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Karczew
Pomnik Michała Elwiro Andriollego

Michał Elwiro Andriolli (1836-1893) znany jest jako twórca
wspaniałych ilustracji do dzieł Adama Mickiewicza oraz
innych twórców literatury polskiej i obcej. Zasłynął również
jako twórca drewnianego budownictwa Otwocka, Świdra i
okolic określanego nazwą świdermajer. Po 1880 r.
zamieszkał w kupionym folwarku w Anielinie koło
Karczewa. Tutaj powstało wiele jego prac.

Pamięć artysty uczczono w Karczewie pamiątkowym
głazem w pobliżu kościoła parafialnego. Obelisk z napisem
"Żył i tworzył wśród nas" odsłonięto w 1993 r. w setną
rocznicę śmierci. Jego fundatorem było Towarzystwo
Przyjaciół Karczewa.

52°04'33"N 21°15'02"E  |  na mapie:A

Karczew
Karczewska Madonna (1904)

W dniu 8 grudnia 1854 r. papież Pius IX ogłosił dogmat o
Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Od tego
czasu Matka Boska Niepokalanie Poczęta stała się ikoną
Kościoła, której poświęcono wiele figur i obrazów. Dziś
możemy je spotkać w wielu miejscach. Okazją do ich
fundacji była m.in. pięćdziesiąta rocznica ogłoszenia
dogmatu.

W 1905 r. na przykościelnym cmentarzu w Karczewie
stanęła piaskowcowa rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie
Poczętej autorstwa rzeźbiarza prof. Mazurka. Na cokole
widnieje napis: "Pod Twoją obronę uciekamy się. Na
pamiątkę 50-letniego jubileuszu Niepokalanego Poczęcia
N.M.P. 1904 roku". Ponad stuletnia figura została poddana
w ostanich latach renowacji.

52°04'33"N 21°15'04"E  |  na mapie:B

Karczew
Muzeum "Stara Plebania"

Karczew posiada swoją placówkę muzealną gromadzącą
dokumenty i przedmioty związane z przeszłością miasta.
Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej Muzeum "Stara
Plebania", bo taką nosi nazwę, mieści się w zabytkowej
plebanii położonej naprzeciw kościoła parafialnego przy
ulicy Żaboklickiego. Dworkowa plebania powstała w 1910 r.
Jest parterowym, murowanym budynkiem położonym w
ogrodzie. Centralnie umiejscowiony jest ryzalit z głównym
wejściem zwieńczony trójkątnym tympanonem. Budynek
przestał pełnić swoją pierwotną funkcję po wybudowaniu
nowego probostwa.

52°04'31"N 21°15'03"E  |  na mapie:C
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Karczew
Skwer Ofiar Katynia

Katyń, Ostaszków, Miednoje to miejsca, które każdemu
kojarzą się z mordami NKWD dokonanymi na polskich
oficerach i policjantach. Zamordowani pochodzili z różnych
stron Polski. Przez lata panowania komunizmu w Polsce
tragedia była zakłamywana, a miejsca pamięci były
nielegalne. Dziś w wielu miejscowościach zamieszkania
ofiar odsłonięto pomniki, tablice, symboliczne mogiły oraz
posadzono dęby pamięci.

W 2012 r. na karczewskim Starym Mieście wyodrębniono
skwer, który otrzymał nazwę Ofiar Katynia. W jego
centralnym miejscu ustawiono pomnik-głaz, przy którym
posadzono trzy dęby pamięci. Poświęcono je pochodzącym
z miasta ofiarom sowieckiej zbrodni. W 1940 r. zginęli por.
Bronisław Buniakowski, awansowany w 2007 r. na stopień
kapitana, ppor. Zygmunt Kwiatkowski, awansowany
pośmiertnie na stopień porucznika, oraz starszy przodownik
Policji Państwowej Tomasz Bednarski awansowany na
stopień aspiranta.

52°04'34"N 21°15'04"E  |  na mapie:D

Karczew

Pomnik Chrystusa Króla z 1932 r.

Rynek Starego Miasta w Karczewie położony przy kościele
św. Wita był przez wieki miejscem handlu. Szczególnie
rozwinięty był tutaj obrót zwierzętami rzeźnymi, z
dominującą rolą trzody chlewnej. Tutejsi kupcy sprowadzali
świnie z różnych miejsc i dostarczali je do Warszawy oraz
na polski Śląsk. Stanowili też najbogatszą grupę kupiecką
miasta. W 1932 r. ufundowali pomnik Chrystusa Króla,
który stanął w parku przed kościołem parafialnym.

Piaskowcowo-wapienny obelisk wzniesiono w podzięce za
odzyskanie niepodległości po ponadwiekowym okresie
zaborów. Na cokole umieszczono napis "Króluj i błogosław
nam Chryste - na pamiątkę odzyskania niepodległości
Polski - ofiara obywateli kupców Karczewa 30 października
1932".

Pomnik Chrystusa poddano w 2012 r. gruntownej odnowie.
Uzupełniono wówczas ubytki i oczyszczono jego
powierzchnie. Remontowi poddano również metalowe
ogrodzenie.

52°04'33"N 21°15'06"E  |  na mapie:E

Karczew
Kościół św. Wita

Kościół pw. św. Wita w Karczewie wzniesiony został w
latach 1732-1737. Ufundowany został przez marszałka
Franciszka Bielińskiego, a zaprojektowany prawdopodobnie
przez Jakuba Fontanę. Budynek składa się z trzech naw,
głównej i dwóch bocznych, utrzymany jest w stylu baroku
piemonckiego. Na jednej z zewnętrznych ścian świątyni
można zobaczyć tablicę fundacyjną kupca warszawskiego
Melchiora Walbacha. Wykonana została z czerwonego
marmuru, a powstała w 1595 r. Wewnątrz uwagę przyciąga
niezwykle piękna ambona w kształcie łodzi z żaglem,
kotwicą, siecią rybacką i orłem. Warto również zobaczyć
trzy obrazy Michała Elwiro Andriollego. Największy obraz,
"Św. Kazimierz", znajduje się w lewym, bocznym ołtarzu, z
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kolei drugi, "Chrystus w grobie", w lewej nawie, natomiast
ostatni, "Matka Boska Smutna", w kaplicy Pamięci
Narodowej. Obok kościoła stoi klasycystyczna dzwonnica z
przełomu XVIII i XIX wieku.

52°04'32"N 21°15'07"E  |  na mapie:F

Sprawdz na sklep.polskaniezwykla.pl

Karczew
"Jak sprzedam kaszankie..."

Słowa popularnej okupacyjnej piosenki doskonale
odtwarzają sceny, jakie przed kilkudziesięciu laty
rozgrywały się w karczewskiej wąskotorówce. Leżąca na
skraju doliny Wisły miejscowość już od XVIIII w. słynęła z
dużych jarmarków bydła oraz produkcji doskonałych
wędlin. Podczas II wojny światowej masarskie umiejętności
karczewian odegrały dużą rolę w podtrzymywaniu przy
życiu wygłodzonych mieszkańców stolicy. Ubój i produkcję
wyrobów prowadzono z narażeniem życia, pod osłoną
ciemności. Rano parowa ciuchcia kolejki karczewskiej
wypełniona szmuglerami wyruszała w stronę Warszawy.
Dawne czasy upamiętnia kolorowa lokomotywa postawiona
u zbiegu ulic Mickiewicza i Czerwonej Drogi.

Będąc w Karczewie warto zobaczyć kościół pod wezwaniem
św. Wita. Późnobarokową świątynię wzniesiono w latach
1732-1737 według projektu Jakuba Fontany. We wnętrzu
zachwyca barokowa ambona w kształcie łodzi. W kościele
znajdują się również dwa obrazy Michała Elwiro
Andriollego, przedstawiające Chrystusa w grobie i św.
Kazimierza. Prawdopodobnie ten artysta zaprojektował
również bogato dekorowane drzwi.

52°04'31"N 21°15'07"E  |  na mapie:G

Karczew
Pomnik poległym mieszkańcom
miasta

Na karczewskim rynku stoi pomnik z rzeźbą orła na
szczycie. Jest to obelisk poświęcony poległym mieszkańcom
miasta w czasie obu wojen światowych, powstały z
inicjatywy żołnierzy Armii Krajowej pochodzących z
Karczewa. Na piaskowcowym cokole umieszczono
marmurowe płyty. Na frontowej tablicy widnieje napis:
"Polegli, abyśmy mogli żyć. 1918, 1939, 1945.
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Społeczeństwo Miasta i Gminy Karczew", a na bocznych rok
powstania miasta 1548 i rok fundacji obelisku 1983. Na
tylnej płycie, obok herbu Karczewa, widnieje informacja o
fundatorach pomnika.

52°04'35"N 21°14'55"E  |  na mapie:H

Karczew
Kapliczka św. Leonarda

U zbiegu ulic ks. Żaboklickiego i Częstochowskiej w
Karczewie zobaczyć można jedną z tutejszych kapliczek. Ta
jednak jest wyjątkowa ze względu na swoją historię i
patrona. Umieszczony w niej święty Leonard jest patronem
dobrego porodu, więźniów, jeńców, chorych i zagrożonych
napadem lub kradzieżą.

Kapliczka pochodzi z końca XVIII w. Drewniana figura św.
Leonarda pojawiła się w niej prawdopodobnie w
początkach XIX w. Według podań przywieźli ją żołnierze
gen. Sokolnickiego powracający ze zwycięskiej bitwy z
Austriakami w 1809 r. Inna legenda mówi, że przy
kapliczce odpoczywał ranny Tadeusz Kościuszko
przewożony przez Rosjan wgłąb imperium. Kapliczka wraz z
figurą jest zabytkiem umieszczonym w rejestrze w 1971 r.

Obecnie rzeźba św. Leonarda poddawana jest konserwacji,
a jej miejsce czasowo zajmuje figura Matki Boskiej.

52°04'28"N 21°15'14"E  |  na mapie:I

Karczew
Kapliczka Matki Boskiej przy ulicy
Kościelnej

Karczew jest miastem, w którym można zobaczyć zabytki
pochodzące z XVIII-XIX wieku. Ma również kilka innych
ciekawych obiektów, które warto polecić.

W czasie spaceru po Karczewie warto zajść na ulicę
Kościelną, aby zobaczyć stojącą tam okazałą kapliczkę
Matki Boskiej. Murowany obiekt o dwóch poziomach
nakryty jest czterospadowym daszkiem zwieńczonym
krzyżem. W głównej wnęce stoi kamienna, kolorowa figura
Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Kapliczka pochodząca
z początku XX wieku została w ostatnim okresie
odrestaurowana.

52°04'40"N 21°14'49"E  |  na mapie:J
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Karczew
Krzyż wotywny przy ulicy Leśnej

W Karczewie znajduje się kilka małych obiektów kultu
religijnego. Poza kapliczkami są to również krzyże wotywne
wystawione przez mieszkańców miasta. Jeden z nich stoi
przy ulicy Leśnej. Wykonany jest z betonu, a u podstawy
widnieje napis: "Od powietrza, głodu i ognia wybaw nas".
Krzyż otacza niewielki ogródek okolony nowym
murowanym ogrodzeniem z kutym płotkiem.

52°04'44"N 21°14'48"E  |  na mapie:K

Karczew
Drewniana karczma z XIX wieku

W czasie zwiedzania Karczewa trafiłem na ulicę
Warszawską w miejscu, gdzie zbiega się ona z ulicą
Świderską. Zaintrygował mnie stojący naprzeciw Urzędu
Miasta duży drewniany budynek oznaczony numerem 29.
Jak się okazało, jest to była karczma pochodząca z XIX
wieku, stojąca przy dawnym placu targowym wytyczonym
w XVIII. Obszerny dom z drewna zachowany jest niemal w
takiej formie jak w czasach budowy. Od frontu zwracają
uwagę okna z oryginalnymi okiennicami. Budynek wieńczy
namiotowy dach pokryty papą. Obecnie dawna karczma
pełni funkcje mieszkalne.

52°04'40"N 21°14'37"E  |  na mapie:L

Karczew
Cmentarz wojenny

Tuż przy cmentarzu komunalnym w Karczewie mieści się
niewielki cmentarz wojenny powstały w 1939 roku.
Pochowano tutaj żołnierzy, którzy polegli we wrześniu 1939
roku, a także w latach okupacji. Na cmentarzu znajduje się
ponadto Pomnik Orła Białego, który został potajemnie
ustawiony w nocy podczas okupacji przez miejscowe
oddziały AK. Orzeł został wykuty z betonu przez więźniów,
którzy w latach 1938-1939 byli zatrudnieni przy budowie
wału przeciwpowodziowego wzdłuż Wisły.

52°04'26"N 21°15'24"E  |  na mapie:M
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Karczew
Kaplica cmentarna z 1828 roku

Na cmentarzu w Karczewie znajduje się kaplica cmentarna,
która została wybudowana w 1828 roku. Usytuowana jest
naprzeciw bramy wjazdowej przy ul. Żaboklickiego, tuż
przy głównej alei nekropolii. Jest to obiekt wolnostojący,
murowany. Kaplica od 1964 roku wpisana jest do rejestru
zabytków woj. mazowieckiego.

52°04'25"N 21°15'29"E  |  na mapie:N

Karczew
Na wydmie, pośrodku miasta...

Pośród domów Karczewa, w obszarze ograniczonym ulicami
Otwocką i Ślusarską, silniejsze wiatry przesypują piaski
wydmowego wzgórza. Teren ogrodzono niewysokim
murkiem, kamienne tablice i gwiazdy Dawida na bramie od
strony Otwockiej przypominają, że ten fragment miasta to
żydowski cmentarz. Założono go na początku XIX w.,
najstarsza zachowana macewa pochodzi z 1876 r. Na
powierzchni ok. 2 ha doliczono się kilkudziesięciu
piaskowcowych nagrobków. Przeważnie poprzewracanych i
uszkodzonych.

W czasie II wojny światowej na rozkaz Niemców zabrano

stąd większość macew. Przydały się do umacniania
brzegów Wisły. Po 1945 r. miejsce niczyje stało się dzikim
wysypiskiem śmieci i miejscem zabaw nieświadomej
dzieciarni. Dziś, widok kirkutu, powierzchownie
uprzątniętego i ogrodzonego, nie przestaje przerażać.
Pomiędzy kamiennymi płytami, gruzem i butelkami po
piwie, na przewianym piasku wzgórza z daleka bieleją
porozrzucane ludzkie kości. Szczątki Żydów, dawnych
mieszkańców Karczewa.

52°04'51"N 21°14'50"E  |  na mapie:O

Karczew
Kapliczka leśnych rowerzystów

Mazowiecki Park Krajobrazowy położony przy granicach
Warszawy został utworzony w 1986 r. Na obszarze parku
liczącego ponad 150 km kw. powierzchni znajdują się
głównie lasy sosnowe, ale krajobraz urozmaicają także
torfowiska i tereny bagienne. Bogata jest także flora i
fauna parku. Występują tutaj 230 gatunków ssaków,
ptaków, gadów i ryb, a spośród 1000 rosnących roślin aż
60 objętych jest ochroną. Teren parku jest także ulubionym
miejscem pieszych i rowerowych wycieczek mieszkańców
stolicy i okolicznych miast.

Wspomniani rowerzyści, których często można spotkać na
szlakach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, ufundowali
niezwykłą kapliczkę, która stoi przy leśnej drodze
prowadzącej z Karczewa do Anielina. Kapliczka z figurą
Chrystusa Frasobliwego wykonana została z drewna przez
rzeźbiarza Stefana Lisowskiego z Góry Kalwarii. Na
urokliwym obiekcie, nazywanym kapliczką leśnych
rowerzystów, umieszczono tabliczkę z mottem: &bdquo;W
nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy &ndash; leśni
rowerzyści&rdquo;. Przed kapliczką znajdują się ławki
zachęcające do chwili odpoczynku i zadumy.

52°05'01"N 21°16'05"E  |  na mapie:P
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Sprawdz na sklep.polskaniezwykla.pl

Karczew
Kirkut w lesie

Od lat 80-tych XX wieku rozpoczął się intensywny rozwój
osadnictwa żydowskiego w Otwocku. Tutejszy korzystny
klimat stał się przyczynkiem do powstania wielu sanatoriów
i lecznic służących Żydom z całego Mazowsza i innych
regionów Polski. Rosnąca społeczność żydowska, która
przed II wojną światową osiągnęła ponad 10 tysięcy osób
utworzyła własną gminę wyznaniową. Na terenie miasta
działało wiele domów modlitwy.

Kres gminie żydowskiej położyła okupacja hitlerowska.

Większość tutejszych Żydów zginęła w obozie zagłady w
Treblince. Po otwockich Żydach zachowała się pamiątka
zagubiona w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Jest nią
kirkut leżący w lesie przy leśnym dukcie w Anielinie
stanowiącym dziś część Karczewa. Przed założeniem gminy
żydowskiej otwoccy Żydzi chowali swoich zmarłych na
cmentarzu w Karczewie. Jednak rosnąca społeczność
potrzebowała własnej nekropolii. Założono ją na początku
XX wieku za miastem w pobliżu Anielina.

W szybkim tempie kirkut powiększał się. Swoje miejsce
spoczynku znajdowali tu nie tylko stali mieszkańcy
Otwocka, ale i kuracjusze tutejszych sanatoriów i szpitali.
Położenie cmentarza uchroniło go od zniszczeń w czasie
wojny. Jeszcze kilka lat po wojnie odbywały się na nim
pojedyncze pochówki. Po 1950 r. kirkut popadał w
zapomnienie i odwiedzany był głównie przez złodziei
niszczących nagrobki i przeszukujących groby.

W 2002 r. zawiązano Komitet Pamięci Żydów Otwockich i
Karczewskich, którego starania skierowane zostały m.in. na
uchronienie od dalszej dewastacji kirkutu w lesie.
Społecznicy z Komitetu wraz z otwocką młodzieżą
uporządkowali w znacznym stopniu nekropolię. Członkowie
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z Warszawy
zinwentaryzowali w 2007 r. nagrobki. Do dzisiaj przetrwało
ich około 1200. Na części z nich odmalowano nieczytelne
napisy. Część cmentarza odsłonięto w czasie wycinki drzew
pod przebiegającą w tym miejscu linię wysokiego napięcia.

52°05'03"N 21°16'11"E  |  na mapie:Q

Otwock Mały
Kapliczka NMP Niepokalanie
Poczętej (1930)
Wśród miejscowości tworzących gminę Karczew znajduje
się Otwock Mały. Powstanie wsi związane jest ściśle z
sąsiednim Otwockiem Wielkim. Osada nosząca pierwotnie
nazwę Otwock powstała w XIV wieku, a pierwsze wzmianki
w zachowanych dokumentach pochodzą z 1408 r. Otwock
położony był na skarpach rozlewiska Wisły. Z upływem
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czasu nowi mieszkańcy zaczęli wznosić swoje domy po jej
drugiej stronie. Nowo powstałe osiedle zaczęli nazywać
Otwockiem Zawodnym, a po wyschnięciu wody Zagórnym,
by w końcu stać się Małym.

Do atrakcji Otwocka Małego zalicza się przydrożna
kapliczka z figurą Najświętszej Marii Panny Niepokalanie
Poczętej. Obiekt pochodzi z 1930 r. i został ufundowany
przez mieszkańców wsi. Na nowej tablicy znajdującej się na
postumencie poniżej figury znajduje się inskrypcja o treści
&bdquo;Matko Przenajświętsza błogosław Ojczyznę naszą i
nas&rdquo; oraz data 20 sierpnia 1930 r. Kapliczce
otoczonej metalowym ogrodzeniem towarzyszą żywotniki.

52°03'39"N 21°15'17"E  |  na mapie:R

Otwock
Kościół Miłosierdzia Bożego

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Otwocku została
erygowana przez kardynała Józefa Glempa, 16 sierpnia
1989 roku. Budowa kościoła trwała w latach 1990-1995.
Świątynię konsekrował 15 października 2000 roku biskup
Kazimierz Romaniuk. W kościele warto zobaczyć przepiękne
witraże oraz równie interesujące mozaiki Najświętszego
Sakramentu i Matki Bożej.

52°05'32"N 21°15'05"E  |  na mapie:S

Otwock Wielki
Zabytkowa aleja lipowa

Otwock Wielki jest wsią w powiecie otwockim mogącą
pochwalić się jednym z najciekawszych zabytków
Mazowsza. Mowa oczywiście o zespole pałacowo-
parkowym Bielińskich położonym na sztucznym jeziorze
Rokola. W pałacu funkcjonuje Muzeum Wnętrz będące
oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie.

Do Otwocka Wielkiego z Karczewa dotrzemy drogą
prowadzącą przez Otwock Mały. Jadąc nią napotkamy inny
zabytek tego terenu, tym razem przyrody ożywionej.
Zabytek ten to aleja lipowa ciągnąca się pomiędzy oboma
Otwockami Wielkim i Małym. Kilkadziesiąt lip
drobnolistnych rosnących po obu stronach drogi tworzy
naturalny tunel. Aleja ocieniała trakt wiodący z pałacu do
kościoła w Karczewie. Zespół lip jest pomnikiem przyrody
chronionym przez prawo.

52°03'25"N 21°14'55"E  |  na mapie:T

Otwock
Miejsce pamięci przy ulicy
Karczewskiej

20 listopada 1943 r. hitlerowcy przewieźli z Pawiaka do
Otwocka 20 Polaków posądzonych o posiadanie broni i
udział w organizacjach konspiracyjnych. Tutaj, na skraju
lasu przy ulicy Karczewskiej, oddział SS dokonał egzekucji
więźniów. Był to odwet za zamachy na żołnierzy
niemieckich, które miały miejsce w Józefowie w dniu 10
listopada i w Otwocku osiem dni później. Na miejscu
egzekucji ustawiono po wojnie obelisk zwieńczony krzyżem
i tabliczką pamiątkową.

52°05'44"N 21°15'51"E  |  na mapie:U
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