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I. Zarys historii terenu opracowania  
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Osadnictwo nad brzegami rzeki Liwiec rozpoczęło się bardzo wcześnie. Już przed 

naszą erą przebywały tu luźne plemiona nie związane z żadną państwowością. Teren ten 
porastała wtedy nieprzebyta puszcza poprzedzielana ciekami i rozlewiskami. Na ślady ludów 
należących do kultury trzcinieckiej, łużyckiej, wenedzkiej, wczesnośredniowiecznej, czyli 
nawet sprzed 1500 lat p.n.e. natrafili archeologowie m.in. w grodzisku w Zawiszynie.  

Burzliwe dzieje tych ziem odzwierciedla zmienność przynależności administracyjnej i 
państwowej ziem jadowskiej i łochowskiej. W średniowieczu teren opracowania położony był 
na wschodnich rubieżach Mazowsza, które włączone zostały do Korony Królestwa Polskiego 
dopiero w XVI w. Do końca I Rzeczypospolitej administracyjnie ziemie nurskie przynależały 
do powiatu kamienieckiego. Po trzecim rozbiorze tereny te weszły w skład Galicji Zachodniej 
zaboru austriackiego. Od 1807 zostały włączone do Księstwa Warszawskiego. Po jego 
upadku znalazło się w obrębie autonomicznego Królestwa Polskiego, po powstaniu 
listopadowym w Kraju Nadwiślańskim, a po klęsce 1963 roku w guberni warszawskiej 
imperium rosyjskiego. Po okresie niepodległej II Rzeczypospolitej, ziemie te znalazły się w 
generalnej guberni niemieckiej. W sierpniu 1944 roku „wyzwolenie” przynieśli sowieccy 
okupanci. Współcześnie po odrodzeniu III Rzeczypospolitej i reformie administracji w 1999 
roku gmina Jadów przynależy do powiatu wołomińskiego, natomiast gmina Łochów do 
węgrowskiego. 

W czasach nam współczesnych, do szybkiego zaludniania terenów nad Liwcem 
przyczyniła się budowa kolei Warszawa-Petersburg, którą oddano do użytku w roku 1862. 
Wtedy to rozwijały się okoliczne miasta takie jak Jadów i Łochów. W dwudziestoleciu 
międzywojennym Urle były uznanym letniskiem podwarszawskim.  

W granicach gmin Jadów i Łochów położonych jest wiele miejsc atrakcyjnych 
wizualnie oraz kulturowo. Znajdują się tu historyczne ośrodki osadnicze, pomiędzy którymi 
w krajobraz wpisane są ciekawe przykłady osadnictwa szlacheckiego, budownictwa 
regionalnego, obiekty przemysłowe, obiekty architektury sakralnej oraz miejsca pamięci.  
 

 
Dwór w Jadowie od strony północnej 

 
fot. Kamila Szczepańska 
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Miejscowości „Jadowo” i „Łochowo” w XVI w. 

„Opracowanie studialne wartości kulturowych gminy Jadów”, Opiat 1997. 

 
Ważniejsze drogi w XVI w. 

„Opracowanie studialne wartości kulturowych gminy Jadów”, Opiat 1997 
 



 

 

 
Mapa kwatermistrzostwa, ok.1839r. 

„Opracowanie studialne wartości kulturowych gminy Jadów”, Opiat 1997 



 

 

II. Walory środowiska kulturowego 
 

1. Dawne ośrodki wiejskie i miejskie 
 

Budziska (gmina Łochów)  
Pierwsze wzmianki dotyczące tej miejscowości pochodzą z 1810 roku, zostały 

zapisane w protokole biskupa lubelskiego Wojciecha Leszczyc-Skarszewskiego, który w 
parafii Kamionna gościł z wizytą duszpasterską. Wieś opisana została wtedy jako Budy. 
Dawna nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od prowizorycznych budowli, 
służących za schronienie pracownikom leśnym, ponieważ mieszkańcy tutejsi już od XV w. 
trudnili się wyrobem klepki dębowej, gontów i desek, wypalaniem węgla drzewnego, 
wytapianiem smoły, oraz zbieraniem żywicy, szyszek i kory dębowej. Do czasów obecnych 
zachowały się w okolicach liczne przykłady budynków poprzemysłowych m.in. tartak, 
budynki dawnej smolarni, suszarni szyszek oraz nadleśnictwa. Po uwłaszczeniu tych ziem w 
roku 1864, rozwinęły się na tym terenie wioski: Budziska, Jerzyska, Łojki, Łojew i Wywłoka. 

 
Jadów (gmina Jadów) powstał prawdopodobnie na początku XV wieku. Pierwotnie 

wieś nosiła nazwę „Jady” – od jadowitych węży żyjących w okolicznych lasach. Rozkwit 
miejscowości związany jest z przejęciem dóbr jadowskich przez hrabiego Zamoyskiego w 
zamian za odstąpienie twierdzy Zamość. W tych czasach powstały tu niewielkie fabryki 
włókiennicze. Prawa miejskie Jadów uzyskał w roku 1823 roku, wtedy też ukształtował się 
obecny układ urbanistyczny miasta z charakterystycznym, największym w okolicy rynkiem 
oraz zabudową przyrynkową. Wśród licznej zabudowy regionalnej, nierzadko drewnianej, aż 
26 budynków zostało wyszczególnionych jako zabytkowe w miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego.  

 
Łochów (gmina Łochów) otrzymał prawa miejskie w 1969 roku, choć historia tej 

miejscowości sięga o wiele wcześniej. Początkowo miejscowość ta nosiła nazwę „Łochowo”, 
prawdopodobnie od zawodu „łowczego”, częstego na tym terenie, „łochwy” czyli legowiska 
niedźwiedzia lub „łochini” leśnego krzewu owocowego. W 1882 roku została zmieniona na 
obecną. Szybszy rozwój miasta nastąpił wraz z wybudowaniem stacji kolejowej, wzdłuż 
której rozwijało się osadnictwo tych terenów, fabryki w Baczkach, a także dużej jak na 
ówczesne czasy poczty konnej. Układ urbanistyczny miasta kształtował się w okresie 
rozkwitu kolei Warszawa–Petersburg. Największa koncentracja zabytków architektury 
zlokalizowana jest właśnie w okolicy dworca kolejowego, tzn. w rejonie ulic Armii Krajowej 
i 1 Maja.  

 
Kamionna (gmina Łochów) powstała pod koniec XV wieku. Początkowo nosiła nazwę 

Kamionolas. Obecna nazwa znana jest od 1790 roku. Właścicielem tych terenów, na 
przełomie XIV/XV wieku był przypuszczalnie Wawrzyniec z Targowego. Jego wnuk Mikołaj 
Targowski z Łochowa, ufundował tutaj w końcu XV wieku pierwszy kościół pw. Narodzenia 
NMP, św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja. Obecna, czwarta świątynia została wybudowana w 
stylu neogotyckim na początku XX wieku. W 1766 r. stolnik podlaski Mikołaj Kuszell 
lokował tu miasto. Lokacja okazała się jednak nieudana i już w źródłach z końca XVIII w. 
miejscowość wymieniana jest ponownie jako wieś. Warto zaznaczyć, że z Kamionnej 
pochodził ks. Michał Godlewski (1872-1956), który w latach 1927-1949 był wykładowcą na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

 
Zawiszyn (gmina Jadów) założony został przez Mikołaja Zawiszę, starostę liwskiego i 

kamienieckiego w 1565 roku. Królowa Bona nadała mu wówczas 10 włók lasu, na których 



 

 7 

powstała wieś i folwark obejmujący: dwór, sadzawki oraz młyn na Liwcu, zwanym wtedy 
„Liwczem”. Znajduje się tu dom Mariana Karczewskiego, autora książki „Czy można 
zapomnieć?”, opisującej akcje dywersyjne przeprowadzane podczas wojny w tutejszych 
okolicach. 

 
2. Rezydencje, dwory i pałace 

 
1 Baczki (gmina Łochów) Zespół dworski  
położony jest na południowy wschód od drogi wiodącej przez wieś Baczki. W skład 

tego zespołu wchodzą: dwór, domek ogrodnika, obora, lamus oraz park. Dwór oraz lamus 
rozmieszczone są po przeciwległych stronach polany będącej centrum założenia. Park 
rozciąga się na południowy - wschód. 
 Wybudowany w końcu XVIII w. modrzewiowy dwór uległ zniszczeniu. Podczas 
odbudowy jego układ przestrzenny został przekształcony. Obecnie jest to obiekt drewniany, 
parterowy, oszalowany, o konstrukcji zrębowej, częściowo podmurowany. Wybudowany na 
planie prostokąta z gankiem od frontu, dziewięcioosiowy posiada dwutraktowy układ wnętrz. 
Przykryty jest gontowym dachem o konstrukcji dwuspadowej z naczółkami. Jest własnością 
prywatną.  
  Zgodnie z tradycją w XVII w., lamus był kaplicą ariańską. Obecny wygląd uzyskał w 
XVIII w. Parterowy budynek z mieszkalnym poddaszem jest wymurowany z cegły i 
otynkowany. Wybudowany został na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu z gankiem od 
południa. Narożny ganek wsparty jest na dwóch filarach, otwarty na trzy strony arkadami 
(obecnie dwie boczne zostały częściowo zamurowane). Naroża budynku są opilastrowane.  
Wejście przez późniejszą dobudówkę, zlokalizowane jest od wschodu. Wewnątrz znajduje się 
izba z dekoracyjnym sklepieniem. Na poddaszu zachował się kominek. Budynek przykryty 
jest dachem mansardowym, nad gankiem dwuspadowym, pokrytym dachówką. W elewacji 
znajdują się półkoliste okna. Odrestaurowany został staraniem Marka Sadzewicza w 1974 
roku, jest budynkiem mieszkalnym. 

Park założono w XVIII w stylu krajobrazowym. Do obecnych czasów zachowała się 
część starodrzewu m.in. aleja grabowa biegnąca z północy na południe. Zespół ujęty jest w 
ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   

 
2 Barchów (gmina Łochów). Pozostałości zespołu dworskiego  
Dwór został wybudowany w drugiej połowie XIX w. Miał konstrukcję drewnianą, 

zrębową, był oszalowany. Został przebudowany w drugiej połowie XIX w., przez właściciela 
Konstantego Wiechowskiego. Wybudowany na planie prostokąta, parterowy dwór z 
mieszkalnym poddaszem był częściowo podpiwniczony. W wysokiej podmurówce mieściła 
się izba mieszkalna. W skład elewacji frontowej wchodził ganek o czterech drewnianych 
kolumnach, z trójkątnym szczytem, obramionym kostkowym gzymsem. Budynek przykryty 
był blaszanym dwuspadowym dachem. Wnętrze dworu  miało układ dwutraktowy.  

W roku 1813 r. majątek Barchów dzierżawił dziadek Marii Konopnickiej - 
Wasiłowski. Dwór spłonął doszczętnie w roku 2002. Obecnie zgliszcza budynku porastają 
gęstymi krzewami. 
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Zniszczony dwór – widok od strony drogi 

 

Park dworski w 
stylu  krajobraz-
zowym zachował się 
w dobrym stanie. 
Odszukać tu można 
liczny starodrzew, 
układ krzewów oraz 
aleję dojazdową 
wiodącą przez 
groblę między 
dwiema 
symetrycznie 
rozplanowanymi 
sadzawkami.  
Ze względu na brak 
ogrodzenia, park 
obecnie stanowi 
miejsce wypasu 
zwierząt gospo-
darskich. 

Przy drodze przed groblą znajduje się kapliczka przydrożna, sąsiaduje ona z 
potężnymi pomnikami przyrody - pozostałością alei dojazdowej. Od ruin budynku w stronę 
rzeki Liwiec prowadzi kolejna aleja złożona z jesionów i świerków. Z powodu zniszczenia 
systemu spiętrzającego wodę, stawy i łączące je kanały zarastają trzcinami 
   

 
Dobrze zachowane wnętrza parkowe dworu w Barchowie 

 
fot. Kamila Szczepańska 

 
3 Brzuza (gmina Łochów). Zespół folwarczny 
 Obejmuje murowany spichlerz oraz drewniane zabudowania rządcówki i stajnie. 

Drewniane stajnie oraz zabudowania pełniące rolę rządcówki zostały w roku 1975 
wyremontowane. W latach późniejszych folwark przekształcono w PGR, obecnie jest 
własnością prywatną. W niewielkiej odległości od folwarku znajduje się drewniana kapliczka. 
Folwarki i stadnina koni były własnością hrabiego Zamoyskiego.  
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4 Borki (gmina Jadów). Pozostałości założenia dworskiego.  
Budynki, wchodzące w skład założenia z XIX wieku zostały rozebrane i 

przebudowane. Z materiału budowlanego powstały nowe budynki mieszkalne usytuowane w 
południowo-środkowej części założenia. Park o kształcie prostokąta usytuowany jest na 
terenie płaskim, nieznacznie tylko opadającym w kierunku wschodnim ku strumieniowi. W 
skład drzewostanu parku wchodzą m.in. lipy, jesiony, klony, olsze czarne, robinie akacjowe, 
świerki, w podszyciu przeważają lilaki i śnieguliczki. Zachowanymi elementami dawnej 
kompozycji parku są dwa stawy znajdujące się we wschodniej części założenia oraz lipowa 
aleja wjazdowa, w części zachodniej. W sąsiedztwie alei ustawiony został krzyż z 
czerwonego granitu, prawdopodobnie na osi dawnego dworu.   

 
5 Jadów (gmina Jadów). Zespół dworski  
Wybudowany został w drugiej połowie XIX wieku. Obecny wygląd założenia nosi 

ślady licznych zmian, ponieważ po roku 1860 rezydencja została gruntownie przebudowana 
przez ówczesnych właścicieli, rodzinę Kotarbińskich. Po II wojnie światowej majątek przejął 
Skarb Państwa i utworzono tam gospodarstwo rybackie. W skład zespołu wchodzą; dwór, 
oficyna, spichlerz i obora.  

Dwór, umieszczony w środkowej części założenia, zwrócony jest na południe. Jest to 
budynek wzniesiony na planie prostokąta z ryzalitem oraz dwoma niskimi dobudówkami, 
parterowy bez podpiwniczenia z mieszkalnym poddaszem. Murowany dom przykryty jest 
dachem naczółkowym o więźbie krokwiowo-stolcowej z lukarnami. Drzwi wejściowe są 
dwuskrzydłowe, ozdobne, oknom towarzyszą okiennice. Wewnątrz budynku podłogi i stropy 
są drewniane. 

 

 
Elewacja południowa dworu w Jadowie  

fot. Kamila Szczepańska 
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Oficyna to parterowy, otynkowany budynek na wysokiej podmurówce, z dobudówką, 
przykryty dwuspadowym dachem, w jego okolicy zlokalizowane są inne zabudowania 
gospodarcze.  

  
Budynek gospodarczy wchodzący w skład zabudowań 
dworu w Jadowie                             

Stawy rybne wchodzące w skład założenia dworskiego 
w Jadowie                                              

 
Po roku 1956 całkowicie zniszczono strukturę i charakter parku. Z pierwotnego 

założenia parkowego zachowały się nieliczne kasztanowce, częściowo układ drogowy oraz 
układ wodny, który stanowią stawy rybne, połączone z rzeką Osownicą, usytuowane na 
południe od zabudowań. 

  

 
 Dwór w Jadowie 

fot. Kamila Szczepańska 
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6 Julin (gmina Łochów). Willa  
 

 

Budynek charakteryzuje się ciekawą bryłą. Wybudowana 
została w 1904 roku przez Ignacego Paderewskiego dla 
swojej żony Heleny, która utworzyła tu pensjonat dla 
„dobrze urodzonych” panien. Do roku 1948 w tym 
miejscu dziewczęta uczyły się prowadzić dom oraz 
zdobywały ogładę towarzyską. W czasie wojny dom był 
również czynny. Otrzymywali tu pomoc wszyscy 
potrzebujący, zarówno partyzanci jak i inni ludzie 
ukrywający się przed wojskami niemieckimi. W 
otoczeniu willi znajduje się dobrze zachowana aleja 
świerkowa oraz park sięgający aż do rzeki. 
 
 
 
Willa – od strony parku 
 
 

 

 
Willa Paderwskich w Julinie –widok od strony drogi.                                                            Fot. Kamila Szczepańska 
    

 
7 Kamionna (gmina Łochów). Zespół dworski  
Obejmuje dwór, dwie oficyny oraz park. 
Dwór został wybudowany w roku 1836 dla rodziny Godlewskich. W roku 1982 został 

odrestaurowany. Obecnie należy do prywatnego inwestora. 
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Z pośród dwóch oficyn wchodzących w skład założenia pierwsza jest w dobrym 
stanie, druga prawie doszczętnie zniszczona. W parku zachowały się pomniki przyrody m.in. 
wiąz i dąb. Pośród licznego starodrzewu widoczny jest układ wnętrz parkowych oraz 
zarastający układ wodny. Znajduje się tu również klonowa aleja dojazdowa z bramą 
wjazdową.   

  

  
Dwór w Kamionnej                                                                                                Aleja prowadząca do dworu 

 
 

  
Oficyny wchodzące w skład założenia dworskiego w Kamionnej.  

fot. Kamila Szczepańska 
    

8 Łochów-Stefanin (gmina Łochów). Pozostałości folwarku  
Założenie „Stefanin” wybudował pod koniec XIX w. Stanisław Dernałowicz dla 

swojej córki Stefanii. Właśnie od jej imienia pochodzi nazwa folwarku. W skład zabudowań 
folwarcznych  wchodzą dwa drewniane czworaki na 16 rodzin oraz budynki gospodarcze i 
czeladne tj. obory, stajnie, stodoły i wozownie. W pobliżu tych zabudowań znajdował się 
dworek otoczony ogrodem i parkiem.  
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Budynek gospodarczy folwarku „Stefanin” 

fot. Kamila Szczepańska 

            Budowa folwarku pociągnęła 
za sobą rozwój gospodarczy terenu. 
Przeniesiono tu gorzelnie znajdującą 
się pierwotnie w okolicy pałacu w 
Łochowie Wsi. Wybudowano tu tartak 
parowy oraz fabrykę zbrojeniową. Po 
przejęciu tych dóbr przez rodzinę 
Zamoyskich w dworku mieszkał 
administrator tych ziem. Po drugiej 
wojnie światowej aż do roku 1965 w 
budynku tym mieściło się liceum, a w 
budynkach gospodarczych internat. 
Później pozostał już tylko internat. 
Dworek spłonął w 1979 roku. 

 
9 Łochów-Stefanin (gmina Łochów) Pozostałości zespołu dworskiego 
W czasie gdy okoliczne tereny znalazły się w rękach rodziny Zamoyskich, przy 

granicy z Budziskami wybudowano dworek i budynki gospodarcze na potrzeby 
administratora Lasów Łochowskich. Podczas II wojny  światowej obiekty te zostały zajęte 
przez gestapo i żandarmerię niemiecką. Następnie, po roku 1945 utworzono tam siedzibę 
Nadleśnictwa Lasów Państwowych. Dwór spłonął w 1978 roku, a na jego miejscu w latach 
1984 - 1986 wybudowano budynek biurowy i mieszkalny. 

 
10 Łochów Wieś (gmina Łochów) Zespół pałacowy 
Obecnie składa się z pałacu i dwóch oficyn oraz pozostałości parku. 
Murowany pałac został wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku dla hrabiego 

Hornowskiego. W czasie świetności zamieszkiwany był przez takie osobistości jak rodzina  
Hornowskich, od roku 1875 Dernałowiczów, a następnie Zamoyskich.  

W czasie gdy dwór był własnością rodziny Dernałowiczów wybudowane zostały trzy 
murowane budynki folwarczne. Po II wojnie światowej folwark został przejęty przez skarb 
państwa i zgodnie z danymi z 1981 roku, po roku 1944 w budynku zamieszkało 21 rodzin 
robotniczych, łącznie 85 osób. W tym czasie stan pałacu ulegał szybkiemu pogorszeniu. 
Obecnie budynek ten wraz z oficynami jest własnością prywatną i podlega gruntownej 
rewaloryzacji. Planowane jest przekształcenie zespołu pałacowego w obiekt pełniący funkcje 
kulturalne i gościnne.  

Przy wjeździe znajduje się cokół z kamienną figurą Matki Boskiej. Rzeźba powstała w  
pierwszej połowie XIX wieku. Dawniej figura ta znajdowała się na wyspie nad Liwcem w 
prawdopodobnym miejscu położenia dawnego dworu - na wysokim brzegu Liwca. W miejscu 
tym pozostał dobrze zachowany ślad fosy o długości około 70 m. Naturalnie meandrująca 
rzeka zmusiła ówczesnych właścicieli do przeniesienia swojej siedziby dalej od brzegu. 
Opuszczona wyspa nazwana została "Saską Kępą". 

W parku częściowo zachował się starodrzew.  
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W Pałacu Hornowskich w Łochowie Wsi trwają prace rewaloryzacyjne 

 

                 

   
Oficyna  wchodząca w skład zabudowań zespołu pałacowego w Łochowie 
Wsi 

 

 Figura Matki Boskiej 
 

fot. Kamila Szczepańska 
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11 Nowinki (gmina 
Jadów) Pozostałości 
zespołu dworskiego 

Z dawnego zało-
żenia powstałego w 
połowie XIX w. zachowała 
się jedynie rządcówka i 
czworak. Drewniana 
rządcówka  wzniesiona na 
planie prostokąta z 
gankiem, skierowana jest 
frontem na wschód. 
Konstrukcja budynku 
oparta jest na niskiej 
podmurówce. Elewacja 
budynku oszalowana jest 
deskami w układzie 
pionowym, podobnie jak 
szczyty dwuspadowego 

 
Staw – pozostałość zespołu dworskiego w Nowinkach 

 

krytego wypalaną dachówką dachu. Murowany czworak, zmieniony został na potrzeby szkoły 
podstawowej. 
 

12 Pogorzelec (gmina Łochów). Zespół 
dworski  

Reprezentują go pozostałości parku i 
budynek dworu, który poddany został 
gruntownej przebudowie, nowy budynek 
wzorowany jest na dawnym dworze. Nowe jest 
także ogrodzenie. Rewaloryzacji uległy 
niektóre elementy parku takie, jak układ 
wodny, droga i podjazd. 

 
 

Pogorzelec – brama wjazdowa i park  
 

 

 
Układ wodny w parku 

 
   Dwór w Pogorzelcu 

fot. Kamila Szczepańska 
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13 Relin – Jasiorówka (gmina Łochów). Zespół dworski  
Obejmuje dworek zwany „Relinki” oraz ruiny młyna należącego do Władysława Eychlera. 
 

 
Dwór  „Relinki”        
                                                                                                                      

14 Zawiszyn (gmina Jadów) Pozostałości XVI – wiecznego założenia obronno-
rezydencjonalnego  

Obejmują fortyfikacje oraz wybudowany znacznie później budynek folwarczny. 
Obecnie głównym elementem założenia jest kolisty nasyp o wysokości około 3 m 

porośnięty lilakami. Na tym wzniesieniu niegdyś zlokalizowana była obronna rezydencja. 
Otacza go wypełniona wodą owalna fosa o szerokości 5-6 m. Na szycie kopca obok wykopów 
znajduje się niewielka, murowana kapliczka.   

  
Widok założenia od strony drogi w Zawiszynie 
 

Pozostałości dawnej fosy 
 fot. Kamila Szczepańska 
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Do naszych czasów dotrwał również wybudowany znacznie później, pod koniec XIX 
wieku ośmiorak, będący częścią założenia dworskiego. W tym czasie na zachód i północ od 
dworu rozciągał się park, w którego północnej części można odnaleźć staw. W parku 
znajdowała się rządcówka.  

Prawdopodobnie cegły oraz ciosy kamienne pochodzące z ruin dworu w Zawiszynie 
zostały użyte do budowy kościoła w Jadowie, przypuszczalnie również w Kamionnej. 

Badania archeologiczne wykazały obecność licznego materiału ceramicznego oraz 
cegieł w pobliżu kopca. Niezwykłą wartość archeologiczną stanowią skomplikowane 
podziemne struktury przestrzenne powstałe na skutek różnych procesów osadniczych na 
przełomie późnego średniowiecza i renesansu. 

 

 
Pozostałości założenia obronno-rezydencjonalnego w Zawiszynie 

fot. Kamila Szczepańska 

 
3. Obiekty poprzemysłowe i usługowe 

 
15 Łochów (gmina Łochów). Budynek apteki  
Znajduje się na rogu ulic Armii Krajowej i Al. Łochowskiej. Ten drewniany budynek 

wybudowany został jako rezydencja letniskowa w Urlach, do Łochowa  przeniesiony był w 
okresie II wojny światowej przez Niemców i służył okupantom jako kantyna. Po wojnie 
znajdował się tu Urząd Gminy.  

 
16 Łochów (gmina Łochów). Budynek poczty  
Murowany parterowy budynek w XIX wieku był siedzibą poczty konnej. 
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Budynek dawnej kantyny wojskowej 

 
Budynek poczty 

 
 

 
17 Łochów (gmina Łochów) Zespół dworca kolejowego  
Obejmuje parowozownię i budynek mieszkalny. Parowozownia została wybudowana 

w 1868 roku i służyła do II wojny światowej. Obecnie jest przekształcona w stację PKP z 
kasami oraz poczekalnią. Obok znajduje się zabytkowy budynek mieszkalny. Do roku 1944 
były tu również murowany dworzec, dom kolejarza, drewniana wieża ciśnień oraz budynki 
gospodarcze wybudowane dla obsługi dworca.  

 

  
 

Budynek mieszkalny wchodzący w skład zespołu dworca kolejowego 
w Łochowie – elewacja południowa                              

 

     Budynek stacji – elewacja wschodnia 
                                                  

fot. Kamila Szczepańska 
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18 Łochów – Baczki Fabryczne (gmina Łochów) Zespół fabryczny Fabryki Maszyn 
Rolniczych i Odlewni Żeliwa  

Obejmuje obecnie budynek fabryki, stróżówkę, dom kasjera, domy robotników, szkołę 
oraz grabową aleję dojazdową.  

Budynek fabryki wybudowany został w roku 1884 jako odlewnia żeliwa. 
Produkowano tu proste odlewy żeliwne do maszyn rolniczych. Po I wojnie światowej fabryka 
zmieniła nazwę na Fabryka Odlewów Żeliwnych i Narzędzi Rolniczych.  

W sąsiedztwie dawnego, drewnianego domu rodziny Perlisów, zwanego przez 
mieszkańców „pałacem”, zachowało się żeliwne ozdobne ogrodzenie wykonane z odlewów 
metalowych. i aleja grabowa. Niedaleko pozostała stróżówka oraz murowany dom kasjera 
zwany „kantorem”. Ponadto znajdują się tam również trzy wielorodzinne drewniane domy 
zamieszkiwane przez pracowników oraz członków obsługi technicznej fabryki. 
           Dawna szkoła zwana przez 
okolicznych mieszkańców ”murowanką” 
zbudowana była w latach 1910 – 1911, 
wyposażona w mieszkanie dla nauczyciela. 
Od 1928 roku jest to dom mieszkalny. 
Dawniej w sąsiedztwie budynku 
znajdowało się żeberko kolejowe łączące 
fabrykę z przejazdem w Jasiorówce. W 
skład założenia wchodził również 
spichlerz, w 1954 roku przerobiony na salę 
kinową i bibliotekę oraz zbudowana w 
1911 roku droga zwana „Perlisową szosą”.  

„Murowanka” – dawna szkoła wchodząca w skład 
zespołu fabrycznego w Łochowie Fabrycznym 

 

 

  
Pozostałości dworu należącego do rodziny Perlisów –  
misterne żeliwne ogrodzenie 

 
 

Aleja grabowa prowadząca do dawnego dworu 
przy zespole fabrycznym w Łochowie 

 
fot. Kamila Szczepańska 
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19 Łochów (gmina Łochów) Przepompownia wody  
Obejmuje budynki z czerwonej cegły, zwane przez okolicznych mieszkańców 

„Pompką”. Dawniej, w tym miejscu, woda była pobierana i pompowana do stacji 
obsługującej pociągi parowe PKP w Łochowie. Do czasów obecnych przetrwały jedynie 
zabudowania przepompowni oraz betonowy punkt poboru wody znajdujący się w korycie 
rzeki.   

  

Zabudowania przepompowni wody 
 

 

Budynki zespołu fabrycznego  w Łochowie –Stefaninie 
 

20 Łochów - Stefanin (gmina Łochów) Zespół gorzelni  
W skład zespołu wchodzi browar i gorzelnia zlokalizowane przy ulicy Wyszkowskiej.  

 
21 Szewnica (gmina 

Jadów). Zespół gorzelni 
pochodzi z drugiej połowy 
XIX wieku, jednak budynki 
produkcyjne i magazynowe 
zostały gruntownie przebu-
dowane, jedynie czworak 
zachował oryginalny kształt. 
Wybudowany na planie 
czworokąta, nieotynkowany 
budynek z cegły palonej 
pokryty jest dwuspadowym 
dachem z dachówki palonej. 
Drzwi drewniane z nad-
świetlem, wewnątrz pomiesz-
czenia rozplanowane są w 
układzie dwutraktowym. 

 
Znacznie przekształcone zabudowania gorzelni 

fot. Kamila Szczepańska 

 
22 Ostrówek (gmina Łochów). Zespół fabryczny Fabryki Mebli Metalowych i 

Odlewni Żeliwa „Morfeusz”  
Fabryka została założona w roku 1872 przez rodzinę Lebenstein. W skład założenia 

wchodziła odlewnia żeliwa oraz kilka budynków administracyjno-produkcyjnych. W fabryce 
produkowane były proste maszyny rolnicze, łóżka metalowe, odlewy żeliwne, piasty do 
wozów itp. Po I wojnie światowej fabryka zmieniła nazwę na Warsztaty Mechaniczne 
Ostrówek. 



 

 21 

4. Budownictwo regionalne 
 

Budownictwo regionalne stanowi istotny walor krajobrazu Doliny Liwca. W 
przeszłości na tym terenie przeważał drewniany rodzaj zabudowy.  

Charakterystyczny dla regionu układ zabudowań wiejskich oparty jest na planie 
czworokąta. Budynek mieszkalny zawsze ustawiony jest szczytem bądź frontem do drogi. 
Najbliżej domu sytuowane są spichlerze, następnie obory, chlewy i stajnie, a najdalej 
odsunięta jest stodoła będąca zamknięciem siedliska od strony przeciwnej.  

Dominującym na tym terenie typem konstrukcji, jest konstrukcja zrębowa oparta na  
kamieniach polnych lub podmurówce z cegły. Charakterystyczną cechą regionalnej zabudowy 
jest prosta bryła domu, niekiedy uzupełniona gankiem lub przeszkloną werandą. Wejście do 
budynku zazwyczaj znajduje się w poziomie terenu. Przeważają budynki o dachach 
dwuspadowych o nachyleniu ok. 45% ze szczytami wybijanymi deskami w układzie 
pionowym, czasem z ozdobnymi zakończeniami krzyżujących się wiatrownic nawiązującymi 
do budownictwa regionalnego Kurpi. Często pojawiają się geometryczne motywy zdobnicze 
umieszczane na szczytach domów, dekoracyjne deskowanie szczytów domów, snycerskie 
wykończenie krawędzi połaci dachu. Niekiedy dekoracyjna jest też poprzeczna belka 
wieńcząca dach oraz sterczyna. Nielicznie występują dachy kryte strzechą oraz mansardy.  

 

   
Drewniany budynek o charakterze 
regionalnym  

Detal -  dekoracyjna korona 
nadokienna 

Detal - wykończenia szczytu dachu 
i dekoracja przyokienna 

 

 

  
Budynek zabytkowy w Jadowie 

 
Drewniana zabudowa przyuliczna 

fot. Kamila Szczepańska 
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 Na listwach podokapowych, na narożach domu, nad drzwiami i nad oknami pojawiają 
się rzeźbione z drewna i malowane na jasne kolory elementy zdobnicze. Na szczególną uwagę 
zasługują zwłaszcza unikalne dekoracje okien roboty ciesielskiej, zwane „koronami 
nadokiennymi”. Towarzyszą im zazwyczaj dwukolorowe okiennice z prostokątnymi 
płycinami.  

 
Budynki  zabytkowe przy ul. 1 Maja  

 
i przy ul Żwirki i Wigury 3             fot. Kamila Szczepańska 

   
Urle (gmina Jadów).  
Zabudowania Urli reprezentują przedwojenne pensjonaty i letnie rezydencje 

wypoczynkowe. Pensjonaty charakteryzują się obszernym rozplanowaniem, są zazwyczaj 
dwukondygnacyjne, urozmaicone gankami i wystawkami. Przykładem tego typu zabudowy 
jest dom  zabytkowy przy ulicy 1 maja w Urlach powstały około 1915 roku. Ponadto w 
Urlach zlokalizowane są kolejne 4 budynki zabytkowe zlokalizowane przy ul. Żwirki i 
Wigury, Poniatowskiego i  1-go Maja. 

Brzuza (gmina Łochów) 
Cała miejscowość zachowała charakterystyczny ulicówkowy układ zabudowy. Na 

szczególną uwagę zasługują liczne zabytkowe drewniane zabudowania z charakterystycznie 
wykończonymi obramowaniami okien, tzw. „koronami” oraz dekoracyjnymi szczytami 
domów. Wśród licznej regionalnej zabudowy znajdują się tu 4 obiekty wpisane na listę WKZ.   

Wólka Paplińska (gmina Łochów) 
Zlokalizowane są tu m.in. dwa zabytkowe domy i jedna zagroda. Domy zostały 

nieznacznie przebudowane, a ich otoczenie jest współczesne. Zagroda jest opuszczona i ulega 
powolnemu zniszczeniu. 

Gwizdały (gmina Łochów) 
 Zgodnie w rejestrem WKZ znajdują się tu cztery zabytkowe domy.  

 Poza wymienionymi wyżej 
miejscowościami zabudowa regionalna 
zachowała się w Łosiewicach, Jerzyskach, 
Barchowie, Nadkolu, Ogrodnikach,. W 
Baczkach i Strachowie znajdują się po 3 
budynki wpisane w rejestr WKZ. Kolejne 
zlokalizowane są w Letnisku Nowy Jadów, 
Zawiszynie i Kamionnej. Ponadto w 
miejscowośach: Burakowskie i w 
Myszadłach znajdują się zabytkowe 
zagrody. 
  

Zabytkowy budynek mieszkalny w Nadkolu 
fot. Kamila Szczepańska 
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5. Kościoły 
 
23 Jadów (gmina Jadów). Kościół p.w. Znalezienia Krzyża św. 
Jest to trzeci kościół w tej miejscowości. Pierwszy wybudowany 1474 roku  przez 

Bolesława IV księcia mazowieckiego, konsekrowany przez jego brata Kazimierza, biskupa 
płockiego, został spalony wraz z miastem podczas najazdów szwedzkich. W roku 1773 w 
miejscu spalonego powstał drewniany kościół z murowaną dzwonnicą. W latach 1882-1884 
wybudowano nową świątynię, wg projektu uznanego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego. 
Jednym z fundatorów był hrabia Zdzisław Zamojski. Materiały budowlane pozyskano m.in. z 
rozbiórki dawnego dworu w Zawiszynie. Fundusze na budowę kościoła pochodziły także z 
dobrowolnych podatków chłopów, którzy również pomagali przy budowie.  
Kościół jest neogotycki, jednak 
fragmenty budowli wskazują na 
styl neoromański. Świątynię 
wybudowano na planie krzyża 
łacińskiego i zorientowano w 
kierunku Ziemi Świętej. Zwężone 
prezbiterium, po bokach którego 
znajdują się dwie zakrystie, 
zamknięto trójbocznie. Układ 
przestrzenny kościoła jest 
bazylikowy. Nad całością 
budowli góruje wieża na planie 
kwadratu. Konstrukcja budowli 
wykonana jest z cegły wypalanej. 
Otynkowane są wieżyczki, portal, 
skarpy, łuki podokapowe, gzymsy 
i obramienia otworów. Całość 
wsparto na podmurówce z cegły i 
ciosów granitowych. Drzwi 
wejściowe dwuskrzydłowe, z 
półkolistym nadświetlem 
poprzedzone są portalem z 
kolumnami. Nad głównym 
wejściem umieszczona jest figura 
Matki Boskiej, przy niej 
półkoliste okna tworzą biforium, 
wyżej zaś triforium. Dach nad 
korpusem głównym i zakrystiami 
jest dwuspadowy. 

 
Elewacja frontowa kościoła w Jadowie 

fot. Kamila Szczepańska 

Wewnątrz widoczne jest sklepienie krzyżowo–żebrowe. Nawa główna poprzedzona 
jest kruchtą i chórem, nawy boczne oddzielone półkolistymi arkadami wspartymi na filarach. 
Wnętrze zdobią rokokowe organy, a także szafa z miechy, dwie XVIII-wieczne barokowe 
figury siedzących puttów na cokołach balustrady chóru, pochodzące ze Śląska. Zachowały się 
osiemnastowieczne szaty liturgiczne. Na plebani przechowywane są księgi metrykalne 
sięgające 1632 roku. 
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24 Kamionna (gmina 
Łochów). Kościół p.w. 
Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny 

Jest czwartą świątynią w 
tym miejscu. Pierwszy kościół 
pw. Narodzenia NMP, św. Jana 
Chrzciciela i św. Mikołaja 
powstał na przełomie XV/XVI 
w.  

Obecny wybudowany 
został w latach 1904-1909 
według projektu J. P. 
Dziekońskiego w stylu 
neogotyckim. Został częściowo 
zniszczony podczas pierwszej 
wojny światowej. Dnia 8 sierpnia 
1915 roku wojska rosyjskie 
wysadziły dwie wieże, których 
fragmenty zniszczyły część 
świątyni.  

 
 

 
Elewacja południowa kościoła w Kamionnej 

 

 
Fronton kościoła w Kamionnej 

fot. Kamila Szczepańska 
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Detal elewacji północnej kościoła w 
Kamionnej  

 

Wnętrze kościoła - w głębi dekoracyjna ambona  
 

 

 
W latach 1920 - 1923 funkcję proboszcza w Kamionnie pełnił 
ks. Michał Woźniak (1875-1942) - przyszły męczennik obozu 
koncentracyjnego w Dachau, wyniesiony do chwały ołtarzy w 
dniu 13 czerwca 1999 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Dzięki jego staraniom odbudowano fasadę kościoła, niestety już 
bez charakterystycznych dla tego obiektu wież.  

Ogrodzony murem teren kościoła otoczony jest licznym 
starodrzewem wśród którego dominują lipy. Znajduje się tu 
również mogiła z 1920 r.  

 
 
 
 

Mogiła z okresu wojny polsko-bolszewickiej  
 

     

  

 

W pobliżu kościoła w latach 
1922 - 1924 wbudowano 
plebanię. Jej autorem również 
był J. P. Dziekoński. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elewacja plebanii kościoła w 
Kamionnej 

fot. Kamila Szczepańska 
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6. Cmentarze 
 
25 Jadów (gmina Jadów). Cmentarz rzymsko-katolicki w Jadowie 
Założony został na początku XIX wieku. W czasie powstawania cmentarza nagrobki 

sytuowane były dość chaotycznie, dopiero w momencie wybudowania kaplicy zaczęto 
rozmieszczać je promieniście wokół budowli.  

Brama prowadząca na cmentarz została wybudowana w roku 1900, natomiast mur 
otaczający cmentarz w latach 60- tych XX wieku. 

Stara część cmentarza założona została na planie rombu. Wśród licznych nagrobków 
znajdują się tu mogiły: hr. Zdzisława i Józefa Zamoyskich, rodziny Ottowiczów, 
Drzewiackich i Powierżów, Dionizego Zabokrzyckiego, Fryderyki  Kotarbińskiej oraz  
dr Leona Borkiewicza i ks. Stanisława Skowrońskiego. Jak również grób Władysława 
Białobrzeskiego poległego 12.11.1918 r.  

Kaplica 
cmentarna powstała w 
końcu XIX wieku, w 
stylu neogotyckim. 
Budynek na planie 
prostokąta wybudowany 
z cegły palonej, z 
sygnaturką w fasadzie, 
nakryty jest dachem 
dwuspadowym. Naroża 
są oskarpowane. Drzwi 
wejściowe ujęte są 
portalem, zakończonym 
ostrym łukiem, po-
wielonym w kształcie 
okien. Mała zakrystia 
nakryta dwuspadowym 
dachem z dachówki 
znajduje się w elewacji 
zachodniej. Wewnątrz 
kaplicy znajdował się 
obraz Chrystusa w grobie 
autorstwa Miłosza Kotar-
bińskiego oraz późno-
klasycystyczny nagrobek 
z piaskowca Fryderyki z 
Ditzów Kotarbińskiej 
(zm. 1863). Kaplica 
figuruje  na liście WKZ. 

 
 

 
Kaplica cmentarna na cmentarzu parafialnym w Jadowie 

fot. Kamila Szczepańska   
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26 Jadów (gmina Jadów) Cmentarz 
żydowski  

Kirkut znajduje się w lesie niedaleko 
szosy Jadów – Mokra Wieś. Prawdopodobnie 
został założony w połowie XIX wieku, na 
planie prostokąta. Obwiedziony został 
wykopem i obwałowaniem. Wewnętrzny układ 
cmentarza został bezpowrotnie zatarty. Na 
terenie całego obiektu zachowało się jedynie 
kilka macew wykonanych z granitowych 
kamieni polnych lub piaskowca, z niektórych 
przetrwały jedynie fragmenty. Na wielu z nich 
widoczne są wyraźne inskrypcje w języku 
hebrajskim. W centralnej części znajduje się 
wydzielone niską podmurówka miejsce o rzucie 
prostokąta, w środku którego znajdują się 
resztki grobowca, kilka macew, oraz cenotaf - 
grobowiec pozorowany (ku pamięci Berty i 
Rubina Berensztein, zamordowanych podczas 
wojny). Cmentarz porośnięty jest lasem 
sosnowym z rzadkim podszyciem w którym 
dominuje jałowiec.  

  

 
 

  
         Pozostałości nagrobków  

 

 
    Zdewastowany cmentarz                                                                                                                     fot. Kamila Szczepańska 
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27 Jadów (gmina Jadów). Cmentarz osadników Szkockich  
Unikatowy w skali kraju cmentarz położony jest w lesie. Granice oraz struktura 

przestrzenna założenia zostały całkowicie zatarte. Do czasów obecnych zachowało się jedynie 
kilka nagrobków m.in. nagrobek Waltera Govenlocka wykonany z potężnego granitowego 
głazu narzutowego z dobrze zachowaną odlaną z żelaza stylizowaną na zwój pergaminu 
tablica z inskrypcją. Na tablicy widnieje napis : 

„Ś.P. / WALTER GOVENLOCK / PRZEŻYWSZY LAT 86 / U WSZYSTKICH 
SZANOWANY / ZMARŁ D. 27 MAJA 1881 R / PORUCZAJĄC SWĄ DUSZE BOGU”. 

W głazie osadzony był niegdyś również żelazny krzyż. 
Innym dobrze zachowanym nagrobkiem jest mogiła Katarzyny z Carviów Hay. Jest to 

filar wybudowany na planie prostokąta, wykonany z szarego piaskowca. Składa się z 
dwustopniowej podstawy oraz dwukondygnacyjnej nadstawy zakończonej krenelażem. Na 
wyższej płycie podstawy znajduje się inskrypcja w języku angielskim, natomiast w niższej 
znajduje się ten sam napis w języku polskim. 

„TU SPOCZYWA Ś.P. / KATARZYNA z  CARVIÓW / HAY / ŻYLA LAT 40 / 
UMARŁA W STRACHÓWCE / D. 2 GRUDNIA 1873. / JAKO DOBRA 
CHRZEŚCIAJNKA  / NIE LĘKAŁA SIĘ ŚMIERCI / SPOKOJNIE POLECIŁA SWĄ  / 
DUSZĘ BOGU / SPOCZYWAJ W POKOJU / DROGA ŻONO I MATKO”.  

Cały cmentarz porośnięty jest przez sosny i robinie akacjowe oraz bujnie rozrośnięte 
krzewy lilaków i dzikiej róży. 

 
28 Kamionna (gmina Łochów) Cmentarz rzymsko-katolicki  
Na cmentarzu znajduje się neogotycka kaplica z czerwonej cegły. Wejście na 

cmentarz ozdobione jest figurą Jezusa Chrystusa. Cały cmentarz otoczony jest szpalerami 
drzew. Znajduje się tu zbiorowa mogiła 14 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie 
walk we wrześniu 1939 roku, a także grób powstańca z 1863 r. Ludwika Ignacego Wiktora.  

 
29 Łochów (gmina Łochów) Cmentarz rzymsko-katolicki  
Wśród pomników na cmentarzu w Łochowie  znajduje się symboliczny grób z 

wygrawerowanym napisem „KU CZCI I PAMIĘCI POLEGLYCH 1939-1945” Pomnik 
został odsłonięty w 1982 roku, ceremonię odsłonięcia uświetniła przemowa dowódcy 
batalionu Nadbużańskiego Obwodu „Rajski Ptak”.  

 
30 Sulejów (gmina Jadów) Cmentarz rzymsko-katolicki  
Założony został na planie trapezu, niedawno został powiększony w kierunku 

południowo-wschodnim. Ogrodzony jest metalowymi segmentami, natomiast brama 
wybudowana z cegły silikatowej. Główna aleja rozwidla się w kierunku południowym. 
Dawna aleja przebiegała równolegle do zachodniej granicy. Nagrobki zwrócone są frontami 
do alejek. O wartości cmentarza stanowią starsze nagrobki wykonane głównie z kutego 
żelaza, piaskowca oraz granitu. Do najcenniejszych należą: nagrobek ks. Kaliksta Waszczuka 
z 1893 roku, w formie krzyża na dekoracyjnym cokole z piaskowca oraz drewniany krzyż z 
1904 roku na nagrobku Marianny Lewandowskiej.  

Na terenie cmentarza znajduje się okazały starodrzew. W strukturze drzewostanu 
przeważają gatunki liściaste tj, kasztanowce, robinie akacjowe, brzozy, lipy, dęby i topole 
osiki. Cmentarz położony jest w malowniczym otoczeniu pól uprawnych.  
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7. Kapliczki i krzy że przydrożne 
 
Na terenie doliny Liwca występuje również nagromadzenie rozmaitych kapliczek i 

krzyży przydrożnych. 
Najczęściej spotykane są kapliczki wybudowane na planie kwadratu lub prostokąta, 

murowane, bądź kamienne. Na cokole ustawiony jest filar z przeszklonymi wnękami, w 
których umieszczano obrazy lub rzeźby osób boskich, bądź też popularnych świętych. 
Zazwyczaj kapliczki nakrywane są dachami dwu- lub czterospadowymi. Wówczas na 
przecięciu kalenic znajdują się dekoracyjne krzyże.  

Krzyże przydrożne wykonane z drewna, ozdobnie kutego żelaza lub z odlewanego 
żeliwa, mocowane są na murowanych bądź kamiennych podstawach.  

Poniżej ujęte zostały przykłady małej architektury sakralnej reprezentatywne dla 
licznych tego typu obiektów zachowanych na terenie opracowania. Wybrane zostały jedynie 
kapliczki i krzyże powstałe przed II wojną światową lub ciekawe z innych względów. 
Opisanie wszystkich obiektów tego typu licznie reprezentowanych na tym terenie, 
wymagałoby bardziej szczegółowego opracowania.  

 
31 Baczki (gmina Łochów). Krzyż przydrożny  
ustawiony 21 maja 1878 roku, kosztem Michała Wróblewskiego.  
 
32 Basinów (gmina Jadów). Krzyż przydrożny granitowy z 1894 roku. 

    
            33 Barchów (gmina Łochów). 
Kapliczka  
Pochodzi z połowy XIX. Wymurowana jest 
w formie czworobocznego, otynkowanego 
słupa. W jej górnej kondygnacji w 
narożnikach znajdują się cztery 
półkolumienki oraz dwie kolumienki 
flankujące wnękę. 
 

34 Brzuza (gmina Łochów) 
Kapliczka  

Wybudowana została z drewna na 
murowanym fundamencie. Nakryta jest 
dwuspadowym dachem nad częścią główną 
i podobnym, mniejszym daszkiem nad 
wejściem. Znajduje się w pobliżu folwarku. 
Wpisana na listę Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

 
35 Brzuza (gmina Łochów) Obelisk 

zwieńczony krzyżem 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

        Zabytkowa kapliczka pod lipą - pomnikiem przyrody  
znajduje się przy dawnym założeniu dworskim w 
Barchowie 

fot. Kamila Szczepańska 
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36 Iły (gmina Jadów). Krzyż z 1931 r. 
 
37 Jadów (gmina Jadów). Krzyż przydrożny przy moście na Osownicy  
Upamiętania miejsce tragicznej śmierci 8 letniego Józefa Zamoyskiego. Dziecko 

spadło ze spłoszonego konia.  
 
38 Kaliska (gmina Łochów). Kapliczka  
Powstała w roku 1916. Upamiętnia pragnienia ludności z okresu „Wielkiej Wojny”.  
 
39 Kamionna Pieńki (gmina Łochów) Kapliczka  
Murowana w postaci trzech czworokątów o zmniejszających się wymiarach, 

zwieńczonych odlewanym krzyżem. Na środkowym fragmencie znajdują się wnęka z 
płaskorzeźbą.  

 
40 Laski Stare (gmina Łochów). Kapliczka 
Murowana z w formie czworokątnego słupa z niszami, zwieńczona kutym 

dekoracyjnie krzyżem. 
 
41 Łazy (gmina Łochów) Kapliczka  
Murowana, częściowo otynkowana, w postaci słupa nakrytego dwoma dwuspadowymi 

dachami, o przecinających się kalenicach. 
 
 
 
 

Kapliczka z bogato zdobionym krzyżem 
w Laskach Starych  

 

 
Kapliczka w Kaliskach 
  

 

Krzyż w Jadowie przy 
rzece Osownicy   

              fot. Kamila Szczepańska 
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42 Łochów (gmina Łochów). Kapliczka 
Powstała w pierwszej połowie XIX w. Ustawiona jest 
na czworobocznym, murowanym i otynkowanym 
słupie.  Kamienna rzeźba przedstawia Św. Jana 
Nepomucena. Patron był czeskim kanonikiem, który 
nie chcąc zdradzić tajemnicy spowiedzi 
podejrzliwemu mężowi, został rzucony z mostu 
Karola w Pradze do rzeki Wełtawy. 

 
43 Łojki (gmina Łochów). Kapliczka 

Pochodząca z roku 1894. W postaci murowanego 
słupa o zwężającym się szczycie, zakończonego 
krzyżem. W przeszklonej niszy umieszczona jest 
figura Matki Boskiej. 

 
 
 

 
Figura Św. Jana Nepomucena  
 
 

44 Nowa Starowola (gmina Jadów) Krzyż z 1959 roku.  
 
45 Nowinki (gmina Jadów) Krzyż  
Wykonany z różowego granitu, pochodzący z roku 1918. Zawiera częste na okolicznych 

kapliczkach wezwanie 
„OD POWIETRZA GŁODU OGNIA I WOJNY ZACHOWAJ NASZ PANIE”  
 
46 Oble (gmina Jadów) Obelisk  
Z 1935 roku, murowany pomalowany na biało z krzyżem. 

          
Krzyż w miejscowości Oble                                             Krzyż w miejscowości Nowinki 
                                                                                                                                                                                  fot. Kamila Szczepańska 
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Sitne - Krzyż  
                                      

 
47 Sitne 

(gmina Jadów)  Krzyż 
z 1896 roku 
 

48 Starowola 
(gmina Jadów). Krzyż 
z 1928 roku zawiera 
powtarzający się w 
okolicy motyw liścia z 
wygrawerowanym 
„BOŻE 
BLOGOSŁAW NAM” 
 
 
 

 
 

Płaskorzeźba - detal krzyża w Sitnem                       

 
 
 

 
Krzyż w Starowoli z 1928 r.   
 

 
 
 
49 Starowola 

(gmina Jadów). 
Kapliczka z 1900 roku  

Ma postać gra-
nitowego słupa, W 
przeszklonej niszy 
znajduje się wizerunek 
Matki Boskiej, a 
poniżej napis 
„BŁOGOSŁAW 
NAS”. 
U podstawy kapliczki 
znajduje się nisza z 
figurą Jezusa 
Chrystusa, zdjętą ze 
zniszczonego krzyża z 
roku 1944. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Krzyż w Starowoli z 1900 roku 
                              fot. Kamila Szczepańska  
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50 Starowola (gmina Jadów). Krzyż   
            Pochodzi z 1862 roku. Jest to 
najstarszy z okolicznych drewnianych 
obiektów tego typu. Wsparty na leciwych 
kasztanowcach wyraża prośbę „BOŻE 
BLOGOSŁAW NAS”. Wyżej widnieje napis 
„POD TWOJĘ OBRONĘ”.   
 
51 Strachów (gmina Jadów). Kapliczka 
przydrożna      

O formie słupowej, została ustawiona 
w okresie międzywojennym. Posiada 
oryginalną formę obelisku z piaskowca. W 
przeszklonej wnęce znajduje się obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem Jezus (Matki Boskiej 
Częstochowskiej). Upamiętnia odparcie 
wojsk radzieckich w wojnie w 1920 roku. 
Świadczy o tym wygrawerowana inskrypcja: 
„ KRÓLOWO / KORONY / POLSKIEJ / 
MÓDL SIĘ / ZA NAMI / *CVD / NAD / 
WISŁĄ* / NA PAMIĄTKĘ / ODPARCIA / 
BOLSZEWIKÓW / POD RADZYMINEM/ 
15 SIERPNIA 1920 R.” 

 

  Krzyż w Starowoli z 1862 r. 
 

 
Detal kapliczki w  Strachowie 
                                              

 
                Kapliczka w Strachowie  

fot. Kamila Szczepańska 



 

 34 

52 Urle (gmina Jadów). Symboliczna mogiła  
Znajduje się w południowo-zachodniej części miejscowości, 

przy końcu ulicy 1 Maja. Upamiętnia żołnierzy francuskich 
poległych w tych okolicach w 1945 roku.  Na stopniu przed 
cokołem krzyża umieszczono tablicę z inskrypcją: 
„A LA MEMOIRE / DES FRANCAIS / MORTS/ LOIN/ DE LEUR 
PATRIE / MAI 1945” 
W tłumaczeniu napis ten oznacza „Pamięci Francuzów poległych z 
dala od swojej ojczyzny”. 

 
53 Wólka Paplińska (gmina Łochów). Kapliczka  
Murowana  w często spotykanym na tym terenie formie 

czworobocznego słupa, z przeszklonymi wnękami, nakryta dwoma  
dwuspadowymi dachami o przecinających się kalenicach.  

 
 
 
 
 

Krzyż w Urlach   
 

 

 
54 Zawiszyn (gmina Jadów). Krzyż – pomnik   
Z czerwonego granitu ustawiony został w roku 1918. W  kamieniu wygrawerowano 

złoconą inskrypcję: 
„JEZUSIE NAUCZYCIELU / ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI / TEN KRZYŻ STAWIA WIEŚ  / 
ZAWISZYN NA UPROSZENIE / POKOJU I POMYŚLNOŚCI / DLA OJCZYZNY 
NASZEJ / W CZASIE WOJNY EUROPEJSKIEJ / 1918 R.” Napis ten okolony jest 
ornamentem z ciernistych gałązek, unoszących się jak chmury nad rysunkiem wschodzącego 
Słońca. Treść napisu jak i wymowa rysunku wyraźnie wskazują na patriotyzm mieszkańców 
tych okolic.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krzyż w Zawiszynie                               
fot. Kamila Szczepańska 
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55 Zawiszyn (gmina Jadów). 
Kapliczka  

Ustawiona jest na szczycie kopca. Ma 
formę czworobocznego słupa z wnękami na 
przeciwległych ścianach. W nich 
umieszczone są obrazy przedstawiające 
Matkę Boską. Przykryta jest czterospadowym 
metalowym dachem zwieńczonym odlanym 
krzyżem.  Na kamiennej tablicy 
przytwierdzonej do kapliczki widnieje 
zamazany napis:  

„BŁOGOSŁAW BOŻE LUD 
OWI TWOJEMU i W S.WI  
ERZE GO UMACNIAJ. OD G  
RZECHÓW I NIENAWIŚCI  
ZACHOWAJ NAS PANIE. 
P. ALEKSANDER HAWRYLUK  
I SŁO…F…Z. D. 3 MAJA 1908”.  

 
 
 
 

 
Kapliczka znajdująca w Zawiszynie  
 

56 Zawiszyn (gmina Jadów). Krzyż przydrożny drewniany z lat 1926 / 1972 z 
inskrypcję wyrażającą pragnienia ludności: „BŁOGOSŁAW NASZEJ OJCZYŹNIE”. 
 

57 Zawiszyn (gmina Jadów). Kapliczka przydrożna z wizerunkiem Matki Boskiej z 
roku 1935.  

 
58 Zawiszyn (gmina Jadów). Krzyż przydrożny  
Jest drewniany, zgodnie z napisem w miejscu krzyża z roku 1852 w roku 1987 

ustawiony został nowy.   

         
Kapliczka z 1935 roku 
 
  

Detal – rzeźba przy krzyżu w   
Zawiszynie pochodzącym z roku 
1972 

  

      Detal – rzeźba przy krzyżu w   
Zawiszynie  

 
fot. Kamila Szczepańska 
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8. Inne miejsca pamięci 
 
Obok formy krzyży i kapliczek, miejsca pamięci oznaczone są w terenie przez 

pomniki, tablice okolicznościowe itp. Upamiętniają zwykle wydarzenia związane z pierwszą 
wojną światową, z wojną polsko-radziecką z ruchem chłopskim w dwudziestoleciu 
międzywojennym lub z drugą wojną światową. 

 
59 Budziska (gmina Łochów) Pomnik  
Pomnik znajdujący się w miejscowości Budziska upamiętnia 90-lecie ruchu ludowego. 

Tekst wypisany na pomniku brzmi następująco: "Tym co żywią i bronią". Został odsłonięty w 
1985 r.  

 
60 Budziska (gmina Łochów) Pomnik poświęcony pamięci członków AK.  
Do pomnika przytwierdzona jest granitowa tablica na której wygrawerowano krzyż, 

znak Polski Walczącej oraz inskrypcję:  
"POMORDOWANYM I  POLEGŁYM W WALCE Z OKUPANTEM  
W LATACH 1939-1944 CZŁONKOM RUCHU OPORU AK  
PLACÓWKI XVII "ŁOCHÓW" BATALIONU NADBU ŻAŃSKIEGO 
… dalej wymienionych jest 38 nazwisk…  
CZEŚĆ ODDAJĄ RODZINY I TOWARZYSZE BRONI”.  

Odsłonięcie pomnika miało miejsce w roku 1985. 
 
61 Jadów (gmina 

Jadów) Obelisk na rynku w 
Jadowie  

Poświęcony jest 
pamięci chłopów poległych 
w czasie starcia z policją, do 
którego doszło 11 listopada 
1932 roku. Zginęły wówczas 
4 osoby, a 12 zostało 
rannych. Nazwiska zmarłych 
osób znajdują się na tablicy 
inskrypcyjnej. Wydarzenia, 
które upamiętnia ten pomnik 
przyczyniły się do 
demonstracji chłopów w 
całym kraju. 

 
 Pomnik w Jadowie 

fot. Kamila Szczepańska 
62 Jaworówek (gmina Łochów) Pomnik przy moście  
Pomnik to właściwie fragment zniszczonego mostu ozdobiony krzyżem. Umieszczony 

wśród lasu sosnowego został przez budowniczych, którzy po II wojnie światowej 
odbudowywali zniszczony most na Liwcu w Pustych Łąkach.   

 
63 Jerzyska (gmina Łochów) Pomnik  
Ustawiony w lesie, w miejscowości Jerzyska - upamiętnia walkę żołnierzy AK z 

oddziałami hitlerowskiej dywizji pancernej. Na pomniku widnieje napis: "W tym miejscu w 
sierpniu 1944 roku żołnierze Armii Krajowej - Powstańczych Oddziałów Specjalnych 
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"Jerzyki" z Harcerskiej Kompanii Szturmowej "Wołomin" stoczyli bój z oddziałami 
hitlerowskiej dywizji pancernej. Chwała poległym, co ojczyznę ukochali bardziej niż własne 
życie. Jerzyska VIII 1982”. Uroczystość odsłonięcia uświetniła obecność twórcy POS Jerzyki 
płk. Jerzego Strzałkowskiego.  

 
64 Julin (gmina Łochów) Izba pamięci H. i I. Paderewskich 
Zlokalizowana jest w malowniczo położonym budynku szkoły podstawowej w Julinie. 

Sale muzealne znajdują się obok sal lekcyjnych. Pierwsza z nich poświęcona jest 
założycielom i patronom placówki, Helenie i Ignacemu Paderewskim. Znajdują się w niej 
m.in. liczne zdjęcia, fortepian i fragmenty kolekcji wschodniej porcelany zbieranej przez 
patronów. Druga sala zwana salą regionalną, zawiera przedmioty codziennego użytku, 
wykorzystywane dawniej w okolicznych gospodarstwach. 

 
65 Kamionna (gmina Łochów) 

Obelisk  
           Wzniesiony dla uczczenia pamięci 
Józefa Piłsudskiego w latach 1933-1934. 
Wybudowany staraniem ówczesnego 
wójta – Franciszka Millera oraz 
sekretarza Bronisława Wycecha, z 
dobrowolnych składek uiszczanych przez 
mieszkańców gminy. Ustawiony na 
przeciwko dawnego budynku gminy. Na 
obelisku znajduje się portret Marszałka w 
postaci medalionu z brązu z 
wygrawerowanym napisem:  
"MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI 
PIŁSUDSKIEMU - RODACY”.  
Podczas działań wojennych pomnik nie 
został zniszczony, natomiast po 
wkroczeniu na te tereny Armii 
Czerwonej usunięto z niego medalion 
oraz napis. Z pierwotnego wyglądu 
pomnika pozostał jedynie odlew orła w 
koronie znajdujący się na szczycie. W 
latach czterdziestych na pomniku został 
umieszczony napis:  
„BOJOWNIKOM O WOLNOŚĆ I 
DEMOKRACJĘ". Po roku 1944 napis 
wyryty na płycie umieszczonej na 
obelisku został zmieniony  i  brzmi:  
"W HOŁDZIE ZAMORDOWANYM 
PRZEZ FASZYSTÓW 
HITLEROWSKICH W LATACH 1939 – 
1944. MIESZKAŃCY GROMADY 
KAMIONNA 1957". Obecnie trwają 
starania o przywrócenie pomnikowi 
właściwego znaczenia.   
 
 

Pomnik w Kamionnej 
fot. Kamila Szczepańska 
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66  Szynkarzyzna (gmina Łochów) 
Pomnik upamiętniający poświęcenie członków 
AK  

Pomnik znajdujący się na skraju lasu 
został ustawiony by upamiętnić rozstrzelanych w 
marcu 1943 r. członków ruchu oporu Armii 
Krajowej placówki "Łochów", a także 
rozstrzelanych mieszkańców wsi Brzuza, którzy 
zginęli za pomoc udzieloną zbiegłym jeńcom i 
żydom z obozu w Ostrówku.   
 
           67 Wólka Sulejowska (gmina Jadów) 
Pomnik  
Upamiętnia poległych w latach 1939 -1944, jak 
głosi napis „ZGINĘLI Z RĘKI FASZYSTY”. Pod 
wykonaną z metalu podobizną orła widnieje 15 
nazwisk.  
 
Pomnik w Wólce Sulejowskiej 

fot. Kamila Szczepańska 
  

 
9. Inne elementy krajobrazu kulturowego 

 
68 Barchów (gmina Łochów). Pozostałości grodziska wczesnośredniowiecznego 
Zlokalizowane są przed mostem po prawej stronie drogi prowadzącej do Jadowa. 

Zbudowano je na „surowym korzeniu” tj. na nowym wyrębie. Do dzisiejszych czasów 
dotrwał jedynie kolisty nasyp ziemny o średnicy około 75 m.  Fragmenty ceramiki znalezione 
w jednym z wykopów pozwalają datować grodzisko na X-XI wiek. Gród w Barchowie został 
spalony prawdopodobnie w wyniku najazdów jaćwiesko–litewskich, w burzliwym okresie po 
śmierci Bolesława Chrobrego. Inne grody zapewne podzieliły losy grodu w Barchowie, gdyż 
Litwini, Jaćwingowie oraz Żmudzini penetrowali i plądrowali te tereny, aż do czasów 
Kazimierza Wielkiego. 

Grodzisko było schroniskiem dla ludności osiadłej w jego okolicy. Obronny charakter 
nadawały mu niedostępne położenie na wysokim brzegu zakola rzeki, fosa oraz obwałowania. 
W okolicy grodziska zlokalizowane były pola uprawne. Położone po drugiej stronie rzeki 
stanowiska archeologiczne obejmują pozostałości ówczesnych osad.  

 
69 Gwizdały (gmina Łochów). Muzeum Gwizdka  
Założone w 1999 r. w szkole w miejscowości Gwizdały, na bazie kolekcji gwizdków 

Pana Witolda Tchórzewskiego. W zbiorach muzeum znajduje się obecnie ok. 500 gwizdków 
różnej wielkości: od małych dziecięcych zabawek, poprzez gwizdki sportowe, aż do wielkich 
gwizdków używanych w  parowozach.  

 
70 Kaliska (gmina Łochów). „Kuźnia rycerska”  
W Kaliskach wykuwany jest oręż rycerski używany podczas pokazowych walk i 

rekonstrukcji wielkich historycznych bitew. Niejednokrotnie znajdował zastosowanie jako 
rekwizyt w polskich superprodukcjach filmowych. Wyroby nadliwieckiej kuźni znane są nie 
tylko w polskich bractwach rycerskich, rozpowszechnione są również wśród miłośników 
broni białej z całej Europy. 
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Droga ze Starowoli do Zawiszyna (gmina Jadów) w czasie drugiej wojny światowej 
służyła Niemcom jako pas startowy dla samolotów.  
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