy zabytek, kościół parafialny  
p.w. św. Wita, wybudowany w latach 1732-37. W 1794 r. pod miastem miał 
miejsce ostatni, tragiczny akt Insurekcji Kościuszkowskiej. Wojska powstańcze 
po opuszczeniu Warszawy uległy ostatecznemu rozpadowi i demoralizacji,  
co doprowadziło do ich rozsypki pod Karczewem. W wyniku III rozbioru Polski, 
Karczew został włączony do Cesarstwa Austriackiego. W czasie wojny 1809 
r. w okolicy miasta działały oddziały polskie pod dowództwem gen. Michała 
Sokolnickiego, oczyszczając okolice Karczewa z obcych wojsk. W wyniku 
tej wojny Karczew został włączony do Księstwa Warszawskiego. Wojny nie 
omijały miasta i w latach następnych. Podczas Powstania Listopadowego  

i Styczniowego stoczone zostały potyczki wojsk polskich z rosyjskimi. 
Karczew, jak i wiele innych małych ośrodków miejskich, utracił prawa 
miejskie w 1869 r. W tym samym roku prawdopodobnie została przeniesienia 
tutaj siedziba gminy Otwock z majątku Kurtzów. Budowa Nadwiślańskiej 
Linii Kolejowej w 1877 r. mogła zaktywizować gospodarczo miasteczko, 
ale decyzja rosyjskich wojskowych z Petersburga o poprowadzeniu kolei 
przez lasy na wschód pozbawiła Karczew tej szansy. W XIX w. ugruntowała 
się i rozwinęła tradycja szczególnie bogatego obchodzenia święta Bożego 
Ciała, która jest w mieście kultywowana do dnia dzisiejszego. Związana jest 
ona głównie z bogatym przystrajaniem ołtarzy. Do nadania tak bogatej 
oprawy ołtarzom przyczynił się M. E. Andriolli, który będąc karczewskim 
parafianinem sam projektował niektóre z ołtarzy budowanych na procesję 
Bożego Ciała. Na początku XX w. proboszczem parafii w Karczewie był ks. 
Władysław Żaboklicki, który poza działalnością duszpasterską, poświęcił się 
również pracy społecznej. Z jego inicjatywy w 1906 r. w Karczewie powstała 
Ochotnicza Straż Pożarna, prężnie działająca od dnia powstania do dzisiaj. 
W tym samym 1906r. Karczew był widownią krwawego starcia uzbrojonych 
miejscowych rolników z carską policją. Rok 1914 przyniósł miastu otwarcie 
długo oczekiwanego połączenia z Warszawą za pośrednictwem kolejki 
wąskotorowej. Okres I wojny światowej, dwudziestolecia międzywojennego 
i II wojna światowa to czas utrwalania pozycji Karczewa jako ośrodka 
przetwórstwa mięsnego. W 1916 r., powstała Gmina Karczew w wyniku 
dokonanego wcześniej podziału dotychczasowej Gminy Otwock na gminę 
uzdrowiskową Otwock, z której następnie powstało miasto Otwock oraz na 
gminę wiejską Otwock z siedzibą w Karczewie. Nowa gmina objęła tereny 
wchodzące dotychczas w skład gminy wiejskiej Otwock. W czasie wojny 
1920 r., gdy ważyły się losy Warszawy i Polski, Karczew znajdował się przed 
pierwszą linią obrony polskiej i został oddany wojskom bolszewickim bez 
walki, co uratowało go przed zniszczeniami. 14 sierpnia 1920 r. po wycofaniu 
się oddziałów polskich z 15 DP 1 Armii WP do miasta wkroczyły bolszewickie 
oddziały z 8 i 10 DStrzelców. Bolszewicy następnego dnia podjeli nieudaną 
próbę forsowania Wisły pod Karczewem. Lata międzywojenne ugruntowały 
pozycję Karczewa, jako ośrodka życia gospodarczego i kulturalnego  

dla okolicznych wsi. W tym czasie działał tu Chór Parafialny „Harfa”, teatrzyk 
amatorski, przedszkole i szkoła. Działania wojenne w 1939 r. nie ominęły 
także miasteczka. W nocy z 8 na 9 września oddziały niemieckie próbowały 
sforsować Wisłę pod Karczewem. Atak niemiecki został odparty przez 
żołnierzy 5 kompanii 26pp pod dowództwem kpt. Władysława Przybyłowicza. 
Ciężkie lata okupacji dla ludności Karczewa rozpoczęły się 14 września  
1939 r. W okresie okupacji miasto straciło 25% ludności mieszkającej tu przed 
wojną. W większości byli to obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, 
których hitlerowcy mordowali ze szczególną zawziętością i okrucieństwem. 
Żydzi karczewscy byli wywożeni do okolicznych gett, pracowali ponad siły 
w specjalnie dla nich funkcjonującym w mieście w latach 1941 – 43, obozie 
pracy przymusowej, a po zarządzeniu „ostatecznej likwidacji problemu 
żydowskiego” wywożeni do obozu zagłady w Treblince. W okresie okupacji 
Karczew zasłynął z nielegalnego uboju bydła i szmuglowania żywności dla 
głodującej Warszawy. Za przemyt żywności do stolicy wielu karczewian 
zapłaciło życiem. Lata II wojny światowej to również okres wzmożonej walki 
z okupantem prowadzonej głównie przez AK i BCH. Miejscowa komórka 
AK należała organizacyjnie do IV Rejonu „Fromczyn” VII Obwodu Okręgu 
Warszawskiego AK. Partyzanci z Karczewa brali często udział w akcjach 
kolejowych pod Pogorzelą Warszawską i Celestynowem. Wyzwolenie 
miastu przyniosły oddziały sowieckie 2 APanc. Gw. 31 lipca 1944 r. Od chwili 
wyzwolenia, aż do ofensywy styczniowej w 1945 r. Karczew znajdował się 
na I linii frontu, który ustabilizował się na Wiśle. W czasie działań frontowych 
z miasta została ewakuowana cała ludność cywilna, mienia pilnowała OSP, 
a stanowiska bojowe zajęła 1 Brygada Kawalerii WP. Po II wojnie światowej 
nastąpiła powolna odbudowa, a następnie rozbudowa Karczewa. Powstało tu 
w tym okresie kilka dużych zakładów przemysłowych m.in. Zakłady Mięsne, 
Zakłady Drobiarskie (obecnie „SuperDrob”), Zakłady Chemiczne „INCO” 
(obecnie „GEMI”), POLMOZBYT (potem montownia Mercedesów Sobiesława 
Zasady) i kilka innych drobniejszych zakładów. Reforma administracyjna 
z 1952 r. przyniosła likwidację dotychczasowej Gminy Karczew. W 1963 r. 
uległa likwidacji kolejka wąskotorowa. Duży powojenny rozwój spowodował, 
że Karczew odzyskał w 1959 r., utracone 90 lat wcześniej prawa miejskie. 

Od 1973 r. Karczew stał się ponownie siedzibą gminy. Lata 80-te XX w. 
przyniosły miastu jeszcze dwie duże inwestycje: od 1981 r. budowane jest 
duże osiedle mieszkaniowe Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ługi” 
oraz uruchomiona w połowie lat 80-tych duża ciepłownia, w planach 
mająca obsługiwać Karczew i dużą część Otwocka. Lata 90-te przyniosły 
ożywienie gospodarcze i rozwój prywatnej przedsiębiorczości, co dobrze 
rokowało dla przyszłości miasta, które zawsze słynęło z pomysłowości  
i zaradności swoich mieszkańców. Od kilkunastu lat działa prężnie w mieście 
Towarzystwo Przyjaciół Karczewa, które może się poszczycić kilkoma cennymi 
inicjatywami, m.in. wydaniem monografii miasta czy rewelacyjnej książki  
o słynnych karczewskich ołtarzach budowanych na Boże Ciało.
Od 1959 r. w skład miasta wchodzi dawna wieś Przewóz (dzisiejsza ulica 
Wiślana), dawniej nazywana też Podwiślem lub Przewozem Karczewskim. 
Powstała prawdopodobnie pod koniec XVII w. przy istniejącej przeprawie 
przez Wisłę, która wtedy płynęła u podnóża skarpy (tak jak obecnie płynie 
Jagodzianka). W 1704 r. w tym miejscu przeprawiał się wraz ze swoimi 
wojskami król szwedzki Karol XII. W II połowie XVIII w. istniała tutaj przeprawa 
promowa do istniejącego dawniej na drugim brzegu Wisły Folwarku Grzanki 
należącego do majątku Bielińskich. Na początku XIX w. Przewóz liczył sześć 
domów. W 1886 r. mieszkańcy wsi gospodarowali na 115 morgach ziemi.
Jedna z najstarszych części Karczewa to Karczówek (dzisiejsza ulica Karczówek). 
Był to kiedyś folwark należący do dóbr otwockich. Pierwotnie nazywał 
się Karczewko i Karczewek. Dawniej (w XVII i na początku XVIII w.) pod 
folwarkiem płynęła jedna z odnóg Wisły i z tego tytułu mieszkańcy trudnili 
się m.in. przewozem na drugi brzeg rzeki do istniejącego tam folwarku Duda. 
Pozostałością po Wiśle jest dzisiaj dolinka Jagodzianki (która kiedyś tutaj 
wpadała do Wisły) i jeziora: Moczydło i Jeziórko. W połowie XVIII w. żyło 
tutaj 16 rodzin, z których większość to ludność płynna. W połowie XIX w. 
dzierżawcą folwarku był dziedzic z Gadki, Adam Wójcicki. Po uwłaszczeniu 
chłopów folwark został rozparcelowany, co przyczyniło się do rozwoju 
budownictwa na jego terenie, głównie wzdłuż drogi biegnącej nad skarpą 
wiślaną z Karczówka do Przewozu.

KARCZEW
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Karczewskie przydomki

Karczew jest bardzo ciekawym miastem pod względem językowym. 
Kilkusetletni rozwój miejscowości w regionie mało zaludnionym, odgrodzonym 
lasami, bagnami i rozlaną Wisłą od innych ośrodków osadniczych, doprowadził 
do wytworzenia się hermetycznego środowiska, do którego „trudno się 
było dostać z zewnątrz”. Świadczą o tym nazwiska karczewskich rodów, 
wśród których najliczniejszą grupę stanowią Trzaskowscy, a w następnej 
kolejności to Olszewscy, Dąbrowscy, Trzepałkowie, Grzankowie, Kamińcy. 
W związku z tym, że na jednej ulicy mieszkało nieraz kilka rodzin o tym 
samym nazwisku, to trzeba było ich jakoś rozróżniać. Doprowadziło  
to do nadawania „przezwisk”. Przy nadawaniu przydomka brano pod uwagę 
różne cechy i właściwości m.in.:
• cechy zewnętrzne – „Bebeszek”, bardzo chudy czy „Baleron” ktoś bardzo 
gruby, „Kośtyrka” to ktoś kulawy,
• cechy wewnętrzne – „Bajda” to plotkarz,
• wykonywany zawód – „Sygnaturka” to kościelny czy „Kicha” to ktoś 
handlujący wędlinami,
• przekręcane imiona i nazwiska – „Kańko” od Kazimierza, „Luto” od Lucjana 
czy „Kociecia” od Kociszewskiego,
• źle wymawiane lub przekręcane wyrazy – „Kupcio” to kup coś, „Ewont” 
od słowa Giewont,
• od ulubionych potraw – „Barszcz”, „Pituch”(ros. kogut), „Mleczko”,
• przezwiska jasełkowe – „Herod”, „Anioł”, „Szatanek”,
• obcowanie z kulturą i mniejszością żydowską – „Abramek”, „Azyk”, „Zelman” 
bo często np. zachodził na piwo do „knajpki” Zelmana.
Niektóre z przezwisk giną wraz ze śmiercią ich „nosicieli”, a niektóre przechodzą 
z pokolenia na pokolenie. Tak np. jest z przydomkiem „Pituch”, który od 
wielu pokoleń noszą przedstawiciele jednej z gałęzi rodu Olszewskich. Każdą 
nowo osiadłą w Karczewie osobę nazywano aż do jej śmierci „Przybłędą”. 
Dopiero jej dzieci były uznawane za „swoje”.
Pomimo tego, że przydomki mieszkańców Karczewa nie są oficjalnie 
uznawane w sprawach urzędowych, to w codziennym życiu miasteczka 

funkcjonują one na równi z nazwiskami, a czasami nawet są ważniejszym 
od nich znakiem rozpoznawczym. W dawnych wiekach podobne 
zwyczaje funkcjonowały w większości miast, miasteczek i wsi na ziemiach 
polskich. Obecnie jednak w niewielu miejscach zachował się taki zwyczaj.  
Jest to prawdziwy fenomen, że po przewaleniu się przez miasto dwóch wojen 
światowych z wszystkimi ich konsekwencjami i okresu przyspieszonego 
rozwoju w czasie PRL –u, żyją one nadal pełnym życiem w kontaktach 
sąsiedzkich i towarzyskich, często z pominięciem nazwiska. Nazwisko często 
tu bywa w cieniu przydomka, a nawet czasami, w kontaktach prywatnych 
bywa nieznane lub zapomniane.

Zabytki i miejsca godne uwagi
Kościół parafialny p.w. św. Wita, wybudowany w latach 1732-37, wg projektu 
Jakuba Fontany, a ufundowany przez marszałka wielkiego koronnego 
Franciszka Bielińskiego. W latach 1911-13 gruntownie odrestaurowany  
i częściowo przebudowany wg projektu Hugona Kudery. Kościół wybudowano 
w stylu barokowym tzw. „baroku piemonckiego”. Obecna świątynia stoi 
na miejscu wcześniejszego, drewnianego kościoła p.w. św. Bartłomieja 
Apostoła. Jest to kościół murowany, tynkowany, orientowany. Nawa główna 
trójprzęsłowa. Środkowe przęsło szersze od pozostałych, a w nim półkoliście 
zamknięte otwory arkadowe do bocznych kaplic. Wyposażenie wnętrza  
w dużej części barokowe m.in. ambona, wykonana w drewnie i bogato 
zdobiona motywami rybackimi, barokowy ołtarz boczny umieszczony  
w prawym skrzydle transeptu.
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Przed przebudową kościoła wieńczył on nawę główną, jako Wielki Ołtarz. W kaplicy 
św. Antoniego znajduje się barokowa chrzcielnica wykonana z czerwonego marmuru.  
Na uwagę zasługuje również nagrobek rodziny Karczewskich z 1601 r. wystawiony synkowi 
wmurowany w ścianę Kaplicy Pamięci Narodowej. Na nagrobku umieszczono fragment  
z „Trenów” Jana Kochanowskiego. W kościele znajdują się obrazy Michała Elwiro Andriollego 
(przez ok. 10 lat do karczewskiej parafii należały jego Brzegi): św. Kazimierz królewicz, 
Chrystus w grobie i Matka Boska Bolesna (obecnie znajdująca się w Kaplicy Pamięci 
Narodowej). Andriolli był też projektantem niektórych chorągwi przechowywanych  
w kościele oraz bogato dekorowanych drzwi. 
Karczewski kościół to również panteon pamięci narodowej z licznymi tablicami i plakietami. 
Z lewej strony ołtarza głównego umieszczony jest pamiątkowy, mosiężny Krzyż Katyński. 
Na ścianie w prawym bocznym ołtarzu umieszczone są tablice pamiątkowe poświęcone: 

arcybiskupowi Aleksandrowi Kakowskiemu, 
biskupowi Władysławowi Miziołkowi, wikaremu 
karczewskiemu w okresie II wojny światowej, 
wyborowi na Papieża, Polaka kardynała Karola Wojtyłę 
w 1978 r. Z prawej strony wejścia do kościoła znajduje 
się Kaplica Pamięci Narodowej, w której na ścianie 
umieszczona jest duża tablica pamiątkowa podzielona 
na 19 części we wspólnym obrysie zbliżonym  
do granic Polski. Każda z tych części poświęcona jest 
grupie mieszkańców Karczewa, którzy stracili życie  
w czasie II wojny światowej w wyniku szalejącego 
terroru okupacyjnego. Nad tablicą umieszczona jest 
plakieta Krzyża Armii Krajowej. Na ścianach kruchty 
wmurowane są tablice poświęcone: proboszczowi 
karczewskiemu księdzu Józefowi Stolarskiemu, 
pamięci tragicznie zmarłego w 1980 r. Dariusza 
Brylskiego  członka parafialnej wspólnoty oazowej, 
150 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, 
60 rocznicy odzyskania niepodległości, 190 rocznicy 
Insurekcji Kościuszkowskiej, pamięci żołnierzy AK  
z IV Rejonu „Fromczyn” zmarłych i poległych w latach  
II wojny światowej, pamięci małżonków Olszewskich, 
pamięci najbardziej zasłużonego karczewskiego 
proboszcza, animatora życia społecznego  
i kulturalnego Karczewa, ks. Władysława 
Żaboklickiego. Z lewej strony nawy głównej, na filarze, 
umieszczona jest plakieta poświęcona kościelnym 
obchodom jubileuszu 1000 – lecia chrztu Polski. 
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Kościół - chrzcielnica

Tablice pamiątkowe

Kościół - tablica pamiątkowa

Krzyż katyński Obraz M.E. Andriollego



Na zewnętrznej, południowej ścianie kościoła zachowała się płyta  nagrobna 
 z 1595 r. wykonana z czerwonego marmuru, z płaskorzeźbą popiersia 
fundatora oraz herbem, kupca warszawskiego, Melchiora Walbacha, 
nobilitowanego przez króla w 1565 r. Na płycie znajdują się dwie łacińskie 
inskrypcje: u góry „Sive morimur sive vivimus Christi sumus. Melchior 
Walbach” (Czy umieramy, czy żyjemy do Chrystusa należymy.), u dołu 
płyty: „Anno salutis humanae 1596”. Zabytek ten jest uważany za jedną  
z dwóch renesansowych, mieszczańskich, płyt nagrobnych zachowanych  
w Polsce (druga znajduje się w kaplicy Borkowskich przy farze w Kazimierzu 
Dolnym). Tego rodzaju nagrobki uznawane są przez historyków sztuki 
za charakterystyczne dla polskiego mieszczaństwa katolickiego XVI w.  
i nie mające analogii w Europie Zachodniej. Jednak prawdopodobnie ocena 
ta jest błędna. Płyta jest datowana na 1595 r., natomiast Melchior Walbach 
zmarł dopiero w 1602 r. Oznacza to, że nie jest to płyta nagrobna tylko 
fundacyjna jednej z kaplic przy ówczesnej karczewskiej farze. Jest to o tyle 
uzasadnione, że Melchior Walbach po otrzymaniu tytułu szlacheckiego 
nabył na własność dwór z folwarkiem w Ostrówcu i zapewne chcąc „wkupić”  
się do wspólnoty parafialnej ufundował jedną z kaplic w ówcześnie 
istniejącym kościele.
Na terenie parku otaczającego kościół (dawny cmentarz przykościelny) 
znajduje się kilka obiektów godnych uwagi. Figura Niepokalanego Poczęcia 
Matki Boskiej, wykonana przez profesora Mazurka w 1905 r., dla uczczenia 
50 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. Dzwonnica 
wybudowana na przełomie XVIII i XIX w. w stylu klasycystycznym.  
Na Skwerze Ofiar Katynia znajdującym się poza ogrodzeniem kościoła 
znajduje się Pomnik Katyński. Jest to niewielki głaz granitowy z umieszczoną 
na nim płytą marmurową. Obok pomnika zasadzone zostały trzy dęby 
pamięci poświęcone zamordowanym w Katyniu mieszkańcom Karczewa 
- kpt. Bronisławowi Buniakowskiemu, por. Zygmuntowi Kwiatkowskiemu  
i asp. Tomaszowi Bednarskiemu. Kamienny pomnik Chrystusa z rozłożonymi 
rękoma na wysokim cokole z metalowym, niskim płotkiem dookoła. 
Pomnik wzniesiony został w 1932 r. staraniem karczewskich kupców. 
Kamień pamiątkowy przed wejściem na teren kościelny, poświęcony  

M. E. Andriollemu, ufundowany przez Towarzystwo Przyjaciół Karczewa 
w 1993 r. w 100-lecie śmierci artysty. Na kamieniu wyryta jest inskrypcja: 
„ELWIRO MICHAŁ ANDRIOLLI /1836 – 1893/ ŻYŁ I TWORZYŁ WSRÓD NAS/ 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KARCZEWA 1993”. Przy bramie wejściowej  
na teren cmentarza przykościelnego rośnie pomnik przyrody, lipa drobnolistna 
o wymiarach 360/25.
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Płyta nagrobna

Kamień poświęcony pamięci M. E. Andriollego

Pomnik katyński Dzwonnica



Pomnik „ciuchci” przy ul. Adama Mickiewicza. Jest to oryginalna 
lokomotywa wąskotorowa ustawiona na kawałku torowiska na betonowym 
postumencie. Lokomotywa ta to Ty3-1162. Kursowała ona od 1961 r.  
do końca istnienia ostatniego odcinka Drogi Żelaznej Dojazdowej Jabłonna 
– Karczew z Otwocka do Karczewa w 1963 r. Pomnik ten stanowi pamiątkę 
po kolejce jabłonowskiej, która kursowała do Karczewa od 16 kwietnia  
1914 r. do 1 kwietnia 1963 r. Na postumencie umieszczona jest tabliczka 
mosiężna z niezbyt ścisłym napisem: „KOLEJKA JABŁONOWSKO – KARCZEWSKA 
/URUCHOMIONA W LATACH 1901 – 1914/ W LATACH II WOJNY / BYŁA 
„DROGĄ ŻYCIA” DLA WARSZAWY/ ZLIKWIDOWANA W ROKU 1963/ RADA 
MIEJSKA W KARCZEWIE/ KOMITET OBCHODÓW 450 – LECIA KARCZEWA”. 
Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło w sobotę 13 czerwca 1998 r.  
W uroczystości odsłonięcia obok władz miasta (Burmistrza Mirosława Pszonki 
i Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Mirosława Dąbrowskiego) Franciszek 
Olszewski, maszynista, który prowadził ostatni rozkładowy pociąg ze stacji 
Otwock do stacji Karczew w dniu 1 kwietnia 1963 r. Ustawiona tu lokomotywa 
po likwidacji kolejki jabłonowskiej pracowała na kolejce sochaczewskiej. 
Następnie trafiła do Muzeum Kolei Wąskotorowych w Sochaczewie, skąd 
powróciła w 1998 r. jako eksponat do Karczewa. Pomnik ustawiony jest 
naprzeciwko Zakładów Farmaceutycznych „Gemi”, na terenie których 
znajdują się obecnie dawne budynki warsztatów kolejowych i budynek stacji 
kolejowej Karczew. Dla ścisłości – pierwszy pociąg rozkładowy, inaugurujący 
ruch na kolejce jabłonowskiej wyruszył ze stacji Most do stacji Jabłonna  
10 grudnia 1900 r. o godzinie 7 rano. Natomiast pierwszy rozkładowy pociąg 
ze stacji Most do stacji Karczew wyruszył 16 kwietnia 1914 r.

Cmentarz żydowski przy ul. Otwockiej. Położony jest na wzniesieniu. 
Założony prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX w. Obecnie powierzchnia 
cmentarza wynosi ok. 3 ha. Zdewastowany. Zachowało się ok. 50 nagrobków. 
Najstarszy z nich z 1876 r. Na filarze bramy wejściowej umieszczona jest 
marmurowa tablica upamiętniająca akcję porządkowania cmentarza z napisem 
w języku polskim i angielskim: „CMENTARZ ŻYDOWSKI W KARCZEWIE/ 
ZAŁOŻONY W POŁOWIE XIX WIEKU, CMENTARZ TEN BYŁ MIEJSCEM 
POCHÓWKÓW/ DO CZASU HOLOKAUSTU PODCZAS KTÓREGO WIĘKSZOŚĆ 
SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ/ KARCZEWA ZOSTAŁA ZAMORDOWANA  
W TREBLINCE./ NASTĘPUJĄCE OSOBY I ORGANIZACJE SĄ ODPOWIEDZIALNE 
ZA WZNIESIENIE TEGO OGRODZENIA:/ KOMISJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
DO SPRAW OCHRONY MIENIA AMERYKAŃSKIEGO ZA GRANICĄ/ POLSKI 
PROJEKT RESTAURACJI CMENTARZY ŻYDOWSKICH/ WSPÓLNOTA ŻYDOWSKA  
W WARSZAWIE/ MIASTO KARCZEW/ ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY  
W WARSZAWIE/ FUNDUSZ DOBROCZYNNY NORMANA & HANNAH WEINBERG/ 
SYMCHA SYMCHOWICZ/ KSIĄDZ WOJCIECH LEMAŃSKI/ 2006”. 
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Pomnik ciuchciKirkut



Rezerwat „Na Torfach” im. Janusza Kozłowskiego. Jest to rezerwat 
przyrody o charakterze faunistycznym powstały w 1977 r. Jest to obszar 
Jeziorka śródlądowego, otaczających go bagien i lasów o powierzchni 21,13 ha. 
Obszar rezerwatu zajmuje najdalej na północ wysunięty fragment rozległego 
torfowiska Całowanie, którego większość zamieniono na łąki i pastwiska. 
Celem ochrony jest zachowanie jeziorka i fragmentu lasu, stanowiących ostoję 
licznych gatunków zwierząt chronionych, m.in. kuny leśnej, jeża, rzęsorka 
rzeczka, ryjówki aksamitnej, dudka, puszczyka, dzięcioła czarnego, muchówki 
małej, padalca zwyczajnego, żmii zygzakowatej, gniewosza, zaskrońca, 
węgorza i szczupaka. Kilkakrotnie w wodach rezerwatu obserwowano 
pojedyncze okazy żółwia błotnego. W szczególności wyróżniono tu 44 
gatunki ptaków gniazdujących, 16 gatunków ptaków zalatujących i żerujących,  
22 gatunki ssaków, 6 gatunków gadów, 12 gatunków płazów, 10 gatunków ryb.  

Z ciekawszej flory występują tu m. in. dąb szypułkowy, klon zwyczajny, 
jarzębina, grusza, sosna, świerk pospolity, kruszyna pospolita, czeremcha 
zwyczajna, jałowiec, tarnina, porzeczka czarna, osoka aloesowa, goździk 
kropkowany, konwalia majowa, czermień błotna i inne. Centralną część 
rezerwatu zajmuje malownicze jeziorko wraz z licznymi półwyspami  
i wysepkami, zajmujące powierzchnię 7,10 ha, a powstałe w latach  
80-tych  XIX w. w wyniku wybierania torfu. Z dna jeziora, przy północnym 
brzegu, wybijają liczne źródła zasilające go w wodę. Rezerwat można 
zwiedzać tylko ze szlaków turystycznych przebiegających jego 
obrzeżami oraz z przewodnikiem Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 
Rezerwat położony jest całkowicie na terenie Gminy Karczew. Rezerwat  
„Na Torfach” odznacza się pięknym krajobrazem wodno - leśnym, bogatą 
fauną i florą związaną ze środowiskiem wodnym, leśnym i bagiennym. 

Pod tym względem stanowi prawdziwy wyjątek  
w przyrodniczym systemie Województwa 
Warszawskiego. Zasługuje więc całkowicie  
na pieczołowitą ochronę nie tylko ze strony leśników, 
ale również wszystkich odwiedzających go osób.  
Na terenie rezerwatu znajduje się wyznakowana ścieżka 
dydaktyczna „Łabędzim szlakiem”. Obok rezerwatu 
znajduje się stara leśniczówka, w której od kilku lat 
funkcjonuje Baza Edukacji Ekologicznej „Torfy” MPK. 
Przed budynkiem stoi kamień z tablicą poświęconą 
Czesławowi Łaszkowi, którego imię Mazowiecki 
Park Krajobrazowy nosi od 2001 r. Na granitowym 
głazie umieszczona jest tablica z napisem: „PAMIĘCI/ 
CZESŁAWA ŁASZKA/ WIELOLETNIEGO WOJEWÓDZKIEGO 
KONSERWATORA/ PRZYRODY W WARSZAWIE/ 
DNIA 24.01.2001 R. JEGO IMIĘ NADANE ZOSTAŁO/ 
MAZOWIECKIEMU PARKOWI KRAJOBRAZOWEMU”.  
Pomnik został odsłonięty w dniu 24 stycznia 2001 r. 
podczas uroczystości nadania imienia Czesława 
Łaszka Mazowieckiemu Parkowi Krajobrazowemu.  
Czesław Łaszek, pełniąc przez wiele lat funkcję 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody był gorącym 
orędownikiem utworzenia Parku. Na jego wniosek 
została też powołana większość rezerwatów przyrody 
w okolicy Otwocka.
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Rezerwat na Torfach Rezerwat na Torfach - widok z kładki

Kamień poświęcony pamięci Cz. Łaszka

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Rezerwacie na Torfach



Dąbrowiecka Góra. Jest to duża  paraboliczna  wydma  położona  
ok.  2  km   na  północny – zachód  od  wsi  Dąbrówka.  Miejscowi  
mieszkańcy  nazywają  wydmę  również  Spaloną  Górą. Wierzchołek  wydmy,   
na  którym  znajduje  się  duża  połać  nie  zarośniętego  niczym  białego 
piasku, nazywany  jest  uroczyskiem  Biała Góra. Do  drugiej  połowy  lat  40 
obecnego stulecia wzniesienie nie było zarośnięte żadnym drzewostanem. 
Obecne zagajniki  rosnące na wzniesieniu zostały posadzone po II wojnie 
światowej. Maksymalna wysokość  wzniesienia dochodzi do 115 m. n.p.m. 
Przez sam środek wydmy przebiega stary trakt z Karczewa do Kołbieli. 
Wzdłuż traktu przebiega granica administracyjna miasta Karczewa i Gminy 
Celestynów. Z wzniesieniem związane są liczne niesamowite opowieści 
krążące  wśród miejscowej ludności, jakoby miejsce to było pod władzą 
sił nieczystych, szatana, diabła, że jego wierzchołek dlatego nie zarasta, 
ponieważ tam odbywają się sabaty czarownic.
Na szczycie wydmy zachowały się z ostatniej wojny dwa żelbetonowe 
bunkry typu R-120a i R-514, stanowiące pozostałość hitlerowskiej linii 
obronnej nazywanej „Przedmoście Warszawa” (Brückenkopf Warschau). 
O potrzebie budowy umocnień na wschód od Warszawy w celu obrony 
przepraw na Wiśle i Narwi w rejonie Warszawy przypomniało sobie 
dowództwo Wehrmachtu po zakończeniu działań wojennych w Polsce  
w 1939 r.  W związku z przesunięciem granicy na wschód dotychczasowe 
fortyfikacje niemieckie pozostały daleko w głębi kraju. W październiku 
1939 r. powstała koncepcja utworzenia linii obronnej w oparciu o linię rzek 

Narew – Wisła – San. Pod koniec lata 1940 r. były gotowe plany budowy 
fortyfikacji i rozmieszczenia schronów bojowych na prawym brzegu Wisły. 
W rejonie Warszawy nowa linia pokrywała się z umocnieniami z 1915 r. 
Pozycja zaczynała się od miejscowości Rynia nad Narwią, wypukłym łukiem 
dochodziła do Beniaminowa i dalej w kierunku południowym przebiegała 
przez Wólkę Radzymińską, Sieraków, Słupno, Nadmę, wschodnim skrajem 
Zielonki i dalej przez Wesołą, Zakręt, Wiązownę, Wólkę Mlądzką, Świerk, 
Pogorzel do wzgórza 116 „Dąbrowiecka Góra”, Łukówiec, Ostrówiec do Wisły. 
W stosunku do linii z 1915 r. były one wysunięte bardziej na południowy – 
wschód. Jesienią 1940 r. wykonano prace przygotowawcze tzn. utwardzono 
drogi do planowanych umocnień. Część z tych prac powierzono prywatnym 
firmom z Warszawy, które wybudowały m.in. drogi Karczew – wzg. 116 
„Czerwona Droga” i Janów – Okoły – Pogorzel – Świerk „Ceglanka”. W marcu 
1941 r. rozpoczęto budowę 80 schronów przewidzianych dla Przedmościa 
Warszawskiego w tym i schronów na Dąbrowieckiej Górze. W maju 1941 r. 
w związku z planowanym atakiem na Związek Sowiecki prace zostały 
przerwane. Wykończono tylko najbardziej zaawansowane roboty. W wyniku 
olbrzymich sukcesów na froncie wschodnim, które dały podstawę do wiary 
w szybkie zwycięstwo nad Armią Czerwoną zrezygnowano z dalszej budowy 
umocnień pod Warszawą. W 1944 r., kiedy armia radziecka podchodziła pod 
Warszawę Niemcy zaczęli pośpiesznie wykańczać fortyfikacje. Wykopano 
rów przeciwczołgowy i transzeje oraz postawiono zapory przeciwczołgowe 
tzw. stalowe kozły (czeskie jeże). W lipcu 1944 r. dowódca niemieckiej 
9 Armii, w celu wypełnienia luki w froncie pod Warszawą, skierował  
do obsadzenia południowego skraju Przedmościa, nowo przybyłą z Węgier 
73 DP (na odcinku od Wisły do Kołbieli) i napływające oddziały DPanc.-Spad. 
,,Herman Göring” z frontu włoskiego (na odcinku od Kołbieli do Siennicy). 
Dowództwo nad tymi siłami zostało powierzone dowodzącemu 73 DP.  
W dniach 27-29 lipca doszło do walk na linii Siennice – Kołbiel – Ostrówek. 
Już 27 lipca oddział rozpoznawczy radzieckiej 2 Armii Pancernej dotarł  
do Ostrówca k. Karczewa, gdzie został zatrzymany przez niemieckie oddziały 
kończące stawianie pól minowych na linii obronnej Przedmościa. Niemcy stawili 
zacięty opór atakującym oddziałom Rosjan na odcinku Kołbiel – Siennica. 

Tutaj zebrali większość swoich sił. Przez dwa dni toczyły się zacięte walki 
na przedpolach Siennicy i Kołbieli, gdzie Siennica kilkakrotnie przechodziła  
z rąk do rąk. 29 lipca Karczew został zdobyty po krótkiej walce z niemieckim 
batalionem ochronnym przez radziecki 5 Pułk motocyklowy. Ten sam batalion 
obsadzał umocnioną pozycję w rejonie wzg. 116 „Dąbrowiecka Góra” pod 
Dąbrówką. Jednak tutaj do poważniejszych walk nie doszło. Rano 30 lipca 
radziecki 16 Korpus Pancerny wyprowadził dwa gwałtowne ataki: główny  
na Wiązownę i dalej na Zakręt oraz pomocniczy na Otwock. Ataki zakończyły 
się sukcesem. Tego dnia czołgi radzieckie doszły do Zakrętu i zdobyły 
Otwock oraz część Świdra. Resztki niemieckich oddziałów do wieczora 
30 lipca pozostawały w Józefowie organizując obronę półokrężną na linii 
Józefów - Jarosław - Świdry Wielkie. Dopiero nocą z 30 na 31 lipca oddziały  
te całkowicie oddały wschodni brzeg Wisły, wysadziły most w Świdrach 
Małych i przeszły do Opacza oraz Bielawy. W rezultacie tych kilkudniowych 
walk Niemcy stracili prawie 1/3 Przedmościa od Dąbrówki po Międzylesie.  

„Ceglanka” – dukt leśny łączący Janów z Pogorzelą Warszawską.  Znajduje się 
przy nim pamiątkowy „Kamień Leśnika”. Jest to niewielki, obrobiony kamień 
granitowy, ustawiony w terenie leśnym na skrzyżowaniu dawnych leśnych 
traktów Karczew – Osieck i Janów – Pogorzel. Pomnik ma formę prostokątnej 
płyty nagrobnej ze ściętymi, górnymi narożami. Umieszczono na nim napis: 
„GDZIE HALIZNY I PUSTYNIA/ SIAĆ I SADZIĆ ZAGAJENIA/ - NIECH SIĘ PO 
NAS/ LAS ZOSTANIE/ PRACY LEŚNEJ/ POSZCZĘŚĆ PANIE/ PAMIĄTKA ROKU  
1931-34/ MICHAŁ NOWAKOWSKI/ LEŚNICZY”. Imię i nazwisko fundatora skute.

Do niewoli dostał się dowódca 73 DP, gen. por. dr Fritz Frank, pełniący funkcje 
dowódcy wszystkich sił broniących od południowego-wschodu dostępu 
do Warszawy. W walkach pod Pogorzelą Niemcy stracili pociąg pancerny 
BP-42/44 nr 74 zniszczony przez radzieckich czołgistów. Do dzisiaj zachował 
się meldunek dowódcy Pociągu Pancernego nr 74 do dowódcy 9 Armii,  
w którym można przeczytać: „Pociąg pancerny nr 74 został dziś rano o godz. 
7.30 pod Pogorzelą, 5 km na wschód od Otwocka, ostrzelany przez 4-6 
czołgów nieprzyjaciela i zniszczony. Środki ogniowe pociągu pancernego 
walczyły aż do całkowitego wykruszenia się ich obsługi. Ogólne straty:  
1 oficer, 2 podoficerów, 30 szeregowych. Dowódcy jednej z lekkich haubic 
baterii pociągu pancernego udało się przy tym na pewno podpalić jeden 
czołg. Próbowano wycofać stamtąd pociąg pancerny. Maszynista próbował 
pociąg wycofać, aby wyciągnąć go spod ognia. Jednak po 150 m jazdy 
lokomotywa otrzymała wiele trafień i pociąg został unieruchomiony.  
Po utracie broni pociąg został wysadzony”. 
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Regelbau 120a Artilleriebeobachtungstand (R-120a) - schron obserwacyjny 
artylerii. Wymiary tego schronu to 14 x 11,5 mw, grubość żelbetonowych 
ścian i stropu wzmocnionego stalowymi belkami 2 m. Wyposażony  
był w śluzę przeciwgazową, pomieszczenie pogotowia, kazamatę flankującą 
ckm obrony wejścia (co przystosowywało obiekt do funkcji bojowej), 
pomieszczenie bojowe, pomieszczenie map, pomieszczenie łączności, 
oraz pomieszczenie obserwatora artylerii (kopuła z peryskopem). Schron 
posiadał dwie strzelnice osłonięte pancernymi płytami stalowymi. Pierwsza 
z nich grubości 25 mm znajdowała się w schodkowej kazamacie flankującej, 
z której można było ostrzeliwać przedpole. W strzelnicach tych montowano 
również płyty pancerne starszych wzorów dla ckm MG08 i MG08/15. 
Druga płyta pancerna, typu 57P8, znajdowała się w strzelnicy obrony 
wejścia. Najważniejszym elementem schronu była obserwacyjna kopuła 
pancerna typu 441P01, średnicy 1,5 m, grubości pancerza 250 mm, wagi 
30 ton. W kopule znajdują się cztery boczne otwory, w których znajdowały  
się peryskopy boczne oraz otwór górny dla głównego peryskopu.  
Główny peryskop był obrotowy i wysuwał się przez strop oraz stalową 
podłogę kopuły. Obserwator znajdujący się w kopule miał bezpośrednią 
łączność ze znajdującym się obok pomieszczeniem dla map, gdzie znajdowała 
się też centrala kierowania ogniem artylerii. Wyposażenie składało  
się z filtru powietrza (uruchamianego ręcznie), peryskopu umieszczonego 
w stropie, piecyka węglowego i dziewięciu prycz dla załogi.  Pomiędzy 
pomieszczeniami znajdowały się gazoszczelne, stalowe drzwi. Łączność 
pomiędzy pomieszczeniami utrzymywana była za pośrednictwem rur 
głosowych. Dodatkowym elementem obronnym (zabezpieczającym przed 
wtargnięciem nieprzyjaciela do schronu) była krata przeciwszturmowa typu 
491P2, składająca się z pięciu 20 mm prętów i ramy. Dodatkowo w kazamacie 
flankującej znajdowało się wyjście ewakuacyjne. Na zewnątrz, wszystkie 
fragmenty widoczne schronu pokryte były kamuflażem, a całość dodatkowo 
nakryta siatką maskującą. Załogę schronu stanowiło dziewięciu żołnierzy.

Regelbau 514  MG-Kassematte (R-514) - schron bojowy (tradytor). 
Wyposażony był w śluzę przeciwgazową, dwa pomieszczenia (pogotowia  
i bojowe) oraz wydzielone z korytarza pomieszczenie obserwatora piechoty. 
Schron bojowy o wymiarach 9 x 10 m, grubości żelbetonowych ścian  
i stropu wzmocnionego stalowymi belkami 2 m. Wyposażenie składało 
się z filtru powietrza (uruchamianego ręcznie), peryskopu umieszczonego 
w stropie, piecyka węglowego i sześciu prycz dla załogi. Schron posiadał 
dwie strzelnice osłonięte pancernymi płytami stalowymi. Pierwsza z nich 
grubości 25 mm osłaniała strzelnicę obrony wejścia. Druga płyta została 
wmontowana w ścianie kazamaty bojowej. Jest to płyta typu 78P9, grubości 
200 mm, wadze 18 ton i wymiarach 3,8 x 3 m. Od strony wewnętrznej do 
płyty dostawione było jarzmo kuliste, w którym znajdowała się lufa środka 
ogniowego. Prawdopodobnie zamontowany tutaj był wielkokalibrowy KM 
MG-115 lub MG-131. Kąt ostrzału wynosił 60o. Ponadto po bokach otworu 
ogniowego znajdują się dwa małe otwory, przystosowane do peryskopów, 
ułatwiających obserwację przedpola. Pomiędzy pomieszczeniami znajdowały 
się gazoszczelne, stalowe drzwi. Łączność pomiędzy pomieszczeniami 
utrzymywana była za pośrednictwem rur głosowych. Dodatkowym 
elementem obronnym (zabezpieczającym przed wtargnięciem nieprzyjaciela  
do schronu) była krata przeciwszturmowa typu 491P2, składająca się z pięciu 
20 mm prętów i ramy. Niektóre schrony posiadały wybudowane w korytarzu 
wyjście ewakuacyjne. Na zewnątrz, wszystkie fragmenty widoczne schronu 
pokryte były kamuflażem, a całość dodatkowo nakryta siatką maskującą. 
Załoga schronu składała się z sześciu ludzi. 

Spacerkiem po Karczewie 

Miejska trasa krajoznawcza: Kościół par. p.w. Św. Wita – ul. Mickiewicza – 
Zakłady GEMI – ul. Mickiewicza – ul. Krakowska – ul. Otwocka – ul. Piaski –  
ul. Gołębia – ul. Kościelna – ul. Świderska – ul. Karczówek – ul. Bielińskiego – 
Rynek – ul. Żaboklickiego – cmentarz parafialny – ul. Żaboklickiego – Kościół.
Wycieczkę po Karczewie rozpoczynamy pod Kościołem św. Wita.  
Jest to najpiękniejszy zabytek nie tylko miasta, ale i całego południowo – 
wschodniego Mazowsza. Sam kościół posiada bardzo bogate wyposażenie. 
Interesujące jest również otoczenie kościoła. Wokół terenu kościelnego 
zachowały się dwa drewniane domy charakterystyczne dla małomiasteczkowej 
zabudowy z końca XIX i początku XX w. Spod świątyni kierujemy  
się ul. Mickiewicza w stronę zakładów chemicznych GEMI. Przy skrzyżowaniu 
z ul. Armii Krajowej ciekawa figura św. Antoniego z pocz. XX w. Przechodząc 
przy ogrodzeniu zakładów GEMI warto zwrócić uwagę na szary budynek 
z półkolistym dachem. Jest to dawna parowozownia i warsztaty kolejki 
wąskotorowej Jabłonna – Karczew, funkcjonującej w latach 1914 – 1963. 
O związkach Karczewa z wąskotorówką świadczy zabytkowy parowozik 
ustawiony naprzeciwko bramy wjazdowej do zakładów, jak i nazwy uliczek 
na jego tyłach: Kolejkowa, Zakolejkowa i Dojazd (na tych uliczkach ułożone 
były tory służące do obracania parowozów). Z ul. Mickiewicza skręcamy  
w ul. Krakowską, którą idąc pośród parterowej zabudowy dochodzimy  
do ul. Otwockiej. Tu skręcamy w lewo i udajemy się w kierunku ul. Piaski.  
Na początku po prawej stronie mijamy Szkołę Podstawową Nr 2, przy której 
samorząd karczewski wybudował w 2001 r. nowoczesną halę sportową.  
Tuż za szkołą po prawej stronie na rozwiewanym wzgórzu mijamy pozostałości 
po XIX wiecznym kirkucie (cmentarzu żydowskim). Jest to jedna z nielicznych 
pamiątek po społeczności żydowskiej mieszkającej w Karczewie do II wojny 
światowej. Po minięciu cmentarza dochodzimy do dużego skrzyżowania 
bez nazwy, na którym skręcamy w ul. Piaski. Idziemy dalej i po dojściu 
do ul. Gołębiej skręcamy w prawo, a po dalszych kilkudziesięciu metrach 
skręcamy również w prawo w ul. Kościelną.
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Drewniany dom w Karczewie

Kościół św. Wita w Karczewie
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Jest to jedna z ulic zachowanego 
historycznego układu urbanistycznego. 
Na uwagę zasługują tutaj liczne 
drewniane domy z przełomu XIX i XX w. 
oraz duża, murowana, piętrowa kapliczka.  
Po przejściu ul. Kościelnej skręcamy w lewo  
w ul. Świderską, którą dochodzimy  
do ul. Ogrodowej. Po prawej stronie mijamy  
ul. Wiślaną, przy której widzimy duży drewniany 
dom (dawna karczma o XIX w. rodowodzie), 
a w głębi ulicy znajdują się zabudowania 
dawnej wsi Przewóz Karczewski, wchłoniętej 
przez Karczew po II wojnie światowej. 
Dawni mieszkańcy wsi Przewóz trudnili  
się przeprawianiem ludzi i towarów przez 
Wisłę na jej zachodni brzeg. Po lewej stronie 
mijamy nowoczesny kompleks budynków 
użyteczności publicznej tj. Urząd Miejski, 
Komisariat Policji, Bank Spółdzielczy i Poczta.  
Za dawną karczmą skręcamy w ul. Ogrodową, 
którą idziemy do ul. Karczówek. Ulica ta stanowi 
pozostałość po rozparcelowanym pod koniec 
XIX w. folwarku Karczówek. Ulicą Karczówek  
i następnie ul. Trzaskowskich dochodzi  
się do stadionu LKS „Mazur” Karczew.  
Na stadionie ustawiony jest skromny pomniczek 
poświęcony ofiarom łapanki urządzonej  
w 1943 r. podczas meczu piłkarskiego pomiędzy 
zespołami AKS-42 Karczew i Falą Grochów. 

Drewniany dom przy ul. Kościelnej

Tablica na Stadionie LKS Mazur Kapliczka przy ul. Kościelnej Dawna karczma przy ul. Warszawskiej

Urząd Miejski w Karczewie



Po dojściu do ul. Bielińskiego (nazwa ulicy nawiązuje do XVII  
i XVIII w. właścicieli miasta) skręcamy w nią i dochodzimy do Rynku 
Zygmunta Starego. Przy rynku widzimy budynek Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Na remizie umieszczone są tablice pamiątkowe 
poświęcone: 400 rocznicy nadania Karczewowi praw miejskich 
z 1948 r., 75 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Karczewie z 1981 r., zmarłym prezesom OSP Karczew i kapelmistrzom 
strażackiej orkiestry OSP w Karczewie z 2011 r. i zmarłym 
komendantom – naczelnikom i gospodarzom OSP Karczew z 2011 r. 
Na placu przed remizą rokrocznie w czerwcu odbywają się głośne 
na całą okolicę Dni Karczewa. Obok zabudowań strażackich znajduje  
się restauracja „Rokola”, naprzeciwko której widać interesujący 
pomnik zwieńczony orłem w koronie poświęcony poległym  
za ojczyznę w latach 1918 i 1939 – 1945. Pomnik ten ustawiony 
jest na skwerze urządzonym na historycznym, rynku miejskim 
Karczewa. Z rynku kierujemy się ul. Żaboklickiego w stronę kościoła.  
Ulica ta to pozostałość głównej osi komunikacyjnej miasta z początku 
jego lokacji i fragment danego traktu wołowego (lubelskiego).  
Po drodze mijamy po prawej stronie murowany, XIX w. zajazd, obecnie 
mocno zaniedbany, ale nadal pełniący funkcję handlową. Idąc dalej 
mijamy po lewej stronie znany nam już kościół, a po prawej zabytkową, 
murowaną plebanię z końca XIX w. nawiązującą wyglądem do stylu 
dworkowego. Obecnie mieści się niej karczewskie muzeum z bardzo 
ciekawymi zbiorami regionalnymi. Przy skrzyżowaniu z ul. Częstochowską 
mijamy barokową kapliczkę p.w. św. Leonarda z połowy XVIII w.  
Związana jest z nią miejscowa legenda jakoby pod nią odpoczywał 
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Budynek OSP Karczew

Budynek starej plebanii Karczma - stary zajazd Pomnik Orła białego



Związana jest z nią miejscowa legenda jakoby pod nią odpoczywał ranny po bitwie 
maciejowickiej wzięty do niewoli gen. T. Kościuszko. Stąd mieli go dopiero carscy 
żołnierze wywieźć do Rosji. Po przejściu następnych kilkuset metrów dochodzimy  
do cmentarza parafialnego założonego w 1812 r. (przypuszczalnie jego początki mogą 
sięgać połowy XVIII w.). Na nim znajduje się zespół ciekawych artystycznie pomników  
z II połowy XIX w. i początku XX w. W centralnej części cmentarza znajduje się 
murowana, klasycystyczna kaplica grobowa Kurtzów, właścicieli majątku Otwock 
Wielki, z XIX i początku XX w. Z lewej strony kaplicy pomiędzy nagrobkami uwagę 
przykuwa ceglana piramida ustawiona na miejscu pochówku poległych żołnierzy 
Insurekcji Kościuszkowskiej.  W wydzielonej części cmentarza znajduje się kwatera 
żołnierzy W.P. z lat 1939 i 1944-45 oraz żołnierzy A.K, z lat okupacji. Na tym cmentarzu  
w rodzinnym grobowcu spoczywa dr Józef Geisler, znany otwocki lekarz, który pierwszy 
zwrócił uwagę na lecznicze właściwości otwockiego mikroklimatu i wybudował w Otwocku  
w 1889 r. pierwszy zakład leczniczy. Tutaj znajdziemy grób Ludwika Stanisława Licińskiego  
(1874 – 1908), poety, nowelisty i etnografa, autora m.in. antyklerykalnej powieści „Ksiądz 
Jan Jaskólski” oraz opowiadań „Z pamiętnika włóczęgi”. Po zwiedzeniu cmentarza wracamy 
tą samą ul. Żaboklickiego pod miejscowy kościół gdzie kończymy spacer po Karczewie.
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Kaplica św. LeonardaKwatera WP i AK 1939-45Mogiła żołnierzy polskich z 1794r. na cmentarzu w Karczewie Kaplica Bilińskich i Kurtzów na cmentarzu



CAŁOWANIE

Największa wieś w Gminie Karczew położona na skraju Doliny Środkowej 
Wisły nad rozległym d. torfowiskiem „Całowanie” (Biel). Dawniej wioska 
szlachecka. Na wzniesieniu „Pękatka” (na Bieli pomiędzy Całowaniem, 
a Podbielą) stanowisko archeologiczne – kompleks zróżnicowanych 
chronologicznie i kulturowo obozowisk otwartych z okresu 10000 – 
7000 lat p.n.e. (odnaleziono ślady 14 obozowisk). Pierwsza wzmianka  
o wsi szlacheckiej Całowanie pochodzi z 1476 r., kiedy to książę Konrad 
III Mazowiecki obdarzył ją licznymi przywilejami. Największy rozwój wsi 
przypadł na XVI w., gdy oprócz dworu istniał tutaj duży folwark. Księga 
Poborów Ziemi Czerskiej podaje, że w latach 1540 – 1564 właściciel wsi Jan 
Całowański, był sędzią ziemskim czerskim i właścicielem Otwocka Wielkiego. 
W 1713 r. ostatni z Całowańskich, Stanisław, zapisał wieś zakonowi trynitarzy  
w Wilnie. Następnie, właścicielem Całowania został ród Bielińskich. Po upadku 
fortuny Bielińskich, majątek całowański wszedł w skład dóbr osieckich, a jego 
dzierżawcą został Antoni Wyczółkowski. W 1827 r. we wsi było 19 domów  
i 159 stałych mieszkańców w  1880 r. 37 domów  i 324 mieszkańców. W 1880 r. 
powierzchnia gruntów wsi wynosiła 256 morg, a folwarku 1125 morg.  
Po Wyczółkowskim właścicielem Całowania został Karol Drewitz, rodowity 
Niemiec. Jego syn, Teodor, ostatni właściciel majątku, był już całkowicie 
spolonizowany. W 1939 r. udzielił znacznej pomocy pogorzelcom z pobliskich 
Piotrowic. Podczas okupacji odmówił współpracy z Niemcami, za co został 
aresztowany i zamordowany. W okresie okupacji działały tutaj komórki AK 
i BCH, które zajmowały się m.in. przyjmowaniem zrzutów broni. Po wojnie 
majątek został rozparcelowany a zabudowania dworskie niewłaściwie 
eksploatowane uległy dewastacji i zniszczeniu. 
 

Wieś w Gminie Karczew, położona nad brzegiem Wisły. Nazwa pochodzi od 
nazwy rodowej. Było to gniazdo starego mazowieckiego rodu szlacheckiego 
Glinków. Pierwotnie wieś była położona nad odnogą wiślaną, po której 
pozostało jezioro Rokola. Początki wsi sięgają XV w. W 1530 r. należały do 
Jana Duckiego. Następnie drogą mariaży małżeńskich przeszły we władanie 
Urbana Babickiego ożenionego z Anną córka Jana Duckiego. Ich potomkowie 
(prawdopodobnie syn Mikołaj) zaczęli się nazywać Glinieckimi herbu 
„Korab”. Największy rozkwit majątku przypadł na początek XVII w. W 1618 
r. Wojciech Gliniecki był właścicielem Woli Sobiekurskiej i części Karczewa. 
Od 1678 r. majątek sukcesywnie był wykupywany przez Bielińskich, aż stał 
się w całości ich własnością. Po upadku fortuny Bielińskich w posiadanie 
Glinek wszedł Józef Radziński (właściciel m.in. terenów wokół dzisiejszego 
Celestynowa), który dużym wysiłkiem odbudował gospodarkę folwarku. 
Jego syn Leopold założył folwark Radzin, który dał początek osadnictwu 
w Celestynowie w połowie XIX w. W 1827 r. Glinki liczyły 13 domów i 138 
mieszkańców. Na początku lat 80-tych XIX w. folwark Gliniecki liczył 727 
mórg ziemi (188 mórg ziemi ornej i ogrodów, 227 mórg łąk i pastwisk, reszta 
to nieużytki) i cztery murowane budynki. W 1870 r. od Glinek oddzieliła  
się kolonia Władysławów, która stała się oddzielną wsią. Po I wojnie 
światowej dziedzicem majątku był Ruciński, a po nim Kobyliński. Ostatnim 
dzierżawcą folwarku był Aleksander Zawadzki, syn dziedzica z Sobiekurska. 
Po wojnie majątek został rozparcelowany pomiędzy okolicznych chłopów,   
w miejscu folwarku uruchomiono spółdzielnię produkcyjną, która przyczyniła  
się do dewastacji i zniszczenia zabudowań dworskich. Do Glinek kiedyś  
i obecnie należą: Julianów, Pijary (obecnie nie istniejące), Kępa Pijarska.  
W wyniku reformy administracyjnej z 1973 r. tworzącej współczesne gminy 
do Glinek przyłączono samodzielną dotąd wieś: Kępę Gliniecką. Mieszkańcy 
wsi zajmują się głównie sadownictwem i warzywnictwem.
Julianów przez ok. 100 lat od 1870 r. do 1973 r. był oddzielną wsią składającą 
się na początku z czterech gospodarstw i 235 mórg ziemi, dzielił się  
na Julianów A i B. 

We wsi warto zobaczyć:
1. Park krajobrazowy podworski z połowy XIX w. z licznymi okazami 
starodrzewu. Na fundamentach dworu znajdujących się w parku, w 2001r. 
został wybudowany prywatny budynek mieszkalny. Resztka czworaka.
2. Zachowanych kilka tradycyjnych domów drewnianych i jedna stodoła 
kryta strzechą. 
3. Pomnik poświęcony żołnierzom AK, wystawiony w 1981 r. przy drodze 
do Sobiekurska. Wybudowany w kształcie nagrobka z położoną pod 
skosem na wierzchu płytą z piaskowca. Na płycie umieszczono symbol 
Polski Walczącej w wieńcu laurowym oraz inskrypcję: ”W TYM MIEJSCU 17 
VII 1942 R./ ZGINĘLI Z RĄK FASZYSTÓW/ NIEMIECKICH/ DREWITZ TEODOR 
LAT 70/ WŁAŚCICIEL MAJĄTKU CAŁOWANIE/ TOKARSKI ANDRZEJ POR. WP/ 
MOŻEJKO HENRYK PODCH. WP/ MŁYNARSKI JAN URZĘD. POCZTOWY/ KOENE 
JERZY NAR. GRECKIEJ/ BOJOWNIKOM O WOLNOŚĆ/ POKÓJ I DEMOKRACJĘ/ 
KOŁO ZBOWID KARCZEW/ 19 VII 1981 R.”. Zwłoki rozstrzelanych pierwotnie 
pochowane były w miejscu egzekucji, a następnie ekshumowane i przeniesione 
na cmentarz w Warszawicach. Całość pomnika, a w szczególności jego 
otoczenie jest zaniedbanie.
4. Krzyż upamiętniający wydarzenie z okresu wojny polsko - bolszewickiej 
1920 r. Wykonany jest z różowego granitu, otoczony metalowym płotkiem, 
wzniesiony w 1936 r. Na cokole krzyża umieszczona jest granitowa tablica  
z inskrypcją: „ NA PAMIĄTKĘ/ WYSWOBODZENIA Z RĄK BOLSZEWICKICH/ 
JEGO EKSCELENCJI KS. BISKUPA/ DR. CZESŁAWA SOKOŁOWSKIEGO./ 
SIERPNIEŃ 1920 R./ PARAFIANIE 1936 R.”. Podczas wojny Polsko – Bolszewickiej  
w 1920 r. w sierpniu mieszkańcy wsi przechowali u siebie księdza biskupa 
Sokołowskiego podczas pobytu tutaj wojsk bolszewickich. Pomnik jest 
zadbany, opiekują się nim miejscowi rolnicy.

GLINKI
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Bagno Całowanie

Całowanie - pomnik poświęcony żołnierzom AK
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Wieś oddalona o 2 km od Karczewa. Położona przy 
drodze do Otwocka Wielkiego. Droga ta, to dawny trakt 
do Czerska. Dawniej nazwany Otwockiem Zawodnym 
i Otwockiem Zagórnym. W XVII w. leżał nad wodami  
wiślanymi, a podmokłe łąki są pozostałością płynącej  
tu niegdyś Wisły. Dawniej we wsi zamieszkiwały osoby 
trudniące się łowieniem ryb w Wiśle. We wsi, w miejscu  
zwanym Osiny, znajduje się cmentarzyk wojenny.  
Spoczy wają na nim żołnierze Sascy polegli  
w 1705 r. i polscy powstańcy z 1863 r. W zbiorowej 
mogile pochowano 7 powstańców poległych 3 marca 
1863 r. Byli to żołnierze z 300 osobowego oddziału  
płk. Ziemomysła Kuczuka. Oddział ten w pobliskim lesie  
stawił czoło dwukrotnie silniejszym rosyjskim siłom 
Reyenthala. Rosjanie stracili w bitwie 40 żołnierzy. 
Straty polskie wyniosły 7 poległych i 8 rannych 
powstańców.Po bitwie powstańcy przeprawili  
się na drugi brzeg Wisły. Z Otwocka Małego do Otwocka 
Wielkiego prowadzi zabytkowa aleja składająca się  
z kilkudziesięciu lip drobnolistnych.

Część Glinek, nazywana Kępą Pijarską, została założona na wiślanej wyspie 
przez osadników niemieckich i holenderskich wyznania ewangelickiego  
i na początku nazywana Holędry. W 1675 r. z fundacji biskupa poznańskiego 
Stefana Wierzbowskiego w pobliskiej Górze Kalwarii powstało Kolegium 
Pijarów, które zostało obdarowane m.in. tą kolonią. W 1827 r. Kępa Pijarska 
liczyła tylko 4 gospodarzy uprawiających 55 mórg ziemi. Pierwszymi polskimi 
osadnikami we wsi byli pod koniec XVIII w. Mateusz Golik i Jan Cygan  
z Mikówca.  Mieszkańcy wsi gospodarujący na żyznych madach zajmowali 
się sadownictwem i warzywnictwem. Pozostałością po niemieckich 
 i holenderskich osadnikach są spotykane do dziś w okolicy nazwiska: Daniel, 
Janke, Jardell, Lemke, Litke, Radwald, Rozal.
Kępa Gliniecka, niewielka wieś położona nad Wisłą w Gminie Karczew,  
w sąsiedztwie Glinek powstała prawdopodobnie w XVII w. Nazwa wsi 
sugeruje, że powstała na wyspie wiślanej (dawniej nazywane te wyspy 
były kępami), a drugi człon nawiązuje do najbliższej wsi, czyli Glinek.  
W XVIII w. składała się z kilku kolonii, m.in. oprócz zasadniczej Kępy Glinieckiej 
były też kolonie Lelity i Noyki. W 1827 r. wieś liczyła 21 gospodarstw  
i 161 mieszkańców. W latach 80-tych XIX w. obszar wsi wynosił 220 mórg. 
Podczas reformy administracyjnej w 1973 r. (utworzenie istniejących do dziś 
gmin) Kępa Nadbrzeska została włączona do Glinek i od tej pory stanowi 
jej część. Wśród mieszkańców nazwa wsi jest używana do dziś.
Na polach i łąkach pomiędzy Glinkami, a Ostrówcem można spotkać wiele 
gatunków ptaków, m.in. myszołowa, kulika wielkiego, czajki, czaple, cyranki, 
rycyki, brodźce.

We wsi warto zobaczyć:
1. Park podworski, krajobrazowy, z połowy XIX w. o powierzchni 1,44 ha. 
Porośnięty drzewostanem mieszanym z przewagą klonów pospolitych, 
kasztanowców, lip i jesionów. W parku znajdują się liczne gniazda czapli 
oraz neogotycka figura Matki Bożej z 1891 r. Oficyna dworska, murowana,  
z czerwonej cegły, częściowo otynkowana, z gankiem podcieniowym przed 
wejściem, z końca XIX w. obecnie budynek mieszkalny. 
2. Kapliczkę murowaną w formie krzyża k. nr 100 i kaplicę murowaną,  

z ołtarzem wewnątrz k. nr 72. 
3. Zachowane liczne domy drewniane, spichlerzyki i stodoły. 
4. Krzyż drewniany, ufundowany dnia 3.V.1980 r. upamiętniający rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz powstanie styczniowe 1863 r., k. nr 55. 
5. Pomniki przyrody: topola biała o im. „Maryna”, obok mostu kolejowego, 
wymiary 680/35 i dąb szypułkowy o im. „Jan”, posesja nr 69, wymiary 360/22. 
Nad Wisłą szpaler ogromnych topoli. Trzy jeziora, z których największe  
o powierzchni 4 ha jest zarośnięte trzciną i tatarakiem jest dobrym miejscem 
na wędkowanie.

OTWOCK MAŁY

26 

Glinki - park dworski

Krzyż przydrożny - pamiątka 
Konstytucji 3 Maja i Powstania 1863r. Kaplica murowana w Glinkach



Wieś leży w dolinie Wisły przy dawnym trakcie z Karczewa do Czerska.  
Jej historia jest nierozerwalnie związana z historią otwockiego majątku.  
3 maja 1809 r. w opuszczonym pałacu kwateruje gen. Michał Sokolnicki 
przed bitwą pod Ostrówkiem/patrz Ostrówek. Opis wydarzeń zawarł  
S. Żeromski w „Popiołach” w rozdziale „Szaniec”. W latach 1905-1907  
we wsi prowadził ożywioną działalność Polski Związek Ludowy.
Historia dóbr otwockich sięga, co najmniej XIV w. Pierwsza wzmianka  
w 1407 r. jako Othwoczko. W tym czasie, jako właściciele figurują: Wit  
i Zbrosław (Zbrożek) Duccy, Piotr Górski z Góry Kalwarii i Piotr Pilik ze Skuł. 
Duccy byli szlachtą mazowiecką, wywodzącą się z ziemi czerskiej, osiadłą 
w folwarku Duda, od nazwy którego przybrali nazwisko. Folwark ten 
obecnie nie istnieje, a znajdował się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy 
Karczewem, a Nadbrzeżem. Do dzisiaj w tym miejscu znajduje się niewielkie 
jeziorko przez okolicznych mieszkańców nazywane Duda. Z biegiem lat 
zamieszkali tutaj Duccy przybrali nazwisko Karczewscy od największej 
osady wchodzącej w skład ich majątku. Własność Zbrożka wymieniona 
jest w księdze sądowej, jako „Sbroslaus heres de Othwoczsko”. W 1476 r. 
Otwock jest wymieniony w dokumencie księcia Konrada III zwalniającym 
niektóre dobra od służebności grodowych. W końcu XV wieku połowa 
Otwocka należała do Marcina i Pawła Zbroszków. Jednak w następnym wieku  
na skutek sukcesji i mariażów rodzinnych część dóbr otwockich przeszła  
w ręce Jana Całowańskiego i Jana Karczewskiego. Ostatecznie Karczewscy 
oraz inni właściciele dóbr otwockich gospodarowali tutaj do II połowy XVII w. 
W 1663 r. dobra otwockie od Jana Karczewskiego wykupił Franciszek 
Jan Bieliński, zasłużony w wojnach ze Szwedami i Moskalami pułkownik 
gwardii króla Jana II Kazimierza, podkomorzy płocki, podczaszy płocki, 
starosta mławski, rypiński, koszporski (dzieżgoński), malborski i osiecki, 
wojewoda malborski, miecznik koronny, marszałek trybunału koronnego. 
Był on twórcą potęgi całego rodu Bielińskich, trwającej do końca XVIII w. 
Magnacka rodzina Bielińskich wywodzi się z ubogiej szlachty ciechanowskiej.  

Wybili się do godności wojewodzińskich na Pomorzu. Na swoją siedzibę 
rodową wybrali Otwock Stary. W XVII i XVIII w. drogą wykupu, dzierżaw, 
królewskich nadań, rodzinnych koligacji dokonali kolonizacji ziem  
od Karczewa po Garwolin. Współcześni nadali Franciszkowi Janowi Bielińskiemu 
miano „magnata ziemi czerskiej”. Jego dobra składały się z 26 wsi i z trzech 
starostw: czerskiego, osieckiego i garwolińskiego, czyli praktycznie z połowy 
ziemi czerskiej położonej na wschód od Wisły. Syn Franciszka, Kazimierz 
Ludwik, który odziedziczył majątek w 1685 r. wybudował na uroczysku 
Rokola okazały pałac świadczący o znaczeniu i pozycji rodu. Lata 1683-
1766 to okres wyjątkowej prosperity dóbr otwockich i okres największego  
ich rozkwitu. Za czasów Bielińskich ukształtował się podział Otwocka  
na dwie oddzielne wsie: Otwock Stary (dzisiaj Otwock Wielki) i Otwock Zagórny 
(dzisiaj Otwock Mały). Na początku XVIII w. Otwock Stary był widownią wielu 
znaczących wydarzeń w historii Polski. Spotykali się tutaj wielcy ówczesnego 
świata. W Puszczy Osieckiej często odbywały się polowania z udziałem 
królów: August II Mocny, a potem Augusta III Sas. W 1704 r. w okolicy gościło  
aż 2 królów polskich! W Otwocku Wielkim rezydował król August II Mocny, 
a w Karczewie Stanisław Leszczyński. Przebywali tu też posłowie rosyjscy, 
angielscy i holenderscy w czasie próby rokowań z Karolem XII. 26 VII 1705 r. 
doszło pod Otwockiem Zagórnym do bitwy Sasów Augusta II Mocnego  
ze Szwedami Karola XII, zakończonej klęską Sasów. Wielu z żołnierzy 
zginęło w nurtach przepływającej pod wsią Wisły. W 1705 r. Otwock Stary 
był świadkiem spotkania Augusta II z carem Piotrem I Wielkim i pierwszych 
rozmów o rozbiorach Polski. 
Był to tzw. ”grand desseign” czyli „wielki plan”. Wtedy jeszcze nie został 
zrealizowany, ale do jego ziszczenia przyczynił się później wnuk Kazimierza, 
Stanisław Kostka Bieliński. Był on targowiczaninem i marszałkiem sejmu 
grodzieńskiego w 1793 r., który usankcjonował II rozbiór Polski. Na funkcję 
marszałka został wskazany przez posła rosyjskiego Jakoba Sieversa, ponieważ 
poprzedni kandydat Piotr Ożarowski zażądał za swoje usługi zbyt wysokiej 
sumy pieniędzy. Współczesny mu Jędrzej Kitowicz uważał, że Stanisław 
Kostka Bieliński miał na tym stanowisku „składnie i rozumnie zarzynać  
na śmierć Ojczyznę”. Ten pijak i utracjusz za swoje zasługi otrzymał  

od carycy sygnet z brylantami i kwotę 100000 zł a od króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma III tytuł hrabiowski w 1798 r.
Kolejnym właścicielem dóbr otwockich od 1713 r. w. był zasłużony  
dla Warszawy, syn Kazimierza, marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński. 
Za jego życia w Warszawie przy ulicy Królewskiej obok Pałacu Bielińskich, 
stała karczma „Otwock”, w której sprzedawano piwo otwockie. Siostra 
marszałka, Marianna Denhoffowa, była metresą Augusta II i w l. 1713-32 
mieszkała w pałacu w Otwocku. Bardzo często odwiedzał ją tutaj August 
II. Brat marszałka, Michał był ożeniony z Marią Rutkowską, nieślubną córką 
Augusta II. Następnie majątek dziedziczy jego bratanek, także Franciszek 
Bieliński, który był pisarzem wielkim koronnym i w 1794 r. generałem-
majorem, kwatermistrzem dywizji gen. Tadeusza Kościuszki, księcia Józefa 
Poniatowskiego i gen. Józefa Zajączka. Podczas Insurekcji dał on przykład 
patriotyzmu, ofiarowując na potrzeby publiczne plony z dóbr otwockich. 
Pod koniec XVIII w. fortuna Bielińskich zaczęła podupadać, a sam ród 
zaczął tracić na znaczeniu. Przejściowo na przełomie XVIII i XIX w. majątek 
został oddany w zastaw kasztelanowi Jackowi Jezierskiemu, sławnemu 
publicyście z czasów Stanisława Augusta, właścicielowi pobliskich Sobień, 
który zmarł w 1805 r. w Otwocku Starym. Kolejnymi właścicielami majątku 
byli dwaj synowie Franciszka, Paweł i Józef Bielińscy, którzy jeszcze w 1805 r. 
odstępują go Wojciechowi Sulimierskiemu, byłemu sędziemu ziemskiemu 
województwa łęczyckiego. W jego skład wchodziły wówczas folwarki  
i wsie: Otwock Stary, Otwock Zagórny, Nadbrzeż, Świdry, Wola Sobiekurska, 
Karczówek, Duda, Grzanki, Przewóz, Glinki, Noyki, Górki, Lelity, Sobiekursk, 
Piotrowice, Łukówiec, Tabor, Lasek, Całowanie, Warszawice, Radwanków, 
Kępa Radwankowska, Kępa Gliniecka, Pogorzel. Ostrowik, część Dąbrówki  
i miasto Karczew. Nowemu właścicielowi nie udało się wydźwignąć 
majątku z upadku do czego też przyczyniły się działania wojenne z 1809 r.  
oraz katastrofalna powódź w 1824 r.
W 1827 r. dobra otwockie zostają podzielone na 7 odrębnych folwarków 
i na mocy wyroku Trybunału Cywilnego Województwa Mazowieckiego 
wystawione na licytację. Główną część majątku z Otwockiem Wielkim  
na czele zostaje w 1827 r. zakupiona przez hrabiego Aleksandra Potockiego, 

właściciela Osiecka, który jeszcze w tym samym roku odsprzedaje  
go kupcowi warszawskiemu, radcy województwa mazowieckiego, Janowi 
Jerzemu Kurtzowi III i jego córce Anieli. Jan Jerzy Kurtz III (1787 – 1828) był 
synem Jana Jerzego II z Saksonii. Kurtzowie przybyłymi do Polski w czasach 
Wettinów. W Polsce początkowo osiedli w Warszawie, gdzie zajmowali się 
kupiectwem. W XIX w. byli już rodem spolonizowanym. Jan Jerzy Kurtz III 
dokończył budowę kaplicy cmentarnej w Karczewie, gdzie spoczął sam, 
a także leżą tam jego potomkowie. Gospodarowały tutaj trzy pokolenia 
rodu Kurtzów. Dobra otwockie po śmierci ojca odziedziczyła Aniela Wanda 
jedyna córka Jana Jerzego Kurtza. Po ślubie zawartym z kuzynem Janem 
Władysławem Kurtzem państwo młodzi przystąpili do odrestaurowania 
zrujnowanego pałacu. Po nagłej śmierci Anieli w 1857 r. właścicielami 
majątku zostały jej dzieci Zygmunt i Zofia. Zygmunt Kurtz był wykształconym  
w Szwajcarii i Paryżu ogrodnikiem, sadownikiem, założycielem i wieloletnim 
członkiem Warszawskiego Towarzystwa Ogrodniczego. Założył on  
w Otwocku Wielkim w 1884 r. sad owocowy składający się z ponad 20 
tysięcy drzewek. Rosły tu jabłonie, grusze i śliwy. Był to pierwszy i największy  
w Królestwie Polskim tak duży sad. Przetrzebiła go mroźna zima z przełomu 
1929 i 1930 r. Zaopatrywał on w owoce rynki Warszawy i Petersburga. Sad 
istniał do 1944 r. W swoim majątku Zygmunt Kurtz założył również spółdzielnię 
koszykarską i działającą przy niej szkołę koszykarską. W II połowie XIX wieku 
dobra otwockie liczyły 3600 mórg. W ich skład wchodziły stare folwarki: 
Otwock, Ostrówiec, Wola Sobiekurska, Duda, osada miejska Karczew, nowo 
założone folwarki w Anielinie, Pogorzeli i Okołach oraz setki hektarów lasów. 
Po zniesieniu pańszczyzny Kurtzowie popadli w duże kłopoty finansowe, 
co było związane z końcem epoki taniej siły roboczej na wsi. Duży wpływ 
na te trudności miały również katastrofalne wylewy Wisły w latach 1871 
i 1872, które uczyniły wielkie spustoszenie w zbiorach. Jedynym pewnym 
dochodem w tym czasie, uzyskiwanym bez nakładów finansowych, była 
wyprzedaż lasów na drewno. W latach 1866-87 sprzedano ponad 2100 
mórg lasów. Na wielkość tej sprzedaży decydujący wpływ miała zbudowana  
w 1877 r. kolej nadwiślańska i dynamiczny rozwój Willi Otwockich. Pod koniec 
XIX w. w Otwocku Wielkim znajdowała się siedziba urzędu gminy Otwock, 
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Historia zespołu parkowo-pałacowego. Syn Franciszka, Kazimierz Ludwik 
Bieliński marszałek wielki koronny, który odziedziczył dobra otwockie w 1685 r.  
postanowił wybudować letnią rezydencję godną tak znamienitego rodu.  
Za namową architektów postanowił wznieść letni pałac na uroczysku 
Rokola pod Karczewem. Uroczysko Rokola jest starorzeczem wiślanym 
długości 2 km i szerokości do 250 m, które nazywane jest też Jeziorem 
Rokola lub Jeziorem Otwockim. Bardzo głębokie w odnodze północnej. 
Brzegi jeziora porosłe trzciną i tatarakiem są dostępne dla wędkarzy. Według 
podań nazwa pochodzi od imion rycerza Rocha, spotykającego się tutaj  
z ukochana Olą. Według innej legendy nazwa jeziora pochodzi od imienia 
nieszczęsnej Oli, która zmarła nad nim czekając na niewiernego kochanka.  
W latach 1693-1703 na sztucznej wyspie nad Jeziorem Otwockim, utworzonej 
dzięki przekopaniu kanału przez jeńców tureckich spod Wiednia, powstała 
trzypiętrowa, barokowa budowla wyjątkowej urody. Dzisiaj nie ma zgodności, 
kto był projektantem pałacu. Najczęściej wymienia się architektów:  
Carlo Ceroniego, Józefa Fontanę, a także Tylmana z Gameren. 

przeniesiona później do Karczewa. Zygmunt Kurtz zmarł bezpotomnie  
w 1917 roku w Genewie. Przed śmiercią zapisał cały majątek siostrzeńcowi 
Władysławowi Józefowi Jegierskiemu, synowi hrabiego Franciszka Jezierskiego 
z Sobień. W rękach Jezierskich dobra otwockie pozostały do momentu 
reformy rolnej w 1944 r. 
Następnie majątek przejęło państwo i rozparcelowało pozostawiając sobie 
folwark i ruinę pałacu. Po wyremontowaniu pałacu umieszczono w nim 
w latach 50-tych XX w. dom poprawczy dla dziewcząt. Na początku lat 
siedemdziesiątych pałac i folwark został przejęty przez Urząd Rady Ministrów 
z przeznaczeniem na luksusową rezydencję. W czasie prezydentury Lecha 
Wałęsy użytkownikiem obiektu została Kancelaria Prezydenta. Była ona 
w posiadaniu pałacu do 1995 roku. Wówczas pałac przejęło Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na początku 2004 roku przeszedł on 
pod trwały zarząd Ministerstwa Kultury, które przekazało obiekt Muzeum 
Narodowemu w Warszawie. Obecnie mieszczą się tutaj magazyny Muzeum 
oraz w samym pałacu jego oddział Muzeum Wnętrz. 

Z końca XVII wieku pochodzi dwupiętrowy korpus główny pałacu  
z bocznymi alkierzami oraz wystrój rzeźbiarski elewacji. Zgodnie  
z siedemnastowieczną koncepcją pałac stanowił centralny punkt założenia 
parkowo-architektonicznego. Główna oś kompozycji przebiegała z południa 
na północ. Prowadziła od parku i ogrodu przez pałac, 120 m drewniany 
most i folwark, wieś i dochodziła do mokradeł, za którymi kończyła  
się na wieży drewnianego kościoła św. Wita w Karczewie.
Około 1757 r. marszałek Franciszek Bieliński przebudował pałac według  
projektu Jakuba Fontany. Zlikwidowano wówczas zewnętrzne schody, 
zmieniono wystrój wnętrz i wzbogacono dekoracje na zewnątrz. Dobudowano 
dwie oficyny i dwie okrągłe wieże mieszczące klatki schodowe. Dostosowano 
również wnętrza do całorocznego użytkowania poprzez wybudowanie 
pieców kaflowych w pokojach. Zbudowano nowy most, przekomponowano 
park i wyznaczono aleję widokową. Planowano budowę zwierzyńca, teatru 
i stadionu z torem do wyścigów konnych. Nie wszystkie projekty zostały 
jednak zrealizowane.
W latach 1787-90 Franciszek Bieliński odbywał podróże do Włoch.  
W czasie pobytu w Neapolu zakupił do pałacu zbiór osiemdziesięciu 
pięciu popiersi z terakoty, kopii rzeźb antycznych ze zbiorów de la Maison 
Farnese, pochodzących z wykopalisk z Pompei i Herkulanum. Dla tej kolekcji  
w latach 1799-1800 adaptowano niektóre wnętrza według projektu  
architekta Fryderyka Alberta Lessla. 
W nocy z 2 na 3 maja 1809 r. w opuszczonym pałacu kwateruje  
gen. Michał Sokolnicki przed bitwą pod Ostrówkiem. Upadek dóbr otwockich  
w latach 1808-26 był równoznaczny z końcem świetności pałacu. Próby  
jego ratowania podjęli kolejni właściciele Aniela i Jan Kurtzowie.  
Powierzchowny remont pałacu przeprowadził po 1850 r. młody architekt 
Jan Teofil Skarbori, prawdopodobnie we współpracy z Marconim. Remont 
ten przerwała w 1857 roku nagła śmierć Anieli. 
Pod koniec XIX w. pałac ponownie popada w ruinę. W okresie pierwszej 
wojny światowej w pałacu stacjonowały wojska niemieckie, które zniszczyły 
i zrabowały doszczętnie wnętrza. Kolejny właściciel, Władysław Jezierski 
nie podejmował żadnych prób rekonstrukcji pałacu. Brakowało w nim 

zadaszenia, mury miały liczne pęknięcia i brakowało stolarki okiennej  
i drzwiowej. Pomieszczenia piwniczne i parterowe pełne były gruzu i piachu. 
Po 1944 r. zrujnowany pałac przejęło państwo. W 1946 roku z inicjatywy 
Generalnego Konserwatora Zabytków rozpoczęto prace rekonstrukcyjno – 
zabezpieczające pod kierunkiem prof. Jana Koszczyc – Witkiewicza. W latach 
50-tych umieszczono w nim Dom Poprawczy dla dziewcząt. Na początku 
lat 70-tych XX w. pałac został przejęty przez Urząd Rady Ministrów. Wtedy 
też przystąpiono do jego adaptacji na luksusową rezydencję dla rządowych 
gości z kraju i zagranicy. W trakcie adaptacji od nowa ukształtowano, 
obecnie używaną, klatkę schodową, a w niszach w westybulu na I piętrze 
umieszczono współczesne rzeźby bóstw antycznych autorstwa Stanisława 
Kulona. Odnowiono również elewację pałacu i uzupełniono ubytki sztukaterii. 
Wszystkie wnętrza otrzymały bogate wyposażenie. W latach 1976–89 
przyjeżdżał tu gen. Wojciech Jaruzelski. Na początku lat 80-tych pałac 
był jednym z miejsc internowania Lecha Wałęsy. W czasie prezydentury 
Lecha Wałęsy pałac użytkowała Kancelaria Prezydenta. Od 1995 r. pałac 
przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a na początku 
2004 r. Ministerstwo Kultury, które przekazało go Muzeum Narodowemu.  
7 lipca 2004 r. pałac jest udostępniony do zwiedzania jako Muzeum Wnętrz 
będące oddziałem Muzeum Narodowego.
Karczewska monografia „Karczew: Dzieje miasta i okolic” przytacza ciekawą 
historię związaną z otwockim pałacem: 

„Wiele lat po śmierci marszałka Franciszka Bielińskiego, w 1820 r na weselu 
córki hr. Łubieńskiego (ówczesnego właściciela pałacu) zapadła się podłoga 
w sali balowej. Pod podłogą ze zgrozą odkryto zwłoki kobiety. Za poruszeniem 
odzież jej zbutwiała w proch się rozsypała. Leżała na łóżku. Przy niej stolik.  
Na stoliku znaleziono lampę, krepy czarnej kawałek, szczególnym trafem jeszcze 
cały, i zeschły bukiet róż. Była to straszna tajemnica, pono jedynie Bielińskiemu 
niegdyś wiadoma.”
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Pałac. Głównym elementem pałacu jest dwupiętrowy korpus główny 
z bocznymi alkierzami. Po bokach znajdują się dwie oficyny połączone 
z głównym korpusem arkadowymi podcieniami i dwie okrągłe wieże 
mieszczące pierwotnie klatki schodowe. W oficynach znajdowały się pokoje 
gościnne, kuchnie i pomieszczenia dla służby. Pierwotnie od północnej 
strony znajdowały się reprezentacyjne schody prowadzące bezpośrednio na 
I piętro pałacu. Fasada frontowa posiada na środku płaski ryzalit zwieńczony 
trójkątnym tympanonem. W nim znajduje się scena przedstawiająca 
bachanalie z tańczącymi nimfami i faunami. Nad centralnym oknem głównej 
osi umieszczona jest tarcza z herbem Bielińskich „Junosza”, a obok postacie 
personifikujące Siłę, Ducha i Mądrość. Nad głównym wejściem tablica 
marmurowa z łacińską inskrypcją: „NOLO MINOR ME TIMEAT DESPICIATY 
QUE MAJOR” (tłum. „Nie chcę aby mniejszy mnie się obawiał albo większy 
lekceważył”.). W środkowej części fasady ogrodowej, nad oknem sali 
balowej, umieszczone są herby: „Junosza” Bielińskich i „Leliwa” Morsztynów. 
Na parterze jest reprezentacyjna sień i jadalnia w prawym skrzydle oraz 
amfiladowo ułożone wnętrza urządzone w stylu barokowym, klasycystycznym 
i biedermeierowskim. W lewym skrzydle odtworzono dwa pomieszczenia 
belwederskie z okresu rządów marszałka Józefa Piłsudskiego. I piętro miało 
charakter reprezentacyjny. Znajduje się tu westybul i sala balowa pełniącą 
obecnie funkcję sali koncertowej. Po prawej stronie od klatki schodowej 
znajdują się trzy sale prezentujące meble z okresu klasycyzmu wileńskiego. 
Z pierwotnego, siedemnastowiecznego wystroju wnętrz zachowały się do 
dziś dekoracje Sali Horacego. Pokrywa ją 10 dużych malowideł ściennych 
ilustrujących cytaty z Horacego. Wnętrza pałacu są bogato dekorowane 
stiukami i malowidłami. Dachy pokryte są dachówką, a wieże posiadają 
blaszane hełmy z owalnymi lukarnami.
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Dawna wieś szlachecka położona na wyspie Wiślanej, obecnie na prawym 
brzegu rzeki naprzeciw Góry Kalwarii. Wzmiankowana w aktach granicznych 
w 1520 r. Właścicielem wsi był wtedy podstoli czerski Aleksy Ciołek.  
W 1675 r. właściciele wsi, Kazimierz, Stefan, Franciszek i Michał, synowie 
Hieronima Leśnowolskiego chorążego ziemi czerskiej, podarowali dobra 
Ostrów Braciom Kongregacji Św. Filipa Neryusza w Nowej Jerozolimie 
(obecnej Górze Kalwarii). We władaniu zakonu wieś była do końca XVIII w. 
O przeprawę przez Wisłę znajdującą się we wsi toczone były liczne bitwy  
w latach 1809, 1939, 1944 – 45. W nocy z 2 na 3 maja 1809 r. wojska Księstwa 
Warszawskiego pod dowództwem gen. M. Sokolnickiego składające  
się z wydzielonych oddziałów 6pp, 8pp, 12pp, 5 pułku strzelców konnych,  
6 pułku ułanów oraz 6 dział, zdobyły budowany przez Austriaków 
szaniec osłaniający wznoszony most na Wiśle (broniony przez ok. 2000 
żołnierzy, 7 dział i 2 haubice). Straty nieprzyjaciela były duże, 500 zabitych, 
1500 wziętych do niewoli i zdobyte 3 działa, natomiast straty Polaków 
wyniosły tylko 50 zabitych i 120 rannych. Wśród wziętych do niewoli 
było wielu żołnierzy z walońskiego pułku Latour – Bailleta walczącego 
po stronie austriackiej przeciwko Napoleonowi. Zwycięstwo to pozwoliło  
ks. J. Poniatowskiemu przejąć inicjatywę strategiczną z rąk austriackich  
i przenieść działania bojowe na terytorium zaboru austriackiego do Nowej  
Galicji. „... Żołnierze czołgali się po glinie i zarabiali w niej do pasa. W pewnym 
miejscu leżały wkopane w stok szańca zasieki z drzew, ściętych u samego 
odziemka i wszystkimi gałęziami w dół zwrócone. Były to jakby potworne 
łapy i pazury, spychające w jamy na dole, włażące między żebra, gotowe do 
chwytania za gardziel. Kiedy zdeptali gałęzie i wdarli się nad nie, uderzyli 
piersiami w krótkie kołki ostro zaciosane. Ale nareszcie pokonali i te szykany,. 
Usłyszeli przed sobą wrzawę, łoskot broni, przeraźliwe krzyki, klątwy i jęki.  
W pewnej chwili Olbromski znalazł się wraz z innymi na wierzchołku 
szańca. W słabym świetle latarni płonących niżej ujrzał śmiertelny bój. 

OSTRÓWEKFolwark. Oprócz pałacu w kompleksie folwarcznym zachował 
się murowany, klasycystyczny dwór z końca XVIII w. Od frontu 
posiada nowszy ganek wsparty na sześciu kolumnach. Pokryty 
jest dachem łamanym z naczółkami i lukarnami od zachodu. Po II 
wojnie światowej mieściło się w nim Liceum Wodno-Melioracyjne. 
Obok dworu zachowały się murowane, barokowe zabudowania 
gospodarcze z 1763 r. W ich skład wchodzi spichlerz, obora  
i stajnia. Zabudowania te połączone są ze sobą murem z bramą 
przejazdową prowadzącą na wewnętrzny dziedziniec. Nieco dalej  
na północ wznoszą się jeszcze zabudowania browaru z połowy 
XVIII w. i chlewni z przełomu XVIII i XIX w. Obecnie w danym dworze 
mieszkają pracownicy Muzeum, a w zabudowaniach gospodarczych 
znajdują się magazyny Muzeum Narodowego.
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Wieś w gminie Karczew przy skrzyżowaniu szosy nadwiślańskiej z szosą Mińsk 
– Grójec należąca do parafii Warszawice. Wzmiankowana w XV w. jako wieś 
szlachecka, gniazdo rodowe Sobiekurskich. W 1476 r. właścicielami majątku, 
do którego wchodziły: Sobiekursk, Wola Sobiekurska i Łukówiec byli bracia: 
podkomorzy warszawski i marszałek książęcy Jan Sobiekurski i chorąży 
ziemi czerskiej Sandko Sobiekurski. W latach 1518 – 19 Sędek z Sobiekurska 
był kasztelanem warszawskim. Była to bardzo światła rodzina jak na tamte 
czasy, która szczyciła się posiadaniem własnej biblioteki. Na przełomie XVI 
i XVII w. majątek przechodzi w ręce rodziny Bielawskich, a pod koniec XVII 
w. wchodzi w skład wielkiej fortuny Bielińskich. Po upadku rodu Bielińskich, 
właścicielem Sobiekurska w latach 20 XIX w. został Hipolit Wilson, a po nim 
majątek odziedziczył Jan Stałkowski. W skład dóbr sobiekurskich wchodziły 
wtedy: Sobiekursk, Piotrowice, Łukówiec, Tabor i Podbiel. W 1880 r. we wsi 
było 13 gospodarzy na 25 morgach. Do folwarku należało natomiast 765 
mórg ziemi ornej i ogrodów, 162 morgi łąk, 120 mórg pastwisk, 113 mórg 
lasu. Następnie właścicielem Sobiekurska został dotychczasowy dzierżawca 
folwarku Maksymilian Zawadzki. Południowa część Sobiekurska nazywana 
jest Stawiszczami. Był to majątek wydzielony z dóbr Sobiekurska dla Anny 
Zawadzkiej córki właściciela majątku Józefa Zawadzkiego na początku XX w. 
Anna Zawadzka zasłynęła ze swojej działalności dobroczynnej, szczególnie 
w 1939 r., kiedy to wyjednała u okupacyjnych władz niemieckich materiały  
na odbudowę zniszczonych podczas działań wojennych Piotrowic. Stawiszcze 
nie podlegały reformie rolnej z 1944 r., ponieważ liczyły mniej niż 50 ha.  
Po zakończeniu wojny właścicielka rozprzedała majątek okolicznym rolnikom.
We wsi warto zobaczyć dwór Zawadzkich z XIX w. wybudowany  
na fundamentach i piwnicach XVII w. budowli. Po ostatniej wojnie 
przebudowany i niewłaściwie użytkowany, zatracił wiele elementów 
stylowych. Obok dworu zachował się w szczątkowej formie park dworski, 
krajobrazowy z XIX w. 

SOBIEKURSK

Park został utworzony na podstawie uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych 
w Siedlcach w 1986 r. i Warszawie w 1987 r. Ochronę zostały objęte tereny 
woj. stołecznego w gminach: Warszawa Wawer, Wiązowna, Wesoła, 
Józefów, Otwock, Karczew, Celestynów i w województwie siedleckim  
w gminach: Pilawa, Kołbiel, Osieck, Sobienie Jeziory. Powierzchnia Parku 
wynosiła 14370 ha, a ponadto w strefie ochronnej znalazło się 7823 ha. 
Obecnie cały Park znajduje się w Województwie Mazowieckim, Powiecie 
Otwockim oraz małymi fragmentami w Powiatach Warszawskim i Mińskim. 
Celem ochrony jest zachowanie pozostałości pasma lesistego, ciągnącego 
się równolegle do doliny Wisły po jej wschodniej stronie, położonego  
w Kotlinie Warszawskiej oraz w części południowo-wschodniej Wysoczyzny 
Siedleckiej. Znajdujące się tutaj kompleksy leśne (Lasy Wawerskie, Lasy 
Otwockie, Lasy Celestynowskie) są pozostałością rozległej niegdyś Puszczy 
Osieckiej z rozległym bagnem zwanym dziś Całowanie. 24 stycznia 2001 r. 
decyzją wojewody mazowieckiego MPK otrzymał imię Czesława Łaszka, 
długoletniego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, głównego orędownika 
utworzenia Parku oraz został znacznie powiększony. Powierzchnia Parku 
obecnie wynosi 23702 ha z czego 7992 ha przypada na otulinę.   
Powierzchnia Parku ukształtowana została przez lodowiec i przez działalność 
wód płynących, w tym przez wody Prawisły. Na bogactwo form krajobrazowych 
składają się tu łańcuchy wydm, których względna wysokość dochodzi nawet 
do 20 m, zagłębienia śródwydmowe, często zabagnione, przełomowe 
odcinki rzek Świdra i Mieni, oraz liczne dolinki strumieni zasilających 
Bagno Całowanie. Rozległe, ciągnące się od rezerwatu „Na Torfach”  
aż do Pogorzeli Osieckiej i Sobienek, częściowo zamienione na łąki  
i pastwiska, bagno dopełnia obrazu charakterystycznego dla dawnego, 
południowo-wschodniego Mazowsza. Terenom Parku dodaje uroku również 
duża liczba małych torfowych jeziorek rozesłanych po całym omawianym terenie,  
a będących charakterystycznym elementem tzw. „leśnego Mazowsza”.

MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWYBagnety w siwym blasku migotały. Ludzie skłębili się w bezkształtną  
masę. Obadwa bataliony Sierakowskiego walczyły już w głębi szańca. Austriacy 
stali oparci o jakąś niską, drewnianą budowlę...” Stefan Żeromski „Popioły”, 
fragment rozdziału „Szaniec”. Wielka powódź niszczy w 1844 r. niemal całą  
wieś. 12 września  1939 r. ciężkie walki podczas próby likwidacji niemieckiego 
przyczółka w rejonie Radwankowa i Sobień. Sierpień 1944 r. – styczeń 1945r. 
na I linii frontu, duże zniszczenia. W styczniu 1945 r. miejsce przeprawy 
głównych sił 1 Armii WP podczas ofensywy styczniowej. Stały most 
drogowy przez Wisłę został wybudowany w latach 1953 – 54. Mieszkańcy wsi  
od wielu pokoleń zajmują się głównie sadownictwem. 
We wsi warto zobaczyć:
1. Aleja pomnikowych drzew: 
• 5 jesionów wyniosłych, wymiary 220-305/20-30,
• 3 lipy drobnolistne, wymiary 300-365/20-30,
• 2 dęby szypułkowe, wymiary 270-350/20-30,
• klon zwyczajny, wymiary 325/20,
• topola biała, wymiarym 615/30.
2. Pomniki przyrody:
• 13 kasztanowców zwyczajnych, przy drodze wiejskiej, wymiary 200-300/18-20,
• 2 lipy drobnolistne, przy drodze wiejskiej, wymiary 305-310/22,
• lipa drobnolistna, przy drodze wiejskiej, wymiary 235/22,
• topola biała, przy drodze wiejskiej, wymiary 520/30,
• wierzba biała, przy drodze leśnej, wymiary 365/20.
3. Pozostałość po parku dworskim.
4. Kościół parafialny p.w. św. Izydora, murowany, z 1932 r., zniszczony  
w 1944 r. odbudowany po wojnie. Wokół cmentarza przykościelnego szpaler 
starych kasztanowców i  2 lip. Brama dzwonnica z 1850 r., murowana. 
Plebania, drewniana z XIX w.
5. Cmentarz – kwatery żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r.  
w boju z niemiecką 1 DPanc.  
6. Punkt widokowy z mostu drogowego. Roztacza się stąd rozległy widok 
na Dolinę Środkowej Wisły, szczególnie piękny w kierunku południowym.

36 37

Ostrówek - kościół św. Izydora

Sobiekursk - dwór Zawadzkich

Ostrówek - kwatera WP z 1939r. 



i) „Świder” - ochrona najciekawszych krajobrazowo i przyrodniczo odcinków 
rzek Mieni i Świdra.
W celu uzupełnienia obszarów ścisłej ochrony przyrody projektuje  
się utworzenie jeszcze czterech rezerwatów przyrody:
a) „Struga Pogorzelska” ochrona okresowego cieku wodnego,
b) „Biały Ług”- ochrona jeziora torfowego i przyległych torfowisk,
c) „Brzoza Niska-Biel” - ochrona reliktowego krzewu z okresu polodowcowego 
brzozy niskiej,
d) „Macierówka”- ochrona torfowiska typu wysokiego i przekroju wszystkich 
typów borów Niżu Polskiego.
Ponadto na terenie MPK znajduje się prawie setka pomników przyrody,  
są to pojedyncze drzewa lub grupy drzew.

Flora MPK
Wśród bogatej roślinności MPK objęte są ochroną zarówno ścisłą  
jak i częściową:
a) krzewy i krzewinki - brzoza niska, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, 
barwinek pospolity.
b)  rośliny zielne - pióropusznik strusi, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, 
widłak torfowy, widłak wroniec, goździk piaskowy, orlik pospolity, zawilec 
wielkokwiatowy, grzybień biały, grążel żółty, rosiczka okrągłolistna, rosiczka 
pośrednia, rosiczka długolistna, rojnik pospolity, wielosił błękitny, pokrzyk 
wilcza jagoda, gnidosz królewski, lilia złotogłów, kosaciec syberyjski, storczyk 
męski, storczyk szerokolistny.
c) porosty - płucnica islandzka.
d) krzewy i krzewinki - porzeczka czarna, kruszyna pospolita, bagno 
zwyczajne, mącznica lekarska, kalina koralowa.
e) rośliny zielne - paprotka zwyczajna, kopytnik pospolity, pierwiosnka 
lekarska, centuria pospolita, kocanki piaskowe, konwalia majowa.
f) grzyby - wszystkie gatunki.

Fauna MPK
Pośród zwierząt występujących na terenie MPK najlepiej poznaną grupą są 
ptaki a najsłabiej bezkręgowce. Wśród najcenniejszych ssaków z terenu Parku 
można wymienić: osiem gatunków nietoperzy, łosia, dwa gatunki kuny, bobra 
i wydrę. Zaś wśród ptaków: derkacz, kania rdzawa, bielik. Gatunki znajdujące 
się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt to:
gatunki skrajnie zagrożone i ginące - nur czarnoszyi, siewka złota, brodziec 
leśny (na przelotach).
gatunki narażone na wyginięcie - kulik wielki, sowa błotna.
gatunki rzadkie -  dzięcioł białogrzbiety, czeczotka (na przelotach). 
Gatunki ptaków rzadkich występujących na terenie MPK: dziwonia, srokosz, 
kowalik, muchołówka, brzegówka, dudek, bocian czarny, żuraw, kobuz, 
pustułka, myszołów włochaty (zimą), krogulec, błotniak łąkowy, błotniak 
stawowy, zimorodek. Od 2000 r. podjęte są próby reintrodukcji sokoła 
wędrownego na terenie MPK.
Gady występujące w Parku: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, 
padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata, gniewosz plamisty. Planowana jest 

Około 70% powierzchni MPK zajmują lasy w większości iglaste. Można tutaj 
spotkać prawie wszystkie typy borów, od boru mieszanego, poprzez bór 
wilgotny i świeży, aż do boru suchego. Najciekawsze są bory bagienne 
z parasolowatą karłowatą sosną, porastające zatorfione, śródwydmowe 
obniżenia. Z ciekawszych roślin można tutaj spotkać m.in. bagno zwyczajne, 
żurawinę błotną, rosiczkę okrągłolistną i modrzewnicę. Stosunkowo 
najmniejszą część Parku zajmują lasy liściaste, z występującymi tutaj 
głównie zbiorowiskami grądów i bagienne olszyny. Zbiorowiska lasów 
grądowych można spotkać w okolicach Celestynowa oraz w północnej części 
Parku. W grądach przeważa dąb szypułkowy i grab z domieszką osiki, lipy 
drobnolistnej, brzozy brodawkowatej. Bogate runo tworzą m. in. pszeniec, 
zawilec gajowy, lilia złotogłów, turówka wonna, pierwiosnki, przylaszczki. 
Bagienne olszyny porastają natomiast olsza czarna z domieszką brzozy  
i osiki, czasem wierzby i świerka. W runie spotkać można takie rośliny jak: 
turzyce, pokrzywę, kmieć błotny, psiankę słodkogórz, kosaćca żółtego.
Na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 
bardzo licznych gatunków zwierząt kręgowych. Do cenniejszych gatunków, 
znajdujących swą ostoję w MPK należą łoś, kuna leśna, wydra, borsuk, łabędź 
niemy, bocian czarny, żuraw, kruk, dudek, zimorodek, żmija zygzakowata.
W celu zapewnienia maksymalnej ochrony najcenniejszym fragmentom 
przyrody na terenie  Parku utworzono 9 rezerwatów przyrody. Są to rezerwaty:
a) „Las im. Króla Jana III Sobieskiego” - ochrona pozostałości lasów grądowych,
b) „Celestynowski Grąd” - ochrona fragmentu lasu grądowego, 
c) „Bocianowskie Bagno” - ochrona zróżnicowanych leśnych zbiorowisk 
borowych porastających wydmy i obniżenia między wydmowe i towarzyszące 
im mszary bagienne, 
d) „Pogorzelski Mszar”- ochrona torfowisk wysokich i przejściowych, 
e) „Czarci Dół” - ochrona torfowisk wysokich i przejściowych, 
f) „Szerokie Bagno” - ochrona torfowisk wysokich i przejściowych, 
g) „Żurawinowe Bagno”  ochrona torfowisk wysokich i przejściowych, 
h) „Na Torfach” - ochrona największego w Parku jeziorka torfowego wraz 
z otaczającym go lasem, będącym ostoję wielu gatunków zwierząt m.in. 
żółwia błotnego (nie występuje od 1980 r.)

reintrodukcja populacji żółwia błotnego na terenie Parku.
Płazy:
a) płazy ogoniaste - traszka zwyczajna.
b) płazy bezogonowe - kumak nizinny, ropucha zielona, ropucha szara, 
ropucha paskówka, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, żaba trawna, 
żaba wodna, żaba śmieszka, żaba moczarowa.
Ryby: 
a) jezioro Torfy (według opracowania J.Kozłowskiego z 1981r.) - karaś, szczupak, 
wzdręga, okoń, lin, sumik karłowaty, amur biały, węgorz, karp, płoć, leszcz, 
piskorz, różanka, słonecznica, strzebla przekopowa, świnka, ukleja.
b) rzeka Świder (dane pochodzą od wędkarzy) - szczupak, lin, karp, karaś 
srebrzysty, brzana, różanka, jelec, jaź, świnka, kiełb, słonecznica, piekielnica, 
płoć, śliz, koza, węgorz, miętus, ciernik, cierniczek, sandacz, jazgarz, okoń, kleń.
Wśród szczególnie cennych gatunków bezkręgowców (badania przeprowadzone 
w sezonie letnim 1995 r. wykazały obecność 44 gatunków motyli dziennych) 
występujących na terenie Parku są: czerwończyk fioletek,  czerwończyk nieparek, 
modraszek telejus, mieniak strużnik, paź królowej, rusałka żałobnik, wietek.
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Jeden z najcenniejszych przyrodniczo terenów na południowo-wschodnim 
Mazowszu. Dawniej był to rozległy, sięgający od Osiecka aż pod Karczew 
obszar bagien pozostałych po płynącej tu niegdyś Wiśle. Prace melioracyjne 
przeprowadzone tu były już pod koniec XVIII w. Pomimo prowadzonych 
prac melioracyjnych zachowało swój wilgotny, podmokły charakter. Obecnie 
jest to cenny kompleks zmeliorowanych torfowisk niskich, położonych  
na wschód od Kanału Bielińskiego, który jest przedłużeniem rzeczki 
Jagodzianki, obejmujący ok. 3,5 tysiąca hektarów na obszarze kilku gmin. 
Część terenu powtórnie zabagniona, część opanowana przez zarośla 
wierzbowe. Duże fragmenty zajmują laski olszynowe i jesionowo-olchowe. 
W części centralnej występują wyrobiska potorfowe i piaszczyste wydmy, 
gdzie odnajdywano ślady bardzo starego osadnictwa tzw. osady łowców 
reniferów. Obszar Bagna jest obecnie zagrożony nielegalnym wydobyciem 
torfu oraz postępującą sukcesją krzewów na skutek zaniechania wykaszania 
łąk i wypasu zwierząt. Teren szczególnie ciekawy dla ornitologów i miłośników 
obserwacji ptaków. Gniazduje tutaj bocian czarny, błotniak stawowy  
i łąkowy, dudek, bączek, żuraw i bielik, zanikający derkacz, rycyk, kulik wielki, 
srokosz, dziwonia, wilga, myszołów, bekas, pokląskwa. Na przelotach spotkać  
tu można świstuny, rożeńce, bekasiki, wielkie stada gęsi, bataliony i wiele 
innych gatunków siewkowatych. Wschodnią część omawianego obszaru 
porastają bagienne olszyny. Nieliczne obszary zadrzewione tworzy olsza 
czarna, z udziałem brzozy, osiki i wierzby i świerka. Runo zdominowane jest 
przez turzyce, pokrzywę, kaczyńca żółtego, trzcinę i psiankę słodkogórz. 
Na wilgotnych łąkach pozostałych po terenach bagiennych, porośniętych 
trawami i turzycami, spotyka się obfitość charakterystycznych dla tego 
terenu ziół jak krwawnica, babka lancetowata, skrzypy, firletka poszarpana, 
rzeżucha łąkowa, kuklik zwisły, storczyki, gnidosz królewski i goździk pyszny. 
Na terenach obniżonych w miejscach po wydobytym torfie zachowały 
się zespoły roślinności bagiennej jak mszary, szuwary wysokich turzyc  

i zakrzewienia z wierzbami, brzozą i kruszyną. Podmokłe fragmenty Bagna 
są najważniejszym miejscem w Mazowieckim Parku Krajobrazowym 
rozrodu płazów. Prawdopodobnie zachowała się tu szczątkowa populacja 
żółwia błotnego. Okoliczne lasy są ostoją dla łosia i rzadkiego w tej części 
Mazowsza jelenia. Na terenie Bagna Całowanie stwierdzono unikatowe 
na Mazowszu stanowisko chronionej brzozy niskiej, krzewu będącego 
reliktem epoki polodowcowej a osiągającego ok. 1 m wysokości. Miejsce 
jej występowania ma być w przyszłości chronione jako rezerwat przyrody 
„Brzoza niska – Biel”. Bagno Całowanie zostało uznane za ostoję ptaków  
o randze europejskiej i objęte ochroną jako Obszar Natura 2000. 

BAGNO CAŁOWANIE
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