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S³owo wstêpne
Szanowni Czytelnicy,
z przyjemnoœci¹ przekazujê Pañstwu Leksykon powiatu pu³awskiego, który prezentuje tê piêkn¹ ziemiê poprzez klucz ³atwych
do wyszukania hase³. Zapraszam do lektury,
maj¹c nadziejê, ¿e zgromadzony materia³
zainspiruje Pañstwa do pog³êbiania wiedzy
o regionie i zachêci, by wyruszyæ na poszukiwanie opisywanych skarbów przyrody, kultury i tradycji. Bogate zasoby powiatu
pu³awskiego s¹ coraz lepiej wykorzystywane w ofercie turystycznej - od przysmaków
kuchni regionalnej, przez warsztaty artystyczne i festiwale, po inicjatywy sportowo-rekreacyjne. Atrakcje te przyci¹gaj¹ rzesze
turystów z kraju i zagranicy, ale te¿ samych
mieszkañców, którzy coraz chêtniej anga¿uj¹ siê w ¿ycie spo³eczne, poznaj¹ zabytki
architektury i osobliwoœci przyrody, uczestnicz¹c w ró¿norodnych wydarzeniach.

Zarówno Powiat Pu³awski, jak i poszczególne samorz¹dy lokalne, s¹ bardzo zaawansowane w absorpcji œrodków zewnêtrznych, stanowi¹cych Ÿród³o znacz¹cego
dofinansowania projektów zmieniaj¹cych
oblicze regionu. Coraz lepsza jest wspó³praca ró¿nych œrodowisk na rzecz wspólnego dobra i kreowania atrakcyjnej przestrzeni gospodarczej i spo³ecznej. Jest to
istotny kontekst dla dzia³añ inwestorów
i przedsiêbiorców ukierunkowanych na obs³ugê ruchu turystycznego. Obrazu dope³nia aktywnoœæ mieszkañców obdarzonych
zmys³em dobrego gospodarowania i kreatywnoœci¹, którzy realizuj¹ w³asne inicjatywy. Podejmowane dzia³ania s¹ spójne
i podnosz¹ ogóln¹ atrakcyjnoœæ powiatu.
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia
piêknej Ziemi Pu³awskiej.
Starosta Pu³awski, Witold Popio³ek
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Z recenzji wydawniczej
Powiat pu³awski jest jednostk¹ administracyjn¹ o niew¹tpliwie bogatych walorach
przyrodniczych i kulturowych, które zosta³y
w³aœciwie wyeksponowane w niniejszym
leksykonie.
G³ównym motywem leksykonu s¹ poszczególne miejscowoœci, których po³o¿enie
zosta³o opisane wspó³rzêdnymi geograficznymi. Niezale¿nie od danych liczbowych,
uwypuklone s¹ równie¿ charakterystyczne
elementy usytuowania miast, wiosek oraz
osad w stosunku do podzia³u administracyjnego oraz mezoregionów, na terenie
których siê znajduj¹.
Przedstawiona zosta³a równie¿ bogata
historia powiatu od okresu kszta³towania siê
polskiej pañstwowoœci w czasach œredniowiecza po czasy wspó³czesne.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ bardzo
ciekawe, a równoczeœnie syntetyczne opisy
mezoregionów wystêpuj¹cych na terenie
powiatu pu³awskiego w których Autor wykorzysta³ swoj¹ bogat¹ wiedzê przyrodnicz¹, geograficzn¹ i krajoznawcz¹.
Wartoœci krajoznawczo-turystyczne
uwypuklaj¹ charakterystykê poszczególnych walorów przyrodniczych i kulturowych
w postaci opisów zabytków oraz bogactwa
flory i fauny Ma³opolskiego Prze³omu Wis³y,
P³askowy¿u Na³êczowskiego, Równiny
Be³¿yckiej czy te¿ Pradoliny Wieprza i Doliny
Œrodkowej Wis³y. Bogactwo przyrody powiatu znalaz³o swoje odzwierciedlenia w prezentacji Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz rezerwatów: Czapliniec, £êg na
Kêpie, Piskory.
Kompleksowa charakterystyka g³ównych mezoregionów (Ma³opolski Prze³om
Wis³y) czy te¿ rzek (Wis³a, Wieprz) wykracza

terytorialnie poza analizowany obszar, co
jest zgodne z ich ponadregionalnym znaczeniem.
W leksykonie obok podstawowych
informacji o poszczególnych miejscowoœciach, zawarte s¹ wyjaœnienia dotycz¹ce
u¿ywanych w opracowaniu okreœleñ z zakresu geologii, geomorfologii, biologii,
architektury czy te¿ ochrony przyrody, co
przyczynia siê do wzbogacenia wiedzy ogólnej Czytelnika i stwarza komfort zawarcia
wiedzy uzupe³niaj¹cej w tej samej publikacji.
Graficzn¹ szatê leksykonu uœwietniaj¹
unikatowe zdjêcia wykonane samodzielnie
przez Autora, który jest doskona³ym fotografikiem przyrodniczym, autorem wielu
wystaw, kalendarzy i albumów. Zachêcaj¹
one do odwiedzenia uroczych okolic tych
niewielkich miejscowoœci i zatrzymania siê
w szeregu gospodarstw agroturystycznych,
pensjonatów, zajazdów i moteli znajduj¹cych w rejonie trójk¹ta turystycznego Pu³awy-Na³êczów-Kazimierz, który urasta do rangi wielofunkcyjnego obszaru turystycznego z rozwiniêt¹ baz¹ noclegow¹ o zró¿nicowanym standardzie.
Zapewne dodatkow¹ atrakcjê bêd¹
stanowiæ produkty regionalne, z których
s³ynie powiat pu³awski oraz dynamicznie
rozwijaj¹ca siê infrastruktura turystyczno rekreacyjna. Nie pisze o nich Autor, bo
geografia, historia i przyroda to te dziedziny
wiedzy, na których podstawie leksykon
zosta³ opracowany i na tym polega jego
ponadczasowa wartoœæ merytoryczna. Natomiast wiedza typowa, turystyczno-przewodnicka, gdzie mo¿na znaleŸæ aktualne
wiadomoœci dotycz¹ce zagospodarowania
turystycznego, znajduje siê w przewod-
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nikach turystycznych, przedstawionych
w spisie literatury. Miêdzy innymi w przewodniku Ma³opolski Prze³om Wis³y, którego
autorem jest równie¿ Pan Marek.
Dziêki wysokiemu poziomowi wiedzy
ogólnej Autora wydawnictwo posiada
ustabilizowan¹ wartoœæ poznawcz¹ i merytoryczn¹, co powinno poszerzyæ kr¹g czytelników zainteresowanych leksykonem.
Nale¿y s¹dziæ, ¿e przedstawiona publikacja jest przystêpn¹, geograficzno-histo-

ryczn¹ mini-encyklopedi¹ powiatu pu³awskiego, z któr¹ ka¿dy mieszkaniec powiatu
czy te¿ odwiedzaj¹cy turysta powinien siê
zapoznaæ.
Podstawowym celem przystêpnej i przejrzystej formy leksykonu jest spopularyzowanie wiedzy o powiecie pu³awskim, co ju¿
obecnie staje siê kontynuacj¹ seryjnej edycji
podobnych publikacji dotycz¹cych innych
powiatów województwa lubelskiego.
dr Zygmunt Wilczek, prof. WSSP w Lublinie,
Dziekan Wydzia³u Turystyki WSSP
Lublin, listopad 2012 r.
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Powiat pu³awski
Powiat pu³awski po³o¿ony jest w pó³nocno-zachodniej czêœci województwa lubelskiego. Zajmuje powierzchniê 934 km2 i jest
zamieszkany przez ponad 115 tys. ludzi.
Œrednia gêstoœæ zaludnienia wynosi oko³o
124 osób na km2. Po³o¿enie powiatu wyznaczaj¹ punkty:
• na pó³nocy - zakole Wieprza na NE od
wsi Sk³adów - 51°35´05½N;
• na po³udniu - po³o¿ony na wschód od
Kolonii W¹wolnica - 51°15´08½N;
• na zachodzie - po³o¿ony na zachód od
wsi Polesie - 21°45´40½E;
• na wschodzie - zakole rzeki Ciemiêgi na
wschód od wsi Sadurki - 22°18´51½E.
Pó³nocna czêœæ powiatu obejmuje fragmenty Niziny Œrodkowomazowieckiej (Dolina Œrodkowej Wis³y, Równina Kozienicka),
Wzniesieñ Po³udniowomazowieckich (Równina Radomska) i Niziny Po³udniowopodlaskiej (Pradolina Wieprza, Wysoczyzna
Lubartowska). Jednostki te wchodz¹ w sk³ad
geograficznej prowincji Ni¿u Œrodkowoeuropejskiego. Po³udniowa czêœæ powiatu
znajduje siê w obrêbie Wy¿yny Lubelskiej
(Ma³opolski Prze³om Wis³y, P³askowy¿
Na³êczowski, Równina Be³¿ycka), bêd¹cej
czêœci¹ Wy¿yn Polskich. Najwy¿ej po³o¿ony
punkt w powiecie znajduje siê na wzgórzu
ko³o Kolonii Zbêdowice, na wysokoœci 225 m
n.p.m.; najni¿ej - w ujœciu Wieprza do Wis³y w
pobli¿u wsi Borowina, na wysokoœci 114 m
n.p.m.
Po³o¿enie na pograniczu dwóch du¿ych
jednostek fizycznogeograficznych skutkuje
zró¿nicowaniem przyrodniczym. Pó³nocna
czêœæ jest polodowcow¹ równin¹ utworzon¹
na zdenudowanej morenie dennej. Na jej
powierzchni przewa¿aj¹ piaski i ¿wiry z okresu zlodowaceñ œrodkowopolskich. Mimo, i¿
na tych utworach nie wykszta³ci³y siê zbyt
¿yzne gleby, s¹ to tereny u¿ytkowane rolniczo. Du¿e kompleksy leœne zachowa³y siê

Rys. 1. Herb powiatu
pu³awskiego

jedynie w pó³nocno-zachodniej czêœci powiatu (Lasy Go³êbskie) oraz w jego czêœci
wschodniej (Kozi Bór). Po³udniowa czêœæ ma
charakter wy¿yny wêglanowej, przykrytej
grub¹ warstw¹ utworów lessowych. Wykszta³ci³a siê tu typowa dla terenów lessowych rzeŸba z gêst¹ sieci¹ w¹wozów.
Na P³askowy¿u Na³êczowskim w rejonie
Parchatki formy erozji w¹wozowej osi¹gaj¹
najwiêksz¹ gêstoœæ w Europie (11 km/1 km2).
¯yzne gleby spowodowa³y, ¿e obszar ten od
dawna by³ u¿ytkowany rolniczo. Niewielkie
lasy zachowa³y siê jedynie w miejscach
trudno dostêpnych dla rolnictwa - na stromych zboczach oraz w w¹wozach i parowach. W wielu miejscach obok tradycyjnych
upraw za³o¿one zosta³y plantacje roœlin
przemys³owych, sady owocowe oraz szkó³ki
roœlin ozdobnych. Powszechnie uprawiane
s¹ tu tak¿e owoce miêkkie (porzeczki, maliny
itp.).
Powiat pu³awski jest równie¿ wa¿nym
okrêgiem przemys³owym i oœrodkiem naukowym. W Pu³awach powsta³y wielkie
zak³ady przemys³u chemicznego „Pu³awy”
S.A. oraz piêæ instytutów naukowych. Wa¿n¹
rolê odgrywa te¿ turystyka. Licznych zwiedzaj¹cych przyci¹gaj¹ unikatowe w skali
Europy krajobrazy, zró¿nicowana przyroda
oraz liczne zabytki. Obok takich pere³, jak
Kazimierz Dolny, Pu³awy i Na³êczów, jest
tutaj wiele miejsc mniej popularnych, ale
równie¿ wartych odwiedzenia.
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Powiat pu³awski

D rogi

Rys. 2. Mapa powiatu pu³awskiego
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Baranów

A

Rys. 3. Herb Baranowa

Anielin (51°24´N, 21°50´E), wieœ w gminie
Pu³awy, na Równinie Kozienickiej. Wieœ wymieniona by³a w S³owniku geograficznym
Królestwa Polskiego.
Antopol (51°17´N, 22°15´E), wieœ w gminie
Na³êczów, na P³askowy¿u Na³êczowskim.
W XIX wieku istnia³ tu folwark nale¿¹cy do
dóbr bochotnickich. Jego nazwê utworzono
od imienia Antoniego Ma³achowskiego.
W XIX wieku zbudowano tu dwór otoczony
parkiem. Jego ostatnim w³aœcicielem by³a
rodzina Œliwiñskich. W okresie miêdzywojennym czêsto goœci³ tu marsza³ek
Œmig³y-Rydz. Po drugiej wojnie œwiatowej
znajdowa³ siê tu Zak³ad Doœwiadczalny
IUNG, który kontynuowa³ tradycje szkó³karskie Œliwiñskich.
W 1903 r. przypadkowo odkryto œlady
cmentarzyska neolitycznego. W wyniku dalszych badañ prowadzonych przez Henryka
Wiercieñskiego (1843-1923) odkryto czternaœcie szkieletowych grobów kultury pucharów lejkowych. By³o to pierwsze tego
typu znalezisko na terenie Polski.

B
Ba³tów (51°29´N, 22°01´E), wieœ w gminie
¯yrzyn, na WysoczyŸnie Lubartowskiej,
wzmiankowana w XVI wieku jako wieœ
królewska. W drugiej po³owie XIX wieku by³a
donacj¹ rz¹dow¹. W okresie 12-13 lipca 1943
r. Niemcy przeprowadzili tutaj pacyfikacjê.
Zamordowanych wówczas mieszkañców
upamiêtnia pomnik na skraju wsi. We wsi
zachowa³a siê kapliczka z prze³omu XIX
i XX wieku. Pracuj¹cy tu wiatrak-koŸlak
z koñca XIX wieku zosta³ przeniesiony
w okolice Mêæmierza. Do niedawna Ba³tów
by³ oœrodkiem tkactwa.

Baranów (51°33´N, 22°08´E), wieœ, siedziba
gminy w Pradolinie Wieprza, na lewym brzegu Wieprza. Pierwsze informacje o Baranowie pochodz¹ z wykopalisk archeologicznych. Okolica zamieszkiwana by³a ju¿
w epoce br¹zu. Pierwsze pisane wzmianki
o Baranowie pochodz¹ z 1334 r. Istnia³a
tu wtedy osada o nazwie Laskowice.
W 1503 r. Laskowice i poblisk¹ Czo³nê król
Aleksander Jagielloñczyk nada³ Miko³ajowi
Firlejowi. Parafia powsta³a tutaj w 1550 r., po
wybudowaniu przez Piotra Firleja z D¹browicy drewnianego koœcio³a pw. Najœwiêtszej
Marii Panny i œw. Jana Chrzciciela. Syn fundatora, Miko³aj, po przejœciu na kalwinizm
w 1551 r. zamieni³ koœció³ na zbór protestancki, który istnia³ do pocz¹tku XVII
wieku. Katolicy odzyskali koœció³ po
czterdziestu latach. W 1544 r. król Zygmunt
August zezwoli³ Piotrowi Firlejowi na lokowanie w tym miejscu miasta. Za³o¿ono je na
tzw. „surowym korzeniu” (in cruda radice) na
prawie magdeburskim, otrzymuj¹c od króla
przywileje. W XIX wieku miasto coraz
bardziej podupada³o gospodarczo. Wiêkszoœæ mieszkañców ju¿ wtedy trudni³a siê
rolnictwem. Dzia³a³ tu du¿y cech garncarzy,
za³o¿ony pod koniec XVI wieku. W wyniku
carskiej reformy administracyjnej w 1870 r.
Baranów pozbawiono praw miejskich,
degraduj¹c go do roli osady. Dobra baranowskie przesz³y na w³asnoœæ hrabiny Zofii
Tarnowskiej z Zamoyskich, a wkrótce sta³y
siê kolejno w³asnoœci¹ W³adys³awa Grosse,
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Baranów

Fot. 1. Zespó³ koœcio³a parafialnego w Baranowie - koœció³ i dzwonnica bramna

Zusmana i Abrahama Iwitzów, Iwana Piotrowskiego. Iwan Kanty Piotrowski w 1883 r.
rozpocz¹³ wyprzeda¿ drobnych czêœci maj¹tku, g³ównie obywatelom ¿ydowskim.
W okresie drugiej wojny œwiatowej miejscowy wikariusz, ksi¹dz Stefan Kêdzierski,
prowadzi³ przy parafii kuchniê dla przesiedleñców. Od XIX wieku znaczn¹ czêœæ ludnoœci miasteczka stanowili ¯ydzi. Podczas
okupacji ludnoœæ pochodzenia ¿ydowskiego
zosta³a wysiedlona z miasteczka przez
hitlerowców. Obecnie istniej¹cy póŸnobarokowy koœció³ parafialny pw. œw. Jana
Chrzciciela zosta³ wzniesiony w latach 17641781 prawdopodobnie wed³ug projektu
Józefa Gringenberga. Pomimo licznych remontów zachowa³ siê on w niezmienionym
stanie. Jest to budowla jednonawowa,
murowana z ceg³y, otynkowana, z bogato
zdobion¹ elewacj¹. Przy prezbiterium znajduj¹ siê dwie zakrystie. Wystrój wnêtrza
pochodzi z okresu budowy koœcio³a. Jest tu
10

siedem barokowych o³tarzy. W o³tarzu
g³ównym znajduje siê obraz Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej, a na zasuwie - œw. Jana
Chrzciciela, patrona parafii. Po lewej stronie
nawy w o³tarzach bocznych umieszczono
obrazy Matki Bo¿ej, œw. Antoniego i œw.
Paw³a Aposto³a; po prawej - Najœwiêtszego
Serca z figur¹ i z obrazami Ofiarowania Pana
Jezusa oraz œw. Piotra Aposto³a. Do wyposa¿enia nale¿¹ jeszcze barokowa ambona
i drewniana chrzcielnica. Na chórze muzycznym znajduj¹ siê dziesiêciog³osowe organy
z 1908 r. z pracowni Hartmana. Obok
koœcio³a stoi murowana dzwonnica z dwoma dzwonami, wybudowana razem z koœcio³em. Jeden z dzwonów wykonano
w firmie Felczyñskich z Przemyœla, drugi w firmie M. Wojtkowskiej z Wêgrowa.
W miasteczku s¹ dwie murowane kapliczki
przydro¿ne z pocz¹tku XX wieku.
Do niedawna Baranów by³ znacz¹cym
oœrodkiem garncarskim, znanym ju¿ w dru-

Be³¿ycka, Równina
giej po³owie XVIII wieku. Jeszcze przed
wybuchem pierwszej wojny œwiatowej
dzia³a³o tutaj ponad czterdzieœci warsztatów. Do niedawna pracowa³ tu jeden
warsztat Stanis³awa Domañskiego (19182006). Obecnie tradycje garncarskie kontynuuje tylko W³adys³aw Jerzy Maœny.
Bar³ogi (51°26´N, 22°12´E), wieœ w gminie
Kurów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Wieœ
wymienia S³ownik geograficzny Królestwa
Polskiego jako istniej¹c¹ w pocz¹tkach XIX
wieku. Podczas okupacji Niemcy usi³owali
zatrzymaæ tu 8 marca 1943 r. jednego
z mieszkañców. Zostali oni zaatakowani
przez ¿o³nierzy Batalionów Ch³opskich
(BCh). W potyczce zginê³o trzech partyzantów. W odwecie Niemcy zabili czterech
mieszkañców, a nastêpnego dnia aresztowali 12 osób, które torturowali, a póŸniej
zabili. Spalono w ca³oœci 3 gosparstwa oraz
20 domów mieszkalnych. Ponownie Bar³ogi

by³y spacyfikowane 12 czerwca 1944 r.
Niemcy spalili wtedy ca³¹ wieœ. W miejscowoœci znajduje siê pomnik partyzantów
Batalionów Ch³opskich poleg³ych w obronie
mieszkañców w 1943 i 1944 r.
Bart³omiejowice (51°18´N, 22°07´E), wieœ
w gminie W¹wolnica, na P³askowy¿u Na³êczowskim, nad Bystr¹, na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. W XV wieku
by³a to wieœ królewska, z której dziesiêcinê
p³acono plebanowi z W¹wolnicy.
Be³¿ycka, Równina (P³askowy¿ Be³¿ycki),
region w pó³nocno-zachodniej czêœci Wy¿yny Lubelskiej. Na przewa¿aj¹cym obszarze
jest pozbawiona pokrywy lessowej, a na powierzchni zalegaj¹ piaski wodnolodowcowe, z których wiatr usypa³ niewielkie
wydmy. Ich teren porastaj¹ dzisiaj lasy.
Jedyny wiêkszy p³at lessu wystêpuje przy
po³udniowej krawêdzi regionu, nadbudo-

Fot. 2. Stara plebania obok koœcio³a w Baranowie
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Bobowiska

Fot. 3. Podziemne komory eksploatacyjne
kamienio³omu w Bochotnicy

wuj¹c Skarpê Dobrsk¹. Zarówno less, jak
i piaski s¹ eolicznymi utworami czwartorzêdowymi osadzonymi na marglach górnokredowych. Budowa geologiczna sprawia,
¿e rzeŸba terenu w tym regionie jest ma³o
urozmaicona. Przewa¿aj¹ monotonne, lekko
faliste obszary o niewielkich deniwelacjach.
Doliny s¹ niezbyt g³êbokie, a ich zbocza
³agodne. Najwiêksze wysokoœci - do 238 m
n.p.m. - wystêpuj¹ siê na dziale wodnym
Wis³y i Bystrzycy (bezimienne wzniesienie na
SE od wsi Wojcieszyn, pow. lubelski). Najwiêkszym miastem regionu s¹ Be³¿yce,
po³o¿one w jego centrum (pow. lubelski).
Bobowiska (51°25´N, 22°16´E), wieœ w gminie Markuszów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Wieœ wzmiankowana by³a w drugiej
po³owie XVII wieku.
12

Bochotnica (51°20´N, 22°00´E), wieœ w gminie Kazimierz Dolny, w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y, u wylotu doliny Bystrej do doliny
Wis³y. W scenerii wsi Boles³aw Prus umieœci³
akcjê opowiadania „Antek”. Na wysokim
zboczu, stromo opadaj¹cym do doliny
Bystrej, widaæ ruiny zamku. Miejscowa
legenda mówi, ¿e zamek zosta³ zbudowany
przez Kazimierza Wielkiego dla jego piêknej,
¿ydowskiej kochanki, Esterki. Król w czasie
pobytu w kazimierskim zamku mia³ j¹
odwiedzaæ, udaj¹c siê na spacer do odleg³ej
o 4 km Bochotnicy podziemnym przejœciem,
³¹cz¹cym oba zamki. Miejscowa legenda ³¹czy jego powstanie z postaci¹ rycerzarozbójnika, wojewody poznañskiego - Macieja Borkowica. To w³aœnie jemu Kazimierz
Wielki mia³ oddaæ pod opiekê piêkn¹
¯ydówkê - Esterkê.
Bochotnicki zamek nigdy nie by³ w³asnoœci¹ królewsk¹. Zbudowany zosta³ w po³owie XIV wieku jako zamek rycerski prawdopodobnie przez Ostasza herbu Lewart, protoplastê rodu Firlejów. Za budulec, jak
w wiêkszoœci wznoszonych w tym czasie
w okolicy budowli, u¿yto miejscowego,
bia³ego kamienia - opoki. Niezbyt du¿y
zamek otoczony zosta³ kurtynowym murem
oraz g³êbok¹ i szerok¹ fos¹, które czyni³y go
obiektem bardzo trudnym do zdobycia. Do
jego wnêtrza prowadzi³a brama. W obrêbie
murów zamek mia³ dwa budynki, w tym
jeden mieszkalny. Badania archeologiczne
wskazuj¹, ¿e na miejscu zamku wczeœniej ju¿
istnia³o grodzisko.
Pierwsza pisana wzmianka o bochotnickim zamku pochodzi z 1368 r. Zamek mia³
w swojej historii kilku w³aœcicieli. Jako pierwsi wystêpuj¹ Dziers³aw i Ostasz z Bejsc,
protoplaœci rodu Firlejów, którzy Bochotnicê
otrzymali od króla W³adys³awa £okietka. Ich
potomek - Jan z Bejsc - odsprzeda³ zamek
w 1399 r. kasztelanowi ¿arnowskiemu Klemensowi z Kurowa. W latach szeœædziesi¹tych XV wieku w³aœcicielami zostali Zb¹scy.

Bochotnica
Z tego rodu wywodzi³a siê s³ynna Anna
Zb¹ska. By³a to ciekawa postaæ - wraz z grup¹
rabusiów napada³a ona na okoliczn¹ ludnoœæ oraz podró¿uj¹cych têdy kupców. Za
swoje zbrodnie zosta³a skazana na wieczne
potêpienie. Do dziœ mo¿na spotkaæ jej
ducha, który snuje siê wokó³ zamku, pilnuj¹c
ukrytych tu i w okolicznych jaskiniach
zrabowanych skarbów. Syn Anny, Jan,
przyj¹³ nazwisko od siedziby rodu Bochotnicki. To w³aœnie on dokona³ istotnej
przebudowy zamku.
Zamek zosta³ zniszczony i opuszczony
podczas wojen, jakie przetoczy³y siê przez
Polskê w XVII wieku. Jego zachowaniu nie
sprzyja³y te¿ czêste zmiany w³aœcicieli.
Wœród nich byli Walewscy, Dunin-Borkowscy, Tar³owie, Lubomirscy, Sanguszkowie,
Potoccy, Czartoryscy. Obecnie z dawnego
zamku zachowa³o siê niewiele. Do naszych
czasów przetrwa³y jedynie resztki murów
oraz znaczne fragmenty po³udniowego

skrzyd³a z widocznymi otworami okiennymi.
Wprawdzie w 1890 r. A. Zwierzchowski
opracowa³ projekt odbudowy zamku, ale do
jego urzeczywistnienia nigdy nie dosz³o.
Niedaleko resztek zamku, na terenie prywatnym, znajduj¹ siê ruiny mauzoleum Jana
Bochotnickiego. Wed³ug miejscowej legendy jest to grobowiec Esterki. Za czasów
Izabeli Czartoryskiej w podziemiach budowli odkryto trumnê z resztkami zw³ok.
Zidentyfikowano je jako Jana Bochotnickiego na podstawie znalezionego w trumnie
sygnetu z herbem. Jednak powstanie
budowli datuje siê na okres znacznie póŸniejszy ni¿ czasy Jana Bochotnickiego.
Z pierwotnej budowli zachowa³y siê tylko
fragmenty sklepieñ. Inna legenda mówi, ¿e
w³aœnie w tym mauzoleum mia³a znajdowaæ
siê brama do tajnego przejœcia ³¹cz¹cego
zamki w Bochotnicy i Kazimierzu. To st¹d
mia³ wychodziæ na powierzchniê król
Kazimierz odbywaj¹cy swoje tajemne

Fot. 4. Prom na Wiœle w Bochotnicy
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Borowa

Fot. 5. £abêdŸ niemy

spacery do Esterki. Obok mauzoleum mia³a
niegdyœ staæ chatka, w której mieszka³ pustelnik. W pobli¿u zamku znajduje siê równie¿
tablica upamiêtniaj¹ca pacyfikacjê wsi
w dniu tzw. „krwawej œrody” w 1942 r.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ Bochotnicy s¹ kamienio³omy. Eksploatacja ska³ odbywa³a siê
tutaj metod¹ komorow¹. W œcianie kamienio³omu widoczne s¹ wejœcia do podziemnych komór eksploatacyjnych. Wejœcie do
nich jest jednak zabronione ze wzglêdu na
groŸbê obrywów skalnych, które s¹
niebezpieczne dla zwiedzaj¹cych. Komory
s¹ równie¿ miejscem zimowania licznych
nietoperzy. Stanowisko to zosta³o w³¹czone
do europejskiej sieci NATURA 2000. W ska³ach kamienio³omu w Bochotnicy mo¿emy
zaobserwowaæ przejœcie od ery mezozoicznej do kenozoicznej. Jest to stanowisko dokumentacyjne nazwane Œciank¹
Po¿aryskich. W dolnej czêœci œcianki widzimy
twarde, bia³e opoki kazimierskie, osadzone
14

tu w okresie kredowym ery mezozoicznej.
Wy¿ej znajduj¹ siê bardziej kruche i ¿ó³te
gezy z okresu paleogenu. Warstwy te
oddzielone s¹ tzw. twardym dnem o barwie
szarej, wskazuj¹cej na pewn¹ katastrofê,
która zakoñczy³a jedn¹ erê geologiczn¹,
a rozpoczê³a nastêpn¹. Niektórzy upatruj¹
w tym œladu kosmicznego kataklizmu,
który doprowadzi³ m.in. do wyginiêcia na
Ziemi wielkich gadów mezozoicznych (zob.
te¿ Nasi³ów).
Borowa (51°32´N, 21°51´E), wieœ w gminie
Pu³awy, w Dolinie Œrodkowej Wis³y, w pobli¿u ujœcia Wieprza do Wis³y, wzmiankowana
w XVI wieku jako wieœ szlachecka. Borow¹ wieœ i folwark - wymienia S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego. Dobra borowskie w 1843 r. wykupi³ Iwan Paskiewicz
i w³¹czy³ je do dóbr dêbliñskich. Pomiêdzy
wioskami Borowa i Skoki w wid³ach Wis³y
i Wieprza znajdowa³ siê jeden z fortów

Bronice
twierdzy dêbliñskiej. Ca³kowicie zniszczony,
nie zachowa³ siê do naszych czasów.
Borowina (51°31´N, 21°53´E), wieœ w gminie Pu³awy, w Dolinie Œrodkowej Wis³y.
Wczeœniej osada nosi³a nazwê Maj¹tek-Borowina. Obecna nazwa obowi¹zuje od
2006 r. Znajduje siê tu zespó³ dworsko-parkowy z koñca XIX i pocz¹tku XX wieku.
Nale¿y do niego dwór zbudowany w 1850 r.
oraz zabudowania gospodarcze: czworaki,
stajnia, obora, chlew, owczarnia, stodo³y,
spichlerze, lamus, ³aŸnia. Otacza je park
krajobrazowy. Do 1926 r. folwark nale¿a³ do
Instytutu w Pu³awach i by³ dzier¿awiony
przez Marcina Mierzejewskiego. W okresie
miêdzywojennym pomiêdzy Borowin¹
i Go³êbiem urz¹dzono trawiaste lotnisko na
potrzeby dêbliñskiej Szko³y Orl¹t. Prace
zwi¹zane z tym przedsiêwziêciem ukoñczono w 1934 r.

Borysów (51°30´N, 22°02´E), wieœ w gminie
¯yrzyn, na WysoczyŸnie Lubartowskiej, powsta³a prawdopodobnie w XV wieku. W dokumentach z 1451 r. wymieniona jest jako
w³asnoœæ szlachecka nale¿¹ca do Piotra
Nieprzeckiego. W pobli¿u istnia³ folwark
nale¿¹cy do dóbr ¯yrzyn, który oko³o
po³owy XVII wieku sta³ siê w³asnoœci¹
jezuitów. Zosta³ on zniszczony przez
Szwedów po bitwie pod Go³êbiem. W 1910 r.
wielki po¿ar zniszczy³ ca³¹ wieœ. Zosta³a ona
odbudowana na nowym miejscu. Wieœ
znana by³a jako oœrodek tkactwa. W 2005 r.
z inicjatywy Krystyny Nakoniecznej powsta³a tu izba tkacka. Zgromadzono w niej
tkaniny twórczyñ z Borysowa. Organizowane s¹ pokazy tkactwa, przêdzenia oraz
obróbki lnu.
Bronice (51°21´N, 22°13´E), wieœ w gminie
Na³êczów, na P³askowy¿u Na³êczowskim,

Fot.6. Izba tkacka w Borysowie. Przy pracy organizatorka izby - Krystyna Nakonieczna
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Bronis³awka

Fot. 7. Malowniczy motyw z Bronis³awki

nad Strumykiem Olszowieckim - niewielkim,
lewym dop³ywem Kurówki. Wieœ, jako szlachecka, by³a wymieniana w XV wieku przez
Jana D³ugosza. S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego pisze o osiad³ych tu
szesnastu dziedzicach. W XVI wieku wzniesiono renesansowy dwór drewniany, rozebrany w XIX wieku. Od XVI wieku wieœ
nale¿a³a do Firlejów-Broniewskich, a nastêpnie do Kajetana Hryniewieckiego, od
którego w 1796 r. naby³ j¹ Józef Dembowski.
Jego syn, Leon, w 1799 r. wzniós³ klasycystyczny pa³ac wg projektu s³ynnego
architekta Chrystiana Piotra Aignera.
Budowla jest prost¹, jednopiêtrow¹
bry³¹ przykryt¹ czterospadowym dachem.
Wnêtrze ma uk³ad dwutraktowy z klatk¹
schodow¹ i du¿ym salonem. W salonie
zachowa³y siê resztki sztukaterii autorstwa
Fryderyka Baumana. Pa³ac zosta³ otoczony
parkiem i ogrodami. W pobli¿u powsta³y
budynki gospodarcze, z których do naszych
czasów zachowa³ siê lamus. Niegdyœ w po16

bli¿u znajdowa³a siê wie¿a ciœnieñ, która
zaopatrywa³a w wodê pa³ac i budynki
gospodarcze. W 1852 r. wieœ kupi³ Karol
Wo³k-£aniewski. Ostatnim w³aœcicielem
pa³acu i folwarku by³ Antoni Wo³k-£aniewski.
W 1944 r. maj¹tek zosta³ przejêty na potrzeby reformy rolnej PKWN. Pa³ac zosta³
ograbiony z cenniejszych przedmiotów
i przez lata stopniowo niszcza³. Pe³ni on dziœ
funcjê sk³adnicy ksi¹¿ek Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. H. £opaciñskiego
w Lublinie. Obecnie spadkobiercy Antoniego Wo³k-£aniewskiego staraj¹ siê o odzyskanie pa³acu.
Bronis³awka (51°28´N, 22°11´E), wieœ w gminie Kurów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
Pierwsza wzmianka o nowo powsta³ej wsi
pochodzi z 1876 r., kiedy to zosta³a ona
w³¹czona do parafii w Kurowie. W okresie
miêdzywojennym w³aœcicielem jednego
z gospodarstw by³ Stanis³aw Pêkala (zob.
Brzozowa Gaæ).

Brzeœce
We wsi znajduje siê pomnik poœwiêcony
pamiêci Boles³awa Kozaka (1917-1943).
W latach 1942-1943 by³ on dowódc¹ placówki Batalionów Ch³opskich (BCh) o pseudonimie „Kawka” oraz redaktorem pisma
„Orle Ciosy”. Zosta³ zamordowany przez
niemieckich funkcjonariuszy gestapo 18
marca 1943 r. w Bronis³awce.
Bronowice (51°26´N, 21°55´E), wieœ w gminie Pu³awy, na krawêdzi Równiny Radomskiej i w Dolinie Œrodkowej Wis³y, nad Klikawk¹. Wieœ powsta³a przed XIII wiekiem
i nale¿a³a do rodu Jarockich. W XV wieku by³a
ona w³asnoœci¹ Warsza Micha³owskiego,
a póŸniej przesz³a w posiadanie Firlejów,
którzy przyjêli nazwisko Firlejów-Broniewskich. Wybudowali oni tutaj zamek, który
w póŸniejszych czasach zosta³ rozebrany.
Pozosta³a po nim tylko wie¿a, nazywana
„firlejowsk¹”. W 1792 r. cofaj¹ce siê po bitwie
pod Markuszowem wojsko polskie zatrzy-

ma³o siê w Bronowicach. Tutaj genera³
Tadeusz Koœciuszko dokona³ przegl¹du
wojska.
W 1880 r. na fundamentach zamku
wzniesiono pa³ac. Przypa³acowy ogród przekszta³cono jeszcze na pocz¹tku XIX w.
w park krajobrazowy. Do dziœ zachowa³a siê
aleja grabowa prowadz¹ca dawniej do
pa³acu, który zosta³ zniszczony podczas
dzia³añ wojennych w 1944 r., kiedy Bronowice znalaz³y siê na linii frontu. W czasie walk
na przyczó³ku pu³awskim zosta³a w wiêkszoœci zniszczona tak¿e wieœ. Pozosta³oœci
pa³acyku rozebrano w 1958 r., a uzyskany
w ten sposób materia³ u¿yto do budowy
szko³y. W tutejszym dworze urodzi³a siê Ewa
Szelburg-Zarembina, autorka ksi¹¿ek dla
dzieci i m³odzie¿y.
Brzeœce (51°18´N, 21°50´E), wieœ w gminie
Janowiec, w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y,
na lewym brzegu Wis³y, na skraju Kazimier-

Fot. 8. Bociany chêtnie gniazduj¹ w dolinie Wis³y. Fotografia wykonana we wsi Brzeœce-Kolonia
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Brzozowa Gaæ

Fot. 9. Pa³ac Klemensowskich w Celejowie

skiego Parku Krajobrazowego. Podczas
powodzi w 2010 r. wezbrane wody Wis³y
przerwa³y wa³ przeciwpowodziowy i zala³y
wieœ.

w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. By³
wójtem lub zastêpc¹ wójta Kurowa. Zgin¹³
podczas niemieckiego bombardowania
10 wrzeœnia 1939 r.

Brzozowa Gaæ (51°24´N, 22°10´E), wieœ
w gminie Kurów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej, nad Kurówk¹. Wieœ praktycznie po³¹czona jest z s¹siednim Kurowem. W XV
wieku w³aœcicielem wsi by³ Piotr Kurowski
(Zb¹ski) Szreniawita. Z czêœci wsi p³acono
wówczas dziesiêcinê klasztorowi Œwiêtego
Krzy¿a na £ysej Górze, a z czêœci biskupowi
krakowskiemu.
St¹d pochodzi³ Stanis³aw Pêkala (18871939), urzêdnik samorz¹dowy, dzia³acz
ludowy i pose³ na Sejm Ustawodawczy
w latach 1919-1922. W latach 1905-1908 by³
cz³onkiem Organizacji Bojowej Polskiej Partii
Socjalistycznej (PPS). Za dzia³alnoœæ w ruchu
socjalistycznym jego trzej bracia zostali
rozstrzelani w Pu³awach. W czasie pierwszej
wojny œwiatowej wst¹pi³ do Polskiej Organizacji Wojskowej. Jako ochotnik bra³ udzia³

Bucha³owice (51°21´N, 22°10´E), wieœ
w gminie Kurów, na P³askowy¿u Na³êczowskim, wzmiankowana w po³owie XV wieku
jako p³ac¹ca dziesiêcinê klasztorowi Œwiêtego Krzy¿a na £ysej Górze.
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C
Celejów (51°20´N, 22°05´E), wieœ w gminie
W¹wolnica, na P³askowy¿u Na³êczowskim,
nad Bystr¹. Dawniej wieœ nosi³a nazwê
Czarny Las. Pod koniec XV wieku folwark
w Celejowie nale¿a³ do Jakuba i Paw³a
z Chotczy herbu Nabram. W XVI wieku
Choteccy wybrali Celejów na sw¹ g³ówn¹
siedzibê i wznieœli tu dwukondygnacyjny
dwór z ciosów kamiennych. Oko³o 1570 r.
Emercjanna Chotecka wnios³a dwór i fol-

Charz
wark jako wiano Andrzejowi Dunin-Borkowskiemu. Kolejnym w³aœcicielem by³
Franciszek Andrzejewski, a nastêpnie Tar³owie, którzy przebudowali dwór w 1740 r.
wed³ug projektu Franciszka Mayera. Wkrótce Celejów przeszed³ w rêce Lubomirskich.
Dokonali oni kolejnej przebudowy dworu
w 1800 r. W 1823 r. dobra celejowskie nabyli
Czartoryscy. Wybudowali oni w Celejowie
papierniê, która obecnie jest w ruinie.
W 1850 r., z powodu braku zamówieñ,
papiernia zosta³a przekszta³cona w m³yn.
Czartoryscy dobudowali w r. 1828 do pa³acu
neogotyck¹ wie¿ê. Za wsparcie powstania
listopadowego rz¹d carski dokona³ konfiskaty wszystkich dóbr Czartoryskich. Maj¹tek Celejów od rz¹du zaborcy odkupi³
w 1847 r. Marcin Klemensowski. Jego nastêpca, Józef Klemensowski, w 1890 r.
odbudowa³ pa³ac po po¿arze wed³ug
projektu architekta Bronis³awa Brodzic-¯ochowskiego, nadaj¹c mu obecny wygl¹d.

Dodano wtedy neogotyck¹ wie¿ê z krenela¿em i ostro³ukowe okna. Po drugiej wojnie
œwiatowej mieszkaj¹cy tu robotnicy folwarczni zdewastowali pa³ac i otaczaj¹cy go
park. Wyposa¿enie zosta³o rozkradzione,
a na parterze hodowano byd³o. PóŸniej w pa³acu umieszczono szko³ê zawodow¹ dla pracuj¹cych, nastêpnie Publiczny Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy dla nerwowo chorych.
Cezaryn (51°33´N, 22°01´E), wieœ w gminie
¯yrzyn, na pograniczu Wysoczyzny Lubartowskiej, Pradoliny Wieprza i Doliny Œrodkowej Wis³y. Wieœ powsta³a pod koniec XIX
wieku po wydzieleniu i parcelacji czêœci maj¹tku Koœmin. Wczeœniej by³ to awuls nale¿¹cy do tego maj¹tku. Czêœci¹ wsi jest
po³o¿ony wœród lasów przysió³ek Sachalin.
Charz (51°16´N, 22°13´E), dawna wieœ w gminie Na³êczów, na P³askowy¿u Na³êczowskim, nad Bystr¹, obecnie w³¹czona do Na³ê-

Fot. 10. Pa³ac Klemensowskich w Celejowie, widok od strony neogotyckiej wie¿y
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Cholewianka
czowa. W pocz¹tkach XIX wieku by³ tu folwark stanowi¹cy ca³oœæ z dobrami Kazimierz
i W¹wolnica. W Charzu istnia³y, zbudowane
w 1904 r. z funduszy Boles³awa Prusa, „Tanie
k¹piele im. B. Prusa dla Ludu”, rozebrane po
drugiej wojnie œwiatowej.
Cholewianka (51°18´N, 21°58´E), dawna
wieœ na Równinie Be³¿yckiej, obecnie w³¹czona do Kazimierza Dolnego. Wieœ powsta³a w 1877 r. jako nowy folwark wy³¹czony
z dóbr Karczmiska i Rzeczyca. Dawniej mieœci³a siê tu du¿a cegielnia oraz wydobywano
kamieñ wapienny. Obecnie na miejscu
dawnych gospodarstw rolnych rozwija siê
zabudowa willowa.
Podczas tzw. „krwawej œrody”, w paŸdzierniku 1943 r. na terenie wsi hitlerowcy
ujêli Stefana Bonikowskiego, pseudonim
„Piotr”. By³ on przed wojn¹ dyrektorem
jednego z wileñskich teatrów. W czasie
okupacji utworzy³ jedn¹ z pierwszych
organizacji konspiracyjnych o nazwie Kadry
Bezpieczeñstwa. Pe³ni³ funkcjê komendanta
jej okrêgu. Po aresztowaniu przewieziono go

Fot. 11. Kapliczka s³upowa w Chrz¹chówku

20

do obozu zag³ady, gdzie zosta³ zamordowany.
Choszczów (51°27´N, 22°11´E), wieœ w gminie Kurów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
Wieœ wymienia S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego jako istniej¹c¹ w pocz¹tkach
XIX wieku.
Chruszczów (51°17´N, 22°12´E), wieœ w gminie Na³êczów, na P³askowy¿u Na³êczowskim, na prawym zboczu doliny Bystrej.
Wzmiankowana by³a w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego jako istniej¹ca
w pocz¹tkach XIX wieku.
Chrz¹chów (51°25´N, 22°08´E), wieœ w gminie Koñskowola, na WysoczyŸnie Lubartowskiej, nad Kurówk¹. Wieœ prawdopodobnie
powsta³a pomiêdzy XI a XIII wiekiem. Na
pocz¹tku XV wieku nale¿a³a do jednego
z potomków Dziers³awa z Konina. Pierwsza
pisana wzmianka o wsi pochodzi z 1430 r.,
kiedy by³a ona w³asnoœci¹ rycerza Miko³aja.
Potem kolejno jej w³aœcicielami byli Têczyñscy, Zbarascy, Dani³³owiczowie, Opaliñscy, Lubomirscy, Sieniawscy, Czartoryscy.
Wieœ zosta³a spalona w czasie pierwszej
wojny œwiatowej przez wojsko austriackie,
które w ten sposób oczyszcza³o sobie przedpole przed planowan¹ ofensyw¹. Po raz
drugi wieœ zosta³a zniszczona podczas wojny
obronnej we wrzeœniu 1939 r., kiedy zbombardowa³o j¹ lotnictwo niemieckie.
W czasach okupacji hitlerowskiej we wsi
dzia³a³a komórka Batalionów Ch³opskich.
Kilku mieszkañców zosta³o zamordowanych
w wiêzieniu gestapo na zamku w Lublinie.
W lipcu 1944 r. rozbrojono tu oddzia³ Ukraiñców wycofuj¹cy siê razem z Niemcami. We
wsi znajduje siê koœció³ pw. Œwiêtej Trójcy,
bêd¹cy fili¹ parafi w Koñskowoli.
Chrz¹chówek (51°25´N, 23°08´E), wieœ
w gminie Koñskowola, na WysoczyŸnie

Czes³awice

Fot. 12. Dwór w Czes³awicach

Lubartowskiej, nad Kurówk¹. Powsta³a w XV
wieku w bezpoœrednim s¹siedztwie starszego Chrz¹chowa. W 1913 r. we wsi urodzi³
siê Boles³aw Chabros, ps. „Sierp”, ¿o³nierz
Batalionów Ch³opskich, artysta malarz.
Cynków (51°17´N, 22°15´E), wieœ w gminie
Na³êczów, na P³askowy¿u Na³êczowskim.
Wed³ug S³ownika geograficznego Królestwa
Polskiego wieœ w XV wieku nale¿a³a do
parafii w Bochotnicy, w nastêpnym stuleciu
by³a w³asnoœci¹ £ukasza Rostworowskiego.
Czapliniec, rezerwat faunistyczny w pobli¿u
Go³êbia, gmina Pu³awy, w Pradolinie Wieprza, utworzony w 1987 r. Na powierzchni
19,04 ha chroni siê koloniê lêgow¹ czapli
siwej (Ardea cinerea). Ptaki te zak³adaj¹
gniazda w koloniach, w pobli¿u wód obfituj¹cych w ryby, które s¹ ich g³ównym po¿ywieniem. Rezerwat obejmuje kompleks
leœny, ale nie jest udostêpniony do zwiedzania ze wzglêdu na ochronê ptaków.

Czerka, lewy, najwiêkszy dop³yw Bystrej,
o powierzchni zlewni wynosz¹cej ponad
51 km2. Jej Ÿród³a znajduj¹ siê w okolicy wsi
Chmielnik (pow. lubelski), na Równinie Be³¿yckiej. Rzeka p³ynie dolin¹ wœród podmok³ych ³¹k i charakteryzuje siê du¿ym
spadkiem.
Czes³awice (51°18´N, 22°16´E), wieœ w gminie Na³êczów, na P³askowy¿u Na³êczowskim.
Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1418 r.
W XVI wieku nale¿a³a ona do Samborzeckich. Nastêpnie jej w³aœcicielami byli
Rostworowscy i Ga³êzowscy. W XVII wieku
czêœæ wsi nale¿a³a do dominikanów lubelskich. W r. 1777 w³aœcicielami zostali Ma³achowscy, od których w 1856 r. przej¹³
Czes³awice Tytus Rakowski. Po wydaniu carskiego ukazu uw³aszczeniowego w 1864 r.
Rakowskim pozosta³ jedynie folwark. Trudnoœci finansowe spowodowa³y, ¿e czêsto
zmieniali siê jego w³aœciciele. W 1866 r.
folwark od ¿ony carskiego genera³a - Kon-
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Czes³awice

Fot. 13. Dwór w Czes³awicach. Widok fasady

Fot. 14. Kapliczka w Czo³nie
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stancji Czemierziny - nabyli Werniccy. Po
œmierci El¿biety Wernickiej maj¹tek odziedziczy³a jej córka Zofia z mê¿em Bronis³awem Lilpopem. Z inicjatywy Zofii w Czes³awicach wzniesiono szko³ê w stylu zakopiañskim. Projektantem budynku by³ Jan
Koszczyc-Witkiewicz. Pod pozorem kursów
koronkarskich Zofia prowadzi³a tu na prze³omie XIX i XX wieku tajne nauczanie.
Budynek szko³y sp³on¹³ w latach szeœædziesi¹tych XX wieku. W 1920 r. maj¹tek przej¹³
Tomasz Milowicz. Zad³u¿enie maj¹tku zmusi³o nowego w³aœciciela do przekazania jego
czêœci firmie planuj¹cej budowê fabryki.
Przedsiêwziêcie nie dosz³o jednak do skutku
z powodu wybuchu drugiej wojny œwiatowej. W czasie okupacji maj¹tkiem zarz¹dzali
Niemcy. Po wojnie utworzono tu Pañstwowe
Gospodarstwo Rolne (PGR), a od 1955 r.
Zak³ad Doœwiadczalny Wy¿szej Szko³y Rolniczej (WSR, póŸniej Akademia Rolnicza, dziœ
Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie.

Dêba
Wzniesiony w 1750 r. pa³ac zosta³ przebudowany w r. 1886 wed³ug projektu Leonarda Marconiego. Wtedy te¿ za³o¿ono park,
który zaprojektowa³ Waldemar Kronenberg.
Park ten zaliczany jest do najpiêkniejszych
na LubelszczyŸnie. Zajmuje on powierzchniê
18 ha. Wœród drzewostanu s¹ rzadkie
gatunki drzew, z których siedem zaliczono
do pomników przyrody. Droga w kierunku
pa³acu obsadzona jest kasztanowcami.
W parku znajduje siê figura œw. Antoniego
z Dzieci¹tkiem wykonana z bia³ej ceramiki.
Obecnie pa³ac jest w rêkach prywatnych.
Czo³na (51°32´N, 22°09´E), wieœ w gminie
Baranów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
Pocz¹tkowo by³a ona w³asnoœci¹ królewsk¹.
W 1503 r. król Aleksander Jagielloñczyk wraz

z pobliskimi Laskowicami (Baranów) nada³ j¹
Miko³ajowi Firlejowi.

D
Dêba (51°26´N, 22°11´E), wieœ w gminie
Kurów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Sk³ada siê z czêœci: Dêba, Ma³a Dêba, Paluchów,
Wêgielnica. Wieœ istnia³a w drugiej po³owie
XIX wieku. Urodzili siê tu: w 1919 r. Boles³aw
Chabros, ps. „Montana” i Jan Kêsik (19181943), ps. „Maczuga” - ¿o³nierze Batalionów
Ch³opskich. Jest tu wspó³czesny koœció³ pw.
Matki Koœcio³a, wzniesiony w latach 19811982 wed³ug projektu architekta Cichackiego z Lublina. Samodzielna parafia zosta³a
erygowana w 1991 r.

Fot. 15. Wiatrak w Czo³nie
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Dêbczyna

Fot. 16. Stacja kolejowa Na³êczów w Drzewcach

Dêbczyna (51°33´N, 22°12´E), wieœ w gminie Baranów, w Pradolinie Wieprza.
Dobros³awów (51°24´N, 21°53´E), wieœ
w gminie Pu³awy, na Równinie Radomskiej.
W 1992 r. we wsi powsta³y zak³ady miêsne
„Dobros³awów”.
Dolina Œrodkowej Wis³y jest mezoregionem wchodz¹cym w sk³ad makroregionu
Niziny Œrodkowomazowieckiej. Rozci¹ga siê
po³udnikowo pomiêdzy Pu³awami na po³udniu i Warszaw¹ na pó³nocy. Tworzy pas
o szerokoœci oko³o 10 km po³o¿ony po obydwu stronach Wis³y. Wyró¿nia siê tu terasê
zalewow¹, z ¿yznymi madami, u¿ytkowanymi rolniczo jako ³¹ki i pola. Teren ten jest
obecnie chroniony przed wylewami rzeki
przez system wa³ów przeciwpowodziowych. Na po³o¿onej wy¿ej terasie nadzalewowej z piasków utworzy³y siê wydmy. Po
prawej stronie rzeki rozci¹gaj¹ siê du¿e
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kompleksy leœne, czêœciowo chronione
w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
Znaczny obszar tego mezoregionu objêto
ochron¹ w ramach europejskiego programu
NATURA 2000.
Drzewce (51°20´N, 22°12´E), wieœ w gminie
Na³êczów, na P³askowy¿u Na³êczowskim.
Jan D³ugosz wymienia jako w³aœcicieli wsi
w XV wieku braci Stanis³awa i Wincentego
Borszów. Kiedy w 1874 r. ówczesny w³asciciel
Stanis³aw Wo³k-£aniewski rozpocz¹³ prace
przy kopaniu fundamentów pod nowy dom,
odkryto neolityczny grobowiec kultury amfor kulistych. Znaleziono w nim œlady ognisk,
koœci oraz naczynia i krzemienn¹ siekierkê.
Jest to œwiadectwo istnienia osadnictwa
w tym rejonie ju¿ oko³o 3100 lat p.n.e.
W 1944 r. przez Las Drzewiecki przeszed³
oddzia³ Armii Ludowej pod dowództwem
Mieczys³awa Moczara. Oddzia³ ten stoczy³
póŸniej bitwê z Niemcami pod R¹blowem.

Go³¹b
We wsi znajduje siê ujêcie wody mineralnej„Cisowianka” (Cisy), z którego uzyskiwana
jest woda do produkcji popularnej Cisowianki. Woda czerpana jest z warstw górnokredowych z³o¿onych g³ównie z margli i wapieni marglistych. We wsi zachowa³ siê
dawny dwór i spichlerz w otoczeniu parku
z alejami dojazdowymi. Czynne jest pole do
paintballu.

G
Go³¹b (51°29´N, 21°53´E), wieœ w gminie
Pu³awy, w Dolinie Œrodkowej Wis³y, na prawym brzegu Wis³y. Pierwsze wiadomoœci
o miejscowoœci mówi¹ o czasach Kazimierza
Sprawiedliwego (XII wiek), kiedy to istnia³y
tutaj dwie parafie. Pierwsza pisana wzmianka o parafii w Go³êbiu pochodzi z r. 1325.
Wed³ug dokumentów, w pocz¹tkach XIV
wieku by³o tu dwóch proboszczów. By³ to
skutek podzia³u wsi na czêœæ rycersk¹ i królewsk¹. W 1419 r. za zgod¹ króla parafie
zosta³y po³¹czone. Parafia w Go³êbiu by³a
promieniuj¹cym na okolicê oœrodkiem ¿ycia
kulturalnego. Dzia³a³y tutaj orkiestra i du¿a
biblioteka parafialna, która przetrwa³a do
koñca XIX wieku. W 1656 r. pod Go³êbiem
bitwê ze Szwedami stoczy³ hetman Stefan
Czarniecki. Wojska polskie ponios³y w niej
dotkliw¹ klêskê. W 1672 r. pod wodz¹
Czarnieckiego szlachta zawi¹za³a konfederacjê, zwan¹ konfederacj¹ go³êbsk¹. Jej
celem by³a obrona króla Micha³a Korybuta
Wiœniowieckiego oraz ograniczenie wp³ywu
magnaterii i przeciwstawienie siê wp³ywom
stronnictwa profrancuskiego.
W 1716 r. na polach pod Go³êbiem
odby³a siê koncentracja wojsk saskich przeciwko konfederatom tarnogrodzkim. Zawi¹zana rok wczeœniej przez szlachtê konfederacja skierowana by³a przeciwko wojskom saskim. Wobec niemo¿noœci pokonania tych¿e wojsk, zaczêto pertraktowaæ przy

pomocy Rosji z królem, co doprowadzi³o do
wzmocnienia wp³ywów carskich i do Sejmu
„Niemego” w 1717 r. W r. 1791 w Go³êbiu
ponownie zawi¹zano konfederacjê. By³a to
nieudana próba demonstracji si³y, podjêtej
w obronie przemian Rzeczpospolitej. Chor¹gwie pu³kowe poœwiêci³ wówczas ksi¹dz
Grzegorz Piramowicz. Podczas Insurekcji
Koœciuszkowskiej w 1794 r. wszystkie kosztownoœci z koœcio³a w Go³êbiu przeznaczono
na obronê kraju. Jednak przemian nie uda³o
siê na d³u¿sz¹ metê utrzymaæ. Wypadki te
zakoñczy³y siê ostatecznym upadkiem
Rzeczypospolitej szlacheckiej i rozbiorami
Polski. Wa¿nym wydarzeniem w dziejach
Go³êbia by³a budowa torów kolei nadwiœlañskiej. W pobli¿u wsi w 1878 r. wybudowano nowy budynek stacyjny. W 1920 r.
w okolicy nast¹pi³a koncentracja wojsk
polskich podczas wojny polsko-bolsze-

Fot. 17. Domek Loretañski w Go³êbiu

25

Go³¹b

Fot. 18. Renesansowy koœció³ parafialny w Go³êbiu
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Go³¹b

Fot. 19. Ambona we wnêtrzu koœcio³a w Go³êbiu

wickiej. W Go³êbiu przebywali wówczas marsza³ek Józef Pi³sudski oraz pu³kownik Micha³
¯ymierski. St¹d ruszy³a kontrofensywa przeciwko bolszewikom nazwana „cudem nad
Wis³¹”. Podczas okupacji Niemcy w 1942 r.
za³o¿yli w Go³êbiu obóz pracy dla dwustu
¯ydów, których rozstrzelali w 1943 r. Hitlerowcy utworzyli tu równie¿ obóz pracy dla
junaków S³u¿by Budowlanej. Partyzanci
Batalionów Ch³opskich uwolnili junaków,
spalili baraki i zniszczyli stacjê kolejow¹.
W dniu 12 wrzeœnia 1943 r. oddzia³ specjalny
Batalionów Ch³opskich (BCh) dowodzony
przez Stefana Rodaka, pseudonim „Rola”,
przeprowadzi³ œmia³¹ akcjê wysadzenia niemieckiego poci¹gu przewo¿¹cego na front
wschodni amunicjê.
Najcenniejszym zabytkiem Go³êbia jest
koœció³ parafialny pw. œw. Floriana i œw. Kata-

rzyny. Pierwotnie we wsi sta³ koœció³ drewniany (niektóre Ÿród³a wymieniaj¹ dwa koœcio³y). Obecny koœció³ murowany wzniós³
ksi¹dz Szymon Grzybowski oraz Jerzy
Ossoliñski w latach 1628-1638. Jednoczeœnie z koœcio³em zbudowano „Domek
Loretañski”, bêd¹cy kopi¹ domu z Loreto
we W³oszech. W jego niszy ustawiono figurê
Matki Bo¿ej Loretañskiej, któr¹ kanclerz
Ossoliñski przywióz³ z W³och. Figura by³a
wyrzeŸbiona w drewnie kokosowym i pokryta kolorow¹ polichromi¹. Przystraja³a j¹
szata bogato zdobiona przez kanclerzynê
Ossoliñsk¹. Dach kaplicy os³oniêty jest
wysok¹ attyk¹. We wnêkach œcian umieszczono ceramiczne kopie rzeŸb proroków.
Oryginalne rzeŸby znajduj¹ siê wewn¹trz
koœcio³a. W jednym z naro¿ników kaplicy
umieszczono znak wskazuj¹cy, do jakiej
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Go³¹b
wysokoœci siêgnê³a woda podczas wielkiej
powodzi w 1808 r.
Wkrótce po wybudowaniu Koœció³ uleg³
zniszczeniu podczas potopu szwedzkiego.
Jego mury nadw¹tli³y te¿ po¿ary i wylewy
Wis³y. Œciany zaczê³y pêkaæ tote¿ wzmocniono je ¿elaznymi ankrami, a do prezbiterium
dodano wzmacniaj¹ce je skarpy. W czasie
remontu w XIX wieku do koœcio³a dobudowano wysokie wie¿e. Ponownemu zniszczeniu koœció³ uleg³ w czasie drugiej wojny œwiatowej, kiedy Go³¹b znalaz³ siê pod ostrza³em
artylerii. Po wojnie koœció³ odbudowano.
Koœció³ jest budowl¹ jednonawow¹,
utrzyman¹ w stylu manierystycznym. Stanowi on przyk³ad œcierania siê renesansowych
pierwiastków niderlandzkich z wp³ywami
w³oskimi z krêgu Santi Gucciego. Zwraca
uwagê niderlandzki fryz - bia³e detale
wkomponowane w czerwieñ ceglanych nieotynkowanych œcian.
Wewn¹trz koœcio³a, w o³tarzu g³ównym
znajduj¹ siê obrazy Matki Bo¿ej Ukoronowanej wœród Anio³ów (Zwiastowanie Najœwiêtszej Marii Pannie) i obraz Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. W o³tarzach bocznych

Fot. 20. Stacja kolejowa w Go³êbiu
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s¹ obrazy: œw. Katarzyny i Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, Matki Bo¿ej Niepokalanie Poczêtej, œw. Floriana. Od 1999 r. w koœciele
znajduje siê Figura Matki Bo¿ej Loretañskiej.
S¹ tu tak¿e chrzcielnica z 1598 r. i ambona
z XVII wieku. Na chórze muzycznym umieszczono dwunastog³osowe organy z pierwszej
po³owy XVII wieku, czêœciowo przebudowane w 1908 r. Na kolebkowym stropie
znajduj¹ siê sztukaterie typu lubelsko-kaliskiego.
Po³o¿enie w pobli¿u zbiegu dolin Wis³y
i Wieprza sprawia, ¿e w okolicach Go³êbia
napotkamy bogate ekosystemy wodne,
³¹kowe i leœne. Ekosystemy te zamieszkuje
wiele gatunków zwierz¹t, w tym rzadkie
gatunki ptaków. W celu ochrony stanowisk
lêgowych czapli siwej (Ardea cinerea) utworzono w okolicy rezerwat „Czapliniec”.
Wieœ by³a niegdyœ znanym oœrodkiem
plecionkarskim. Dzia³a³ tu zmar³y w 1994 r.
twórca ludowy - Stefan B¹ka³a. Tradycje
plecionkarskie obecnnie kontynuuje jego
syn Henryk B¹ka³a i wnuczka Ilona.
Góra Jaroszyñska - zob. Góra Pu³awska.

Góra Pu³awska

Fot. 21. Muzeum Nietypowych Rowerów w Go³êbiu i jego w³aœciciel
- Józef Konstanty Majewski

Góra Pu³awska (51°25´N, 21°56´E), wieœ
w gminie Pu³awy, na skraju Ma³opolskiego
Prze³omu Wis³y, na lewym brzegu Wis³y.
W okolicy odkryto jedne z najstarszych
w Polsce œlady pobytu cz³owieka. Na
stromym brzegu znaleziono paleolityczne
obozowisko otwarte ze œladami ognisk oraz
narzêdziami krzemiennymi i koœæmi zwierz¹t (mamuta, konia i dzika). Znalezisko
datowane jest na 30-25 tysiêcy lat p.n.e.
i œwiadczy o krótkotrwa³ym pobycie paleolitycznych myœliwych na tym terenie.
Pocz¹tki Góry Pu³awskiej zwi¹zane s¹
z po³o¿on¹ niedaleko wsi¹ Jaroszyn. Na
wiœlanej kêpie, oddzielonej od sta³ego l¹du
odnog¹ nazywan¹ £ach¹, zatrzyma³ siê
biskup Wojciech, póŸniejszy œwiêty, który
Wis³¹ podró¿owa³ z Krakowa do Gdañska,
aby nawracaæ na wiarê chrzeœcijañsk¹ pogañskich Prusów. Mia³ on w tym miejscu
odprawiæ mszê. Na pami¹tkê tego zdarzenia

w 1020 r. wystawiono na wyspie drewniany
koœció³ pw. œw. Wojciecha. Koœció³ na wyspie
by³ czêsto niszczony przez wylewy rzeki.
W 1687 r. biskup Jan Ma³achowski pozwoli³
na przeniesienie mocno nadwyrê¿onego
koœcio³a na sta³y l¹d, zwany Plebañsk¹
Górk¹. Nazwa ta zosta³a ju¿ zapomniana
i trudno jest ustaliæ, gdzie le¿a³o to miejsce.
W 1738 r. parafiê przeniesiono do miejscowoœci Góra, która istnia³a od dawna przy
przeprawie przez Wis³ê na jej lewym brzegu,
naprzeciw Pu³aw. Parafia jednak nadal nosi³a
nazwê Jaroszyn, st¹d te¿ wieœ zaczêto nazywaæ Gór¹ Jaroszyñsk¹. Nazwa ta u¿ywana
by³a jeszcze w XIX wieku. Pod koniec tego
stulecia zaczê³a przyjmowaæ siê nowa nazwa
Góra Pu³awska, która przetrwa³a do dzisiaj.
Góra Pu³awska wymieniona by³a w dokumentach z XIII wieku. W³aœcicielami wsi
byli wtedy Górscy. Nie wiadomo, czy wieœ
Góra wziê³a swoj¹ nazwê od nazwiska w³aœ29

Góra Pu³awska
cicieli, czy te¿ nazwisko zosta³o od niej
utworzone. PóŸniej Góra by³a w³asnoœci¹
Odrow¹¿ów, Jarockich, a w XVII wieku dziedzicem zosta³ Stanis³aw Witowski - towarzysz Stefana Czarnieckiego w wojnie ze
Szwedami. Sprzeda³ on dobra jaroszyñskie
wraz z Gór¹ Chomêtowskiemu. Po nim dziedzicami tych dóbr byli kolejno Micha³ Polanowski, Pruszyñscy, Sieniawscy i wreszcie od
1731 r. Czartoryscy, w rêkach których Góra
pozostawa³a do r. 1831. Za czynne wsparcie
powstania listopadowego rz¹d carski skonfiskowa³ maj¹tek Czartoryskich, a wraz z nim
Górê Pu³awsk¹. Od tego czasu utworzono
w dobrach jaroszyñskich majorat, którym
rz¹d carski obdarowa³ genera³a Reinthala.
Dzieje Góry Pu³awskiej wi¹¿¹ siê nierozerwalnie z przepraw¹ przez Wis³ê. Od
dawna przetacza³y siê têdy zawieruchy
wojenne. Góra by³a œwiadkiem przemarszów
wielu wojsk oraz bitew. Niejednokrotnie
przy tym by³a niszczona. Przeprawa na drug¹

Fot. 22. Wnêtrze koœcio³a w Górze Pu³awskiej
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stron¹ rzeki odbywa³a siê pocz¹tkowo przy
pomocy ³odzi, a potem promu. Dopiero
w 1914 r. Rosjanie wybudowali w Górze
Pu³awskiej pierwszy drewniany most. Wycofuj¹ce siê podczas pierwszej wojny œwiatowej wojska rosyjskie spali³y go w lipcu
1915 r. Nastêpny most wybudowali w 1916 r.
Austriacy. By³ on równie¿ drewniany i wkrótce uleg³ zniszczeniu podobnie, jak poprzedni. Dopiero w latach 1928-1934 zbudowano
most ¿elazny. Nadano mu imiê Prezydenta
Ignacego Moœcickiego. Na jego otwarcie do
Góry Pu³awskiej Ignacy Moœcicki przyby³
osobiœcie. Most ten mia³ zostaæ zniszczony
przed wkroczeniem Niemców we wrzeœniu
1939 r., ale zosta³ tylko czêœciowo uszkodzony przez saperów. Ca³kowitego zniszczenia dokonali Niemcy w lipcu 1944 r. Nastêpny most drewniany zbudowali polscy i radzieccy saperzy w marcu 1945 r. Ten most
zniszczy³a w marcu 1947 r. woda i sp³ywaj¹ce
Wis³¹ kry. Potem przeprawa odbywa³a siê
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Fot. 23. Nowy most na Wiœle w okolicy Pu³aw

mostem pontonowym, który istnia³ do 1949
r. Wykorzystuj¹c pozosta³oœci metalowej
konstrukcji zbudowano w 1948 r. nowy most
¿elazny, który s³u¿y do dnia dzisiejszego. Ze
wzglêdu na znaczny wzrost ruchu na drodze
z Lublina do Radomia most ten jest dziœ za
ma³y i stanowi utrudnienie dla du¿ych
samochodów. St¹d w rejonie Pu³aw zbudowano nowy, wiêkszy most, który umo¿liwia
p³ynny ruch na tej uczêszczanej trasie. Jego
budowê rozpoczêto na wiosnê 2006 r. wraz z
budow¹ obwodnicy Pu³aw.
Wojny niszczy³y równie¿ wieœ. Z tego
powodu w Górze Pu³awskiej pozosta³o
niewiele zabytków. Po wkroczeniu do Góry
Pu³awskiej wojsk niemieckich przez Wis³ê
przeprawi³ siê noc¹ oddzia³ polskich ochotników pod dowództwem porucznika Lucjana Czaporowskiego i zaatakowa³ pozycje
wroga. Niemcy jednak nie dali siê zaskoczyæ.
Zginêli prawie wszyscy polscy ¿o³nierze
razem z dowódc¹. Uratowa³o siê jedynie
kilku l¹duj¹cych jako ostatni. Ukryli siê oni
w nadbrze¿nych zaroœlach i wrócili na drug¹
stronê Wis³y. Poleg³ych ¿o³nierzy mieszkañ-

cy pochowali we wspólnej mogile na cmentarzu w Górze Pu³awskiej. W latach szeœædziesi¹tych XX wieku na mogile postawiono
pomnik. Na lotnisku Góra Pu³awska-Klikawa
sformowano 4 wrzeœnia 1939 r. Czechos³owack¹ Eskadrê Rozpoznawcz¹. Wziê³a ona
póŸniej udzia³ w obronie £ucka i ostatecznie
zosta³a internowana przez oddzia³y armii
sowieckiej. Okupacja niemiecka przynios³a
równie¿ straty w ludziach. W paŸdzierniku
1942 r. gestapo aresztowa³o 60 osób z Góry
Pu³awskiej i okolicznych wiosek. W odwecie
za zabicie miejscowych konfidentów gestapo powieszono w publicznej egzekucji
dwudziestu zak³adników. Wœród nich by³
proboszcz parafii w Górze Pu³awskiej - ksi¹dz
Józef Benedykt Kownacki. Wszyscy byli
cz³onkami miejscowego Ruchu Oporu. Na
miejscu ich œmierci w 1962 r. postawiono
pomnik. Z pozosta³ych zak³adników dwudziestu zwolniono, a resztê wys³ano do obozów koncentracyjnych, sk¹d ju¿ nie wrócili.
Wynikiem walk o przeprawê w czasie
drugiej wojny œwiatowej by³o niemal ca³kowite spalenie wsi. W wyniku bombardo31
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wania we wrzeœniu 1939 r. spalony zosta³
pa³acyk, który w 1811 r. na polecenie Izabeli
Czartoryskiej zbudowa³ ówczesny dzier¿awca Góry Pu³awskiej, major Sebastian Or³owski wed³ug projektu Chrystiana Piotra
Aignera. Budowla za³o¿ona na planie prostok¹ta z naro¿n¹ rotund¹ zosta³a zbudowana w stylu klasycystycznym. Jej pozosta³oœci Niemcy rozebrali w r. 1940. Zniszczony
równie¿ zosta³ koœció³ parafialny. Odbudowano go dopiero po zakoñczeniu walk na
przyczó³ku pu³awskim w 1944 i 1945 r.
Koœció³ pw. œw. Wojciecha wzniesiony
zosta³ z fundacji ksiêcia Augusta Aleksandra
Czartoryskiego w 1781 r. Jest to budowla
w stylu barokowo-klasycystycznym, jednonawowa, zbudowana na planie krzy¿a ³aciñskiego. Ma ona jednoprzês³ow¹ nawê i takie¿ prezbiterium zamkniête wewn¹trz
pó³koliœcie. Ramiona transeptu równie¿
wewn¹trz zosta³y zaokr¹glone. Œciany rozcz³onkowane s¹ toskañskimi pilastrami. Nad

naw¹ i prezbiterium znajduj¹ siê kolebkowe
sklepienia z lunetami, zaœ w ramionach transeptu sklepienia ¿aglowe. Zakrystia i skarbczyk, które zbudowane zosta³y na przed³u¿eniu prezbiterium, posiadaj¹ sklepienia kolebkowo-krzy¿owe. Z zakrystii do skarbczyka prowadz¹ ¿elazne drzwi okute skoœn¹
krat¹ z monogramem Czartoryskich i dat¹
1776 r. Klasycystyczny chór muzyczny
umieszczono w zaokr¹glonej czêœci nawy.
Pod chórem, w przyziemiu znajduje siê
kruchta. Prowadz¹ do niej z nawy trzy
wejœcia. W najwiêkszym, œrodkowym
widzimy herb Czartoryskich Pogoñ. We
wnêtrzu koœcio³a znajduj¹ siê trzy o³tarze.
Zbudowano je w stylu klasycystycznym.
W o³tarzu g³ównym znajduje siê obraz
Ukrzy¿owania z Matk¹ Bosk¹ i œw. Janem.
Na obrazie widaæ równie¿ klêcz¹ce postacie
fundatorów. W o³tarzach bocznych umieszczono obrazy œw. Stanis³awa i œw. Wojciecha.
W koœciele znajduje siê równie¿ rokokowa

Fot. 24. Miejscowoœæ Góry. Poœród pól zarysowuje siê próg P³askowy¿u Na³êczowskiego
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Grabówki

Fot. 25. Oryginalne wnêtrze koœcio³a w Grabówkach

rzeŸba Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Zarówno rzeŸba, jak i obrazy powsta³y pod
koniec XVIII wieku. Koœció³ przykryty jest
dwuspadowym dachem. Obok znajduje siê
dzwonnica z tego samego okresu. Ca³oœæ
otacza mur z klasycystycznymi bramkami.
Proboszczem w Górze Pu³awskiej by³ znany
komediopisarz Franciszek Zab³ocki oraz
wspó³twórca Komisji Edukacji Narodowej
Grzegorz Piramowicz.
Góry (51°22´N, 22°16´E), wieœ w gminie
Markuszów, na P³askowy¿u Na³êczowskim,
w pobli¿u jego pó³nocnej krawêdzi. Wieœ wymieniana by³a w pocz¹tkach XV wieku jako
w³asnoœæ szlachecka. Pomiêdzy Górami
i Przybys³awicami w dniu 19 grudnia 1863
roku czêœæ powstañczych oddzia³ów Lenieckiego, Mareckiego i Gozdawy stoczy³y bitwê
z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez
majora Zawadzkiego i podpu³kownika Rakuzê. Zginê³o szeœciu powstañców, kilku

zosta³o rannych, a czternastu dosta³o siê do
niewoli.
Grabówki (51°18´N, 22°04´E), wieœ w gminie W¹wolnica, na P³askowy¿u Na³êczowskim. Na skraju wsi stoi krzy¿ upamiêtniaj¹cy
³apankê mê¿czyzn przeprowadzon¹ przez
okupanta niemieckiego w kwietniu 1942 r.
Gro¿ono im rozstrzlaniem za ukrywanie
broni pozostawionej przez polskich ¿o³nierzy we wrzeœniu 1942 r. Aresztowanych
wywieziono do Pu³aw, sk¹d wiêkszoœæ z nich
wróci³a po kilkunastu dniach. Wieœ zosta³a
zbombardowana rano 14 maja 1944 r. przez
lotnictwo niemieckie. By³ to pocz¹tek bitwy
z oddzia³ami partyzanckimi dowodzonymi
przez Mieczys³awa Moczara, znanej jako bój
pod R¹blowem.
We wsi znajduje siê nowoczesny koœció³
pw. Najœwiêtszej Marii Panny Matki Koœcio³a,
zbudowany w latach 1981-1984. Jest to
budowla murowana z ceg³y, dwunawowa.
33

Grodarz
Wkrótce po ulewie woda opada i wraca do
koryta, pozostawiaj¹c na rynku, ulicach
i posesjach grub¹ warstwê namu³ów
lessowych. Aby zapobiec takim klêskom,
powtarzaj¹cym siê co kilka lat, koryto
Grodarza na terenie miasta ujêto pomiêdzy
dwa równoleg³e mury kamienne.
Gródek (51°32´N, 22°13´E), wieœ w gminie
Baranów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
Wieœ wymieniona by³a w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego.

H
Fot. 26. Kapliczka przydro¿na w Hucie

We wnêtrzu znajduj¹ siê wspó³czesne
mozaiki i p³askorzeŸby drogi krzy¿owej,
Które wykona³ Zbigniew Mrozek. Samodzieln¹ parafiê erygowano w 1982 r.
Grodarz, niewielki potok o powierzchni
zlewni 29,5 km2. Ÿród³a Grodarza znajduj¹
siê w Uœci¹¿u na Równinie Be³¿yckiej. Niedaleko od Ÿróde³ ciek zanika i okresowo
pojawia siê w g³êbokiej i krêtej dolinie, która
rozcina P³askowy¿ Na³êczowski. Dolina
Grodarza zosta³a wyciêta w marglach i opokach górnokredowych oraz zalegaj¹cych
na nich lessach. Ujœcie potoku do Wis³y
znajduje siê w pobli¿u rynku w Kazimierzu
Dolnym. Z dolin¹ ³¹cz¹ siê liczne mniejsze
dolinki lessowe i w¹wozy, które wype³niaj¹
siê wod¹ podczas obfitych deszczów. Wówczas iloœæ wody niesionej przez tê niewielk¹
rzeczkê mo¿e wzrosn¹æ nawet kilkadziesi¹t
razy, powoduj¹c gwa³towny wylew rzeki.
Wezbrane wody nios¹ wtedy du¿e iloœci
materia³u lessowego, sp³ukanego ze zboczy
doliny oraz wyniesionego z w¹wozów, które
maj¹ swoje ujœcia do doliny Grodarza.
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Huta (51°32´N, 22°12´E), wieœ w gminie
Baranów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego
wymienia istniej¹cy tu w XIX murowany
m³yn wodny. W 1879 r. folwark wydzielony
zosta³ z dóbr Baranów.
Huta (51°17´N, 22°06´E), wieœ w gminie
W¹wolnica, na P³askowy¿u Na³êczowskim.
Wieœ powsta³a prawdopodobnie na prze³omie XVIII i XIX wieku na terenie lasów
nale¿¹cych do dóbr Czartoryskich. W czasie
wycinki lasów wyrabiano tu szk³o, st¹d
wziê³a siê nazwa wsi.
We wsi znajduje siê oryginalna, wspó³czesna kapliczka wystawiona w latach siedemdziesi¹tych XX wieku przez Tadeusza
Cura. W jej oszklonym wnêtrzu znajduje siê
kopia figury Matki Bo¿ej Kêbelskiej podarowana przez w¹wolnickiego proboszcza
ksiêdza Jana Pêzio³a.

J
Janowice (51°19´N, 21°51´E), wieœ w gminie
Janowiec, w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y,
nad Plewk¹. Na rzece utworzono retencyjny
zbiornik wodny o powierzchni kilkudziesiê-
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ciu hektarów, który pe³ni równie¿ funkcje
rekreacyjne. W czerwcu 2010 r. wezbrane
wody Wis³y przerwa³y wa³ przeciwpowodziowy i zala³y wieœ.
Janowiec (51°19´N, 21°53´E), wieœ, siedziba
gminy na lewym brzegu Wis³y, w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y. Na miejscu dzisiejszego miasteczka istnia³a pocz¹tkowo wieœ
Serokomla, nale¿¹ca do rodu Janowieckich.
Jej pocz¹tki siêgaj¹ XIII lub nawet XII wieku.
Wtedy utworzona zosta³a tutaj parafia,
w której biskup Bodzanta fundowa³ koœció³
pw. œw. Ma³gorzaty. Uwa¿a siê za bardzo
prawdopodobne, ¿e ju¿ wtedy istnia³ tutaj
jakiœ obiekt obronny. Za czasów panowania
Kazimierza Wielkiego w³aœcicielem wsi by³
Jan z Syrokomli, podsêdek, a póŸniej sêdzia
ma³opolski. W pocz¹tkach XV wieku wieœ
nale¿a³a do Miko³aja Zaklika herbu Syrokomla, który prowadzi³ zbrojn¹ chor¹giew
rodow¹ w czasie wojny z Krzy¿akami i bitwy

Fot. 27. O³tarz renesansowego koœcio³a
parafialnego w Janowcu

Rys. 4. Herb Janowca

pod Grunwaldem. Patronem rodu Syrokomlów by³ Jan, st¹d póŸniejsza nazwa
miasta. W 1537 r. nastêpny w³aœciciel
Syrokomli, Miko³aj Firlej herbu Lewart,
za³o¿y³ na terenie wsi miasto, któremu nada³
nazwê Janowiec. Mia³o to œcis³y zwi¹zek
z zainteresowaniem w³aœciciela rozwojem
handlu i konkurencji z kazimierskimi mieszczanami. Firlej wykorzysta³ po³o¿enie
nowego miasta naprzeciw istniej¹cej przeprawy przez Wis³ê z Mêæmierza. W za³o¿eniach mia³o ono obs³ugiwaæ szlak handlowy prowadz¹cy z Rusi poprzez Ma³opolskê na Œl¹sk. W zamyœle w³aœciciela
przeprawa w Janowcu, zwana „staroœciñsk¹”,
mia³a konkurowaæ ze star¹ przepraw¹,
zlokalizowan¹ w po³o¿onym w dole rzeki
Wojszynie. Jednoczeœnie na wzgórzu nad
miastem nowy w³aœciciel rozpocz¹³ budowê
zamku. Kontynuowa³ j¹ jego syn Piotr,
wojewoda lubelski. Zamek typu ogrodzieñca dopasowany zosta³ do kszta³tu
wzgórza, które z trzech stron otaczony by³
naturalnymi stromiznami. Od wschodu
wykopano g³êbok¹ fosê, nad któr¹ zbudowano budynek bramny, spe³niaj¹cy
jednoczeœnie funkcje mieszkalne. W czasach
póŸniejszych zosta³ on ozdobiony charakterystycznymi bia³o-czerwonymi pasami.
Zamek mia³ okaza³e baszty. Od wschodniej
strony warowni wykopano fosê, nad któr¹
przerzucono most. Ca³oœæ otacza³ mur. Jako
budulca u¿yto miejscowego kamienia i ceg³y. Po œmierci Piotra zamek odziedziczy³
jego syn, Andrzej. To on dokona³ gruntownej
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Fot. 28. Zamek w Janowcu od strony bramy wejœciowej

przebudowy, dostosowuj¹c zamek do
pe³nienia funkcji rezydencji. Rozbudowa
rozpoczê³a siê w 1565 r. pod kierunkiem
doskona³ego architekta Santi Gucciego.
Wzniesiono wówczas dwa skrzyd³a pa³acowe. Skrzyd³o po³udniowe mia³o arkady,
a obydwa nowe skrzyd³a od zewn¹trz
zwieñczone zosta³y attyk¹. Zamek w Janowcu zachwyca³ przepychem i wielkoœci¹.
W czasach swej œwietnoœci mia³ siedem sal
i dziewiêædziesi¹t pokoi. Po œmierci Andrzeja
Firleja zamkiem na krótko w³adali Dulscy
herbu Przegonia, a po nich w³aœcicielami sta³
siê ród Tar³ów. Tar³owie rozpoczêli dalsz¹
przebudowê zamku, wznosz¹c kolejne
skrzyd³a. W 1654 r. zamek przejêli Lubomirscy, którzy sprowadzili do Janowca
Tylmana z Gameren. Pod jego kierunkiem
zbudowano kaplicê przy murze oddzielaj¹cym dwa dziedziñce zamkowe.
Po opustosza³ych, zamkowych komnatach i murach snuje siê podczas pe³ni
ksiê¿yca „Czarna Dama”. Jest to duch Heleny
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Lubomirskiej, która zakocha³a siê w rybaku,
s³u¿¹cym jej ojca. Kiedy pomimo zakazów
i gróŸb zakochana para spotyka³a siê potajemnie, rodzice zamknêli pannê w wie¿y.
Po kilku miesi¹cach przebywania w zamkniêciu Helena pope³ni³a samobójstwo, rzucaj¹c siê z wie¿y na zamkowy dziedziniec.
Zrozpaczeni rodzice przewieŸli cia³o córki
w oszklonej trumnie do koœcio³a w Kazimierzu. Kiedy zobaczyli ukazuj¹cego siê ducha,
cia³o przewieŸli do koœcio³a w Janowcu.
Duch jednak nadal ukazywa³ siê na murach
zamku i pojawia siê do dzisiaj.
W naro¿nej, zachodniej baszcie zachowa³y siê rokokowe sztukaterie. Wed³ug
legendy z okna tej komnaty Franciszka
Krasiñska wypatrywa³a swego morganatycznego mê¿a, którym by³ syn Augusta III,
ksi¹¿ê kurlandzki, Karol. Od Lubomirskich
zamek odkupi³ Miko³aj Piaskowski herbu
Junosza. Mieszka³ w nim a¿ do swojej œmierci
w 1803 r. Istnieje druga wersja, mówi¹ca, ¿e
Lubomirski przegra³ zamek w karty w ci¹gu
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jednej nocy. Po œmierci Piaskowskiego opuszczony zamek zacz¹³ popadaæ w ruinê.
Kolejni w³aœciciele nie byli zainteresowani
³o¿eniem znacznych sum na utrzymanie tak
wielkiej budowli. Miejscowa ludnoœæ zaczê³a
traktowaæ zamek jako Ÿród³o materia³u
budowlanego. Ten stan rzeczy trwa³ do roku
1928, kiedy kupi³ go Leon Koz³owski. Jeszcze
w okresie miêdzywojennym rozpocz¹³ on
remont murów. Wybuch drugiej wojny œwiatowej przerwa³ prace, a zniszczenia wojenne
zniweczy³y ich dotychczasowe rezultaty. Po
wojnie Leon Koz³owski pozosta³ jednak
w³aœcicielem zamku. By³ to jedyny w Polsce
Ludowej i prawdopodobnie w ca³ym obozie
socjalistycznym zamek, pozostaj¹cy w rêkach prywatnych. W³aœciciel zaniecha³ prac
remontowych. W 1975 r. zamek zosta³ sprzedany na rzecz Muzeum Kazimierza Dolnego.
Rozpoczêto prace zabezpieczaj¹ce przed
dalszym zniszczeniem. W r. 1993 zdecydowano o zaadaptowaniu czêœci skrzyde³
na hotel, restauracjê i muzeum. Na dziedziñcu, w pobli¿u zamkowej kaplicy, znajdowa³a siê studnia, wokó³ której naros³y
legendy. Wed³ug nich ma ona g³êbokoœæ
100 metrów i ³¹czy siê z Wis³¹. Œwiadczyæ
o tym ma fakt, ¿e wrzucona niegdyœ do
studni kaczka po pewnym czasie wyp³ynê³a
na rzece. Podczas drugiej wojny œwiatowej
¿o³nierze sowieccy wrzucali do studni esesmanów broni¹cych zamku.
Na zamku w Janowcu przebywa³o wielu
znanych ludzi. Wielokrotnie goœci³ tu w XVI
wieku Jan Kochanowski, który by³ przyjacielem Andrzeja Firleja. Po zakoñczeniu
rokoszu Zebrzydowskiego pod zamkiem
dosz³o do ugody i pojednania buntownika
z królem Zygmuntem III Waz¹. W 1672 r.
na zamku przebywa³ król Micha³ Korybut
Wiœniowiecki. Zbiera³ on pospolite ruszenie,
aby obroniæ siê przed rzekomym zagro¿eniem ze strony Sobieskiego i opozycji. Po
rozgromieniu Turków przez Sobieskiego
Wiœniowiecki kaza³ zbudowaæ most przez

0

20m

Wis³ê. Most ten zaraz po przejeŸdzie orszaku
królewskiego zawali³ siê.
W niewielkiej odleg³oœci od zamku usytuowano budynek dworu. Zosta³ on tutaj
przeniesiony ze wsi Moniaki ko³o Urzêdowa
(pow. kraœnicki). Dwór wybudowany zosta³

Fot. 29. Brama zamkowa w Janowcu
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Fot. 30. Dziedziniec zamkowy w Janowcu. W tle panorama doliny Wis³y i Kotliny Chodelskiej

w latach 1760-1770 przez Jakuba Wierzbickiego, chor¹¿ego ¿ytomierskiego i jego syna
Jacka, czeœnika urzêdowskiego. Obok umieszczono spichlerz z Podlodowa, w którym
znajduje siê ekspozycja etnograficzna dotycz¹ca ¿ycia na Powiœlu, stodo³ê z Wyl¹gów,
stodo³ê z Kurowa oraz drewniany dom
z Pu³aw.
Przy wjeŸdzie do zamku stoi kopia
s³upowej kapliczki z Mokoszyna (Sandomierz). Poni¿ej zamku, w centrum miasteczka, stoi koœció³ pw. œw. Ma³gorzaty zbudowany w r. 1537 w stylu renesansu typu
lubelskiego. Wzniesiono go na miejscu
starszej, gotyckiej budowli, która powsta³a
prawdopodobnie oko³o r. 1350 z fundacji
biskupa Bodzanty. Pozosta³oœci¹ pierwszego koœcio³a jest przylegaj¹ca do niego od
pó³nocy kaplica œw. Anny z XIV wieku.
Koœció³ jest budowl¹ orientowan¹, jednonawow¹. Przy renesansowej fasadzie wznosi
siê kwadratowa, wysoka wie¿a. Wnêtrze
nawy nakryte jest kolebkowym sklepieniem,
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na którym znajduje siê sztukateryjna dekoracja typu kalisko-lubelskiego z herbami
Dulskich i Tar³ów. Sztukaterie s¹ dzie³em
J. Balina. W pó³nocnej œcianie prezbiterium
znajduje siê nagrobek Firlejów - Andrzeja
i Barbary ze Szreñskich wykonany w 1587 r.
W wyposa¿eniu zwraca jeszcze uwagê
chrzcielnica z XVI wieku. Dzie³a te pochodz¹
z pracowni Santi Gucciego. Na œcianach
znajduj¹ siê obrazy, m.in. Franciszka Smuglewicza. Oko³o r. 1560 koœció³ w Janowcu
zamieniony zosta³ na zbór kalwiñski. Katolikom przywrócono go dopiero pod koniec
stulecia i wtedy najprawdopodobniej dokonana zosta³a jego gruntowna przebudowa.
Obok koœcio³a stoi zabytkowa plebania
z 1614 r.
Z Janowca mo¿na przeprawiæ siê promem na drug¹ stronê Wis³y do Kazimierza
Dolnego.
Janów (51°25´N, 21°51´E), wieœ w gminie
Pu³awy, na Równinie Radomskiej.

Kajetanów
Jaroszyn (51°26´N, 21°56´E), wieœ w gminie
Pu³awy, w Dolinie Œrodkowej Wis³y, na lewym brzegu Wis³y. Pierwsza wzmianka o tutejszym koœciele pochodzi z 1325 r. Wed³ug
legendy, w tym miejscu odprawia³ mszê œw.
Wojciech, który w 995 r. Wis³¹ podró¿owa³
z Krakowa do Gdañska, aby nawracaæ na
wiarê chrzeœcijañsk¹ pogañskich Prusów.
Koœció³ ten w czasie powodzi w 1678 r. zosta³
zalany przez wezbrane wody Wis³y. Sytuacja
taka powtórzy³a siê po kilku latach i wtedy
koœció³ przeniesiono do wy¿ej po³o¿onego
spichlerza, który przerobiono na œwi¹tyniê.
W 1738 r. koœció³ zosta³ przeniesiony do
pobliskiej wsi Góry, któr¹ wkrótce zaczêto
nazywaæ Gór¹ Jaroszyñsk¹.
W 1665 r. Jerzy Sebastian Lubomirski
zawi¹za³ rokosz przeciwko królowi Janowi
Kazimierzowi. Zakoñczy³ siê on 8 sierpnia
1666 r. w Jaroszynie ceremoni¹ przeprosin.
Lubomirski zosta³ wprowadzony do namiotu, w którym by³ król i kilku dostojników

Rzeczypospolitej. Tutaj po mowie poddañczo-przeprosinowej Lubomirski pad³
do nóg królowi. Po³y namiotu w tym momencie podniesiono, aby wszyscy mogli to
widzieæ.
Jaworów (51°32´N, 22°02´E), wieœ w gminie
¯yrzyn, na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Wieœ
i folwark wymienia S³ownik geograficzny
Królestwa Polskiego jako istniej¹ce w pocz¹tkach XIX wieku. W pobliskim lesie
oddzia³ Kruka-Heydenreicha stoczy³ z Rosjanami bitwê, znan¹ jako „bitwa pod ¯yrzynem”. Jaworów znany by³ do niedawna jako
oœrodek tkacki.

K
Kajetanów (51°26´N, 21°56´E), wieœ w gminie Pu³awy, na Równinie Radomskiej. Wieœ
wymieniona zosta³a w S³owniku geogra-

Fot. 31. Dwór w Janowcu przeniesiony z Moniak k. Urzêdowa (powiat kraœnicki)

39

Kaleñ

Fot. 32. Kapliczka przydro¿na w Karczunku

ficznym Królestwa Polskiego jako nale¿¹ca
do dóbr bronowickich.
Kaleñ (51°22´N, 22°14´E), wieœ w gminie
Markuszów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej,
u podnó¿a P³askowy¿u Na³êczowskiego.
Dawniej nosi³a nazwê Kalenie. Wieœ wymieni³ w wieku XV Jan D³ugosz.
Karczunek (51°31´N, 22°13´E), wieœ w gminie Baranów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
Wieœ wymieniona zosta³a w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego.
Karmanowice (51°20´N, 22°07´E), wieœ
w gminie W¹wolnica, na P³askowy¿u Na³êczowskim. Ju¿ w IV tysi¹cleciu p.n.e. by³o to
miejsce osadnictwa ludnoœci kultury pucharów lejkowatych. Archeolodzy odkryli tu
kilkanaœcie pojedynczych grobów i kilka
grobowców megalitycznych z tego okresu.
Pierwsza pisana wzmianka o wsi pochodzi
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z 1381 r. By³a ona wówczas w³asnoœci¹ szlacheck¹. Jan D³ugosz wymienia jako w³aœcicieli Andrzeja i Piotra herbu Prus. Od XV
wieku jej w³aœciciele zaczêli u¿ywaæ nazwiska Karmanowscy.
Ch³opi z Karmanowic uczestniczyli we
wrzeœniu 1939 r. w ratowaniu skarbów
wawelskich, wœród których znajdowa³a siê
bezcenna kolekcja arrasów i miecz koronacyjny królów polskich „Szczerbiec”. Zosta³y one zapakowane po wybuchu wojny
w wielkie skrzynie i za³adowane na wiœlan¹
barkê do przewozu wêgla. Mia³y zostaæ
wy³adowane w Sandomierzu. Tu jednak
dziwnym zrz¹dzeniem losu nie uda³o siê
nawi¹zaæ kontaktu z miejscowymi w³adzami. Barka pop³ynê³a wiêc dalej, a¿ do
Kazimierza Dolnego. Powiadomione wczeœniej w³adze wojskowego garnizonu w Lublinie przygotowa³y w Tomaszowicach (pow.
lubelski) miejskie autobusy do przewozu
skrzyñ z dzie³ami sztuki. Skarby ukryto
w Lasku Karmanowickim, a nastêpnie przewieziono ch³opskimi furmankami, które
udostêpnili ch³opi z Karmanowic, do Wojciechowa (pow. lubelski). Tu przez krótki
okres czasu by³y przechowywane w budynku szkolnym i szopie nale¿¹cej do jednego
z miejscowych rolników.
Kazimierski Park Krajobrazowy zosta³ powo³any w 1979 r. jako pierwszy w województwie lubelskim i jeden z pierwszych
w Polsce. Chroni on harmonijny krajobraz
kulturowy o wysokich walorach krajobrazowych. Park zajmuje 14 961 ha powierzchni
oraz 24 189 ha otuliny na obszarze szeœciu
mezoregionów: Kotliny Chodelskiej, Równiny Be³¿yckiej, P³askowy¿u Na³êczowskiego,
Ma³opolskiego Prze³omu Wis³y, Wysoczyzny
Lubartowskiej (Ma³ego Mazowsza) oraz
po³o¿onej po przeciwnej stronie Wis³y
Równinie Radomskiej.
Obszar Parku charakteryzuje siê urozmaicon¹ rzeŸb¹, szczególnie w zachodniej
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czêœci P³askowy¿u Na³êczowskiego, silnie
porozcinanej przez erozjê. Rozwinê³a siê tu
sieæ w¹wozów, która nale¿y do najgêstszych
nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W rejonie
Parchatki osi¹ga ona gêstoœæ 11 km na
jednym kilometrze kwadratowym. Na
obszarze parku wystêpuje wiele rzadkich
roœlin: wawrzynek wilcze³yko (Daphne mezereum), lilia z³otog³ów (Lilium martagon),
obuwik pospolity (Cypripedium calceolus),
parzyd³o leœne (Aruncus silvester), marzanka
wonna (Asperula odorata), listera jajowata
(Listera ovata), gnieŸnik leœny (Neottia nidus-avis), ponadto obecne s¹ p³aty roœlinnoœci
stepowej. Na kêpach wiœlanych na sta³e
gniazduje wiele ptaków oraz pojawiaj¹ siê
gatunki przelotne. W okolicach Kazimierza
wystêpuj¹ dziko rosn¹ce pn¹cza: powojnik
pn¹cy (Clematis recta) i wiciokrzew (Lonicera sp.). W granicach parku utworzono rezerwaty: „Krowia Wyspa”, „Skarpa Dobrska”, „£êg

na Kêpie”. Projektowane s¹ nastêpne rezerwaty, m.in. w okolicy Rogowa (pow. opolski).
Kazimierz Dolny, Kazimierz nad Wis³¹
(51°19´N, 21°57´E), miasto, siedziba gminy
w pow. pu³awskim, w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y nad Wis³¹, u ujœcia do Wis³y niewielkiego potoku Grodarza, sp³ywaj¹cego
z okolicznych wzgórz P³askowy¿u Na³êczowskiego. Do miasta w³¹czono dawne wsie
i osiedla podmiejskie: Albrechtówka, Cholewianka, D¹brówka, Do³y, Do³y Wyl¹gowskie,
Góry Pierwsze, Góry Drugie, Góry Trzecie,
Helenówka, Jeziorszczyzna, Las Miejski,
Mêæmierz, Nowy Las, Okale, Wyl¹gi.
Centrum miasteczka (Rynek) rozlokowane jest na sto¿ku nap³ywowym, jaki Grodarz
usypa³ w pobli¿u ujœcia. W tym miejscu od
dawna istnia³a przeprawa przez Wis³ê. We
wczesnym œredniowieczu krzy¿owa³y siê tu
szlaki handlowe prowadz¹ce wzd³u¿ Wis³y

Fot. 33. Mi³ek wiosenny w Kazimierskim Parku Krajobrazowym
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Rys. 6. Herb
Kazimierza Dolnego

z po³udnia na pó³noc do Gdañska i Pañstwa
Krzy¿ackiego oraz z zachodu na wschód
z Krakowa i Œl¹ska na Ruœ i Litwê.
W pocz¹tkach pañstwowoœci polskiej na
terenie dzisiejszego miasta istnia³a osada
zwana Wietrzn¹ Gór¹. Kazimierz Sprawiedliwy ufundowa³ tu klasztor i osadzi³ w nim
norbertanki z krakowskiego Zwierzyñca.
Ustny przekaz datuje to wydarzenie na 1181
rok. Z wdziêcznoœci dla fundatora siostry
zmieni³y nazwê osady na Kazimierz. Pierwsza pisana wzmianka, w której pojawi³a siê
ta nazwa, pochodzi³a z 1249 r. W 1325 r.
istnia³a ju¿ w Kazimierzu parafia i prawdopodobnie murowany, gotycki koœció³ na
miejscu dzisiejszej fary.

Rys. 7. Kazimierz Dolny. Plan miasta
Opracowanie: Pawe³ W³ad
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Fot. 34. Rynek ze studni¹ w Kazimierzu Dolnym. W g³êbi renesansowy koœció³ farny

Po³o¿enie w pobli¿u wschodniej granicy
ówczesnego pañstwa skutkowa³o czêstymi
najazdami s¹siadów: Litwinów, Rusinów,
Tatarów. Do obrony s³u¿y³ prawdopodobnie
wzniesiony na wzgórzu zamek, którego pozosta³oœci¹ jest baszta, góruj¹ca nad Kazimierzem. Za panowania Kazimierza Wielkiego nieco poni¿ej baszty wzniesiono
murowany zamek. Król nada³ osadzie prawa
miejskie oraz liczne przywileje.
Od XV wieku wzros³o znaczenie Wis³y
jako g³ównego szlaku handlowego. Miasto
zyska³o na znaczeniu jako jeden z g³ównych
portów rzecznych i oœrodek handlowy. Do
Gdañska wysy³ano ró¿norodne towary,
a przede wszystkim zbo¿e. Na handlu
bogaci³y siê kazimierskie rody kupieckie:
Przyby³owie, Celejowie, Górscy. Bogac¹cy
siê kupcy wznieœli przy rynku i g³ównych
ulicach wspania³e kamienice. Mia³y one
œwiadczyæ o ich zamo¿noœci i znaczeniu
kupieckich rodów. Po wielkim po¿arze, jaki

nawiedzi³ miasto w 1561 r., odbudowano
kazimiersk¹ farê pw. œw. Jana Chrzciciela
i œw. Bart³omieja Aposto³a. Wzd³u¿ wiœlanego
brzegu kupcy wznieœli oko³o szeœædziesiêciu
spichlerzy magazynów do przechowywania
zbo¿a. Do dziœ zachowa³o siê w ró¿nym
stanie kilkanaœcie z nich. Miasto prze¿ywa³o
swój rozkwit i nazywane by³o „Ma³ym Gdañskiem”. Na Plebaniej Górze wzniesiono drugi
murowany koœció³, do którego w 1627 r.
sprowadzeni zostali franciszkanie reformaci.
W 1670 r. ukoñczono trzeci w mieœcie murowany koœció³ pw. œw. Anny, przy którym
utworzono szpital dla ubogich. By³ to ju¿
jednak kres wspania³ego rozwoju Kazimierza. Potop szwedzki oraz najazdy kozackie
i wojsk Rakoczego zahamowa³y rozwój
miasta. Po zniszczeniach wojennych nie
odzyska³o ono ju¿ nigdy swojej œwietnoœci.
Kolejne wojny, po¿ary i epidemie oraz
katastrofalne wylewy Wis³y i Grodarza uniemo¿liwi³y dalszy, pomyœlny rozwój mias43

Kazimierz Dolny
teczka. W wyniku trzeciego rozbioru Polski
w 1795 r. Kazimierz znalaz³ siê w zaborze
austriackim, a w czasie wojen napoleoñskich
w granicach Ksiêstwa Warszawskiego.
Kongres Wiedeñski ustali³ nowy podzia³
Europy i Polski. Tym razem Kazimierz znalaz³
siê w Królestwie Kongresowym, podporz¹dkowanym Rosji carskiej.
Kolejne zrywy niepodleg³oœciowe w XIX
wieku nie ominê³y Kazimierza. W czasie
powstania listopadowego, 18 kwietnia 1831
r., pod Kazimierzem rozegra³a siê bitwa,
w której zgin¹³ hrabia Juliusz Ma³achowski,
walcz¹cy w stopniu podpu³kownika. Miejsce
jego œmierci upamiêtnia pomnik - p³yta oraz
ulica nosz¹ca jego imiê. W pierwszych
dniach powstania styczniowego w miasteczku organizowa³ swój oddzia³ znany dowódca
z Lubelszczyzny Leon Frankowski. Powstañ-

Fot. 35. Studnia na rynku w Kazimierzu Dolnym

44

com poœwiêcona zosta³a p³yta po³o¿ona na
starym cmentarzu pomiêdzy far¹ i zamkiem.
Kar¹ za udzia³ mieszczan kazimierskich
w powstaniu by³o odebranie w 1869 r. praw
miejskich. Miasto zosta³o zdegradowane do
roli osady.
Pod koniec XIX wieku Kazimierzem zaczêli interesowaæ siê artyœci, g³ównie malarze. Wp³yw na to mia³a niezwyk³a atmosfera,
jaka roztacza³a siê w miasteczku. Bogactwo
ozdób, wspania³ych mieszczañskich kamienic kontrastowa³y z wszechobecn¹ bied¹.
Du¿a liczba ludnoœci pochodzenia ¿ydowskiego dodawa³a jeszcze miasteczku swoistego kolorytu. Podczas pierwszej wojny
œwiatowej Kazimierz uleg³ znacznym zniszczeniom. Wycofuj¹ca siê armia rosyjska podpali³a miasteczko. W celu jego ratowania
w 1916 r. spontanicznie zawi¹za³ siê oddzia³
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przesz³oœci. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych
Kazimierz zyska³ na znaczeniu przede
wszystkim jako coraz bardziej popularne
letnisko, do którego zaczêli œci¹gaæ artyœci.
Profesor Tadeusz Pruszkowski rozpocz¹³ tu
w 1923 r. organizowanie letnich plenerów
malarskich dla studentów Szko³y (Akademii)
Sztuk Piêknych. Jeden z jego najzdolniejszych uczniów - Antoni Michalak, postanowi³ zostaæ tutaj na sta³e. W 1927 r.
Kazimierz odzyska³ utracone prawa miejskie.
Pojawi³y siê nowe obiekty projektowane
przez architektów Karola Siciñskiego i Jana
Koszczyc-Witkiewicza. W tym okresie powsta³y najbardziej dziœ znane kazimierskie
wille profesora Pruszkowskiego i Marii
Kuncewiczowej.
Druga wojna œwiatowa poci¹gnê³a za
sob¹ nowe, niepowetowane straty. W marcu
1942 r. Niemcy wywieŸli z miasteczka kazimierskich ¯ydów. Wiêkszoœæ z nich ju¿ nigdy
nie powróci³a tutaj, zamordowana w obozach zag³ady. W Kazimierzu i okolicy Niemcy
przeprowadzili 18 listopada tego r. akcjê
pacyfikacjn¹. Dzieñ ten przeszed³ do historii
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Fot. 36. Renesansowe kamienice Przyby³ów w Kazimierzu Dolnym

miasteczka jako „krwawa œroda”. Po zakoñczeniu wojny zaczêto odbudowywaæ
zrujnowane miasteczko. Nad odbudow¹
pieczê obj¹³ architekt Karol Siciñski, który
stworzy³ koncepcjê zabudowy œródmieœcia
Kazimierza. Odrestaurowane miasteczko
znów zaczê³o przyci¹gaæ artystów. Kazimierz stawa³ siê coraz popularniejsz¹
miejscowoœci¹ turystyczn¹ oraz wypoczynkow¹. Obecnie przez ca³y rok przyje¿d¿aj¹
tutaj turyœci z Polski oraz z zagranicy, by
podziwiaæ niezapomniany klimat tej ma³ej
„per³y renesansu”. Popularnoœæ Kazimierza
przyci¹gnê³a do miasta znane ju¿ w ca³ej
Polsce imprezy: Ogólnopolski Festiwal Kapel i Œpiewaków Ludowych oraz Festiwal
Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”. W koœciele
farnym odbywaj¹ siê ka¿dego roku letnie
koncerty muzyki organowej i kameralnej.
Wykorzystuje siê tu stare organy o piêknym
brzmieniu oraz doskona³¹ akustykê wnêtrza
koœcio³a.

Najstarszym kazimierskim koœcio³em jest
fara. Prawdopodobnie na tym miejscu sta³
pierwszy, romañski koœció³, którego œlady
zachowa³y siê w zachodniej czêœci dzisiejszej
œwi¹tyni. Na jego miejscu w XIV wieku
wzniesiono nowy, gotycki koœció³ z ceg³y.
Z tego okresu zachowa³ siê portal przy
g³ównym wejœciu z charakterystycznymi
laskowaniami. Wielkie po¿ary, jakie nawiedzi³y Kazimierz w latach 1561 i 1585,
zniszczy³y tak¿e farê. Odbudowano j¹ na
prze³omie XVI i XVII wieku w nowym,
modnym wówczas stylu renesansowym.
Budowniczym by³ lubelski architekt, Jakub
Balin, pochodz¹cy z W³och. Dziœ kazimiersk¹
farê uznaje siê za prototyp œwi¹tyni budowanej w stylu renesansu typu lubelskiego
(popularnie mówi siê o „renesansie lubelskim”). Jedn¹ z cech tego stylu jest kolebkowe sklepienie bogato zdobione sztukateriami. Stiuk jest mieszanin¹ zaprawy
gipsowej i wapiennej, do której dodano
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kruszywo i py³ marmurowy. Sztukaterie na
sklepieniu fary tworz¹ siatkê geometrycznych figur. S¹ to gwiazdy, owale, wieloboki,
w których umieszczono rozetki i g³ówki
anio³ów.
Fara jest budowl¹ jednonawow¹, orientowan¹. G³ówne, drewniane drzwi fary pochodz¹ z XVII wieku. S¹ one zdobione
roœlinnymi ornamentami. Drzwi w latach siedemdziesi¹tych XX wieku zniszczy³ wandal-z³odziej, który usi³uj¹c dostaæ siê do
wnêtrza odr¹ba³ ich kawa³ek siekier¹. Œlady tego wandalizmu s¹ dobrze widoczne.
W g³ównym o³tarzu fary znajduje siê obraz
z XIX wieku pêdzla Ignacego Urbañskiego.
Przedstawia on mêczeñsk¹ œmieræ patrona
koœcio³a œw. Bart³omieja. Obraz ten zast¹pi³
wczeœniejszy wizerunek, przedstawiaj¹cy
tego¿ œwiêtego. Wy¿ej umieszczony jest
drugi obraz przedstawiaj¹cy œw. Kazimierza

Fot. 37. Widok Kazimierza Dolnego od strony Wis³y
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Królewicza, ubranego w królewskie szaty.
O³tarz ten powsta³ oko³o r. 1650 i zast¹pi³
wczeœniejszy, gotycki. W o³tarzu znajduje siê
rokokowe tabernakulum wykonane z poz³acanej srebrnej blachy. Warto zwróciæ uwagê
na znajduj¹c¹ siê w prezbiterium renesansow¹, intarsjowan¹ ambonê. Pod korpusem
ambony widaæ ozdobn¹ kulê, na której
znajduje siê data 1615. Nad baldachimem
ambony s¹ rokokowe rzeŸby z XVIII wieku,
bêd¹ce symbolami Czterech Ewangelistów.
W prezbiterium po bokach znajduj¹ siê stalle
z XVII wieku.
Ze sklepienia zwisa ozdobny œwiecznik meluzyna. Znajduje siê na nim rzeŸbiona
g³owa jelenia z autentycznym poro¿em.
Legenda mówi, ¿e poro¿e to pochodzi z jelenia, którego upolowa³ Kazimierz Wielki.
W miejscu tym król kaza³ wznieœæ murowan¹
œwi¹tyniê. Przy bocznym wejœciu mo¿emy
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Fot. 38. Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym

obejrzeæ chrzcielnicê z 1587 r. Jest to dzie³o
najwybitniejszego królewskiego rzeŸbiarza
i architekta XVI wieku, z pochodzenia
W³ocha - Santi Gucciego. W bocznym o³tarzu
znajduje siê obraz przedstawiaj¹cy œw. Mariê
Magdalenê u Grobu Pañskiego, a obok

epitafium Miko³aja Przyby³y z 1598 r. Po
przeciwnej stronie nawy, naprzeciw bocznego wejœcia, znajduje siê kaplica Ró¿añcowa, zwana te¿ Królewsk¹. Kaplica jest
centralnokopu³owa. Przykrywa j¹ eliptyczna kopu³a z latarenk¹, w której w 1925 r.
47

Kazimierz Dolny
profesor Tadeusz Pruszkowski namalowa³
Trójcê Œwiêt¹. Na sklepieniu kopu³y umieszczono malowid³o pêdzla Edwarda Chmielewskiego z Lublina ukazuj¹ce ¿ycie anio³ów
w Niebie (pocz¹tek XX wieku). W o³tarzu
kaplicy znajduje siê obraz Matki Bo¿ej
z Dzieci¹tkiem, a obok rzeŸby wykonane
z terakoty przedstawiaj¹ce kolejno: patrona
parafii, œw. Jana Chrzciciela, œw. Piotra
trzymaj¹cego klucz do Królestwa Niebieskiego, œw. Paw³a z mieczem oraz patrona
rolników, œw. Izydora Oracza. Na bocznej
œcianie znajduje siê alegoryczne malowid³o
obrazuj¹ce moc modlitwy ró¿añcowej. Na
przeciwleg³ej œcianie umieszczono obraz
przedstawiaj¹cy króla Jana III Sobieskiego
podczas Mszy Œwiêtej przed odsiecz¹ wiedeñsk¹. Z boku kaplicy w arkadowej wnêce
stoi kopia s³ynnej rzeŸby z po³owy XV wieku
Madonny Kazimierskiej.
Obok znajduje siê Kaplica Borkowskich
wystawiona w 1615 r. przez Miko³aja Bor-

kowskiego i jego ¿onê, El¿bietê z Kochanowskich (córkê albo bratanicê poety). Jest
to najstarsza kaplica kazimierskiej fary. Przykrywa j¹ kolebkowe sklepienie z lunetami.
W o³tarzu kaplicy stoi rzeŸba ukazuj¹ca
Ukrzy¿owanego Chrystusa, a na tylnej œcianie znajduje siê rzeŸba brodatego mê¿czyzny ubranego w szaty epoki renesansu najprawdopodobniej postaæ Miko³aja Przyby³y. Nad rzeŸb¹ umieszczono manierystyczne epitafia kazimierskich proboszczów.
Kaplica Górskich wystawiona zosta³a
przez wójta Wawrzyñca (Lurensa) Górskiego w latach 1626-1629. Fundator spocz¹³ po swojej œmierci pod kaplic¹. Kaplica
jest centralnokopu³owa i nawi¹zuje porz¹dkiem architektonicznym do kaplicy
Zygmuntowskiej na Wawelu. Na jej sklepieniu znajduj¹ siê stiukowe sztukaterie ze
z³oceniami oraz polichromie. W o³tarzu
widzimy obraz Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej

Fot. 39. Barwny korowód z okazji Festiwalu Œpiewaków i Kapel Ludowych
w Kazimierzu Dolnym
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Fot. 40. Koœció³ farny w Kazimierzu Dolnym

Pomocy; powy¿ej niego obraz przedstawiaj¹cy œw. Wincentego Ferreriusza patrona pracuj¹cych na wysokoœci. W antepedium (dolna czêœæ o³tarza) znajduj¹ siê
kurdybany. W nawie, przy stacjach Drogi
Krzy¿owej oraz na chórze muzycznym,
znajduj¹ siê rzeŸbione dzieci¹tka. S¹ to
tzw. putta, wykonane prawdopodobnie
przez Sebastiana Zeisla, rzeŸbiarza dworu
Czartoryskich w Pu³awach pod koniec XVIII

wieku. Przy tylnej œcianie nawy znajduj¹ siê
renesansowe organy. Umieszczona na nich
data 1620 r. pozwala przypuszczaæ, ¿e s¹ to
jedne z najstarszych organów w Polsce.
Instrument powsta³ najprawdopodobniej
w warsztacie w Toruniu lub w Gdañsku.
Posiada on dwie klawiatury rêczne i no¿n¹
(peda³y), 35 g³osów i 1436 piszcza³ek. Form¹
rzeŸbiarsk¹ nawi¹zuj¹ one do architektury
renesansowej.
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We wrzeœniu 2004 r. podczas prac
badawczych odkryto w pobli¿u chóru nieznane dotychczas malowid³o. Wed³ug
wstêpnych oglêdzin przedstawia ono g³owê psa trzymaj¹cego niezidentyfikowany
przedmiot. Z ty³u widoczny jest kostur
(laska), a z boku fragment materii. Ca³oœæ
w kolorystce czerwieni i bieli wykonana
zosta³a w technice wapiennej. Œlady podobnych warstw malarskich odkryto równie¿ na œcianie wie¿y. Jest to pierwsze tego
typu znalezisko w farze. Na œcianie zakrystii
wisi obraz malowany na desce. Przedstawia
on Trójcê Œwiêt¹ i najprawdopodobniej
pochodzi z nieistniej¹cego ju¿ o³tarza
g³ównego. Powsta³ on w 1591 r. Obraz
namalowany zosta³ pod koniec XVI wieku.
Obok fary znajduje siê wolno stoj¹ca
dzwonnica z koñca XVIII wieku. W latach
osiemdziesi¹tych XX wieku przywrócono jej
pierwotny wygl¹d. Dziœ mieœci Galeriê Letni¹
Muzeum Nadwiœlañskiego oraz Muzeum
Z³otnictwa.
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Powy¿ej fary zbudowany zosta³ zamek.
Ma on kszta³t owalny, dostosowany do
kszta³tu wzgórza, na którym stoi. Jest to
zamek typu ogrodzieñca - wysokie mury
otaczaj¹ dziedziniec. Na dziedziñcu znajdowa³a siê studnia, g³êboka na 300 ³okci. Jest
to bardzo prawdopodobne, bowiem wspó³czesne studnie na wierzchowinie siêgaj¹
niemal poziomu Wis³y (maj¹ wiêc ponad
80 m g³êbokoœci). Czêœæ mieszkalna zamku
znajdowa³a siê wewn¹trz murów od strony
miasta. Zamek wystawiono w latach czterdziestych XIV stulecia, po najeŸdzie tatarskim na Lubelszczyznê, z inicjatywy króla
Kazimierza Wielkiego. By³ on czêœci¹ systemu warowni królewskich, które umacnia³y
wschodnie granice kraju. W ten system
obronny w³¹czone by³y równie¿ zamki prywatne. W XV wieku dziedziniec zamkowy
powiêkszono oraz wybudowano od strony
Wis³y wie¿ê mieszkalno-obronn¹. Pod koniec XVI wieku zamek przerobiono wed³ug
ówczesnej mody, dodaj¹c elementy rene-
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Fot. 41. Góra Trzech Krzy¿y w Kazimierzu Dolnym

sansowe. Korony murów oraz wie¿y ozdobiono attykami. Prawdopodobnie autorem
tych przeróbek by³ zatrudniony przez Firlejów w pobliskim Janowcu Santi Gucci. Od
XV wieku zamek wraz z kazimierskim
wójtostwem dzier¿awiony by³ przez ród
Ostrowskich, a nastêpnie przez Samborzeckich. W XVI wieku wraz z kazimierskim
starostwem niegrodowym dosta³ siê wojewodzie lubelskiemu, Miko³ajowi Kurozwêckiemu, a od niego przeszed³ w rêce
Firlejów. Po nich kolejnymi dzier¿awcami
zamku byli Radziwi³³owie, Lubomirscy
i Sanguszkowie.
Od czasów potopu szwedzkiego zamek
zacz¹³ popadaæ w ruinê. Goœci³ w nim król
szwedzki Karol Gustaw (1655 rok), car rosyjski Piotr I i król szwedzki Karol XII (pocz¹tek
XVII wieku). Po pierwszym rozbiorze Polski
zamek by³ schronieniem konfederatów barskich, a po trzecim rozbiorze Austriacy wysadzili w powietrze czêœæ murów gro¿¹cych

zawaleniem. Wtedy to zniszczone zosta³y
renesansowe attyki. Podczas powstania
listopadowego grupa polskich ¿o³nierzy
korpusu genera³a Juliana Sierawskiego,
os³aniaj¹ca przeprawê przez Wis³ê, broni³a
siê na zamku a¿ do wyczerpania amunicji
(18 kwietnia 1831 r.). Obecnie zamek zabezpieczono w formie tzw. trwa³ej ruiny
i udostêpniono za drobn¹ op³at¹ zwiedzaj¹cym.
Na wschód od zamku stoi kamienna
baszta. Ma ona 20 m wysokoœci i 10 m
œrednicy. Mury przy ziemi s¹ grube na
4 metry, ale w miarê wysokoœci staj¹ siê
cieñsze. Kiedy powsta³a - nie wiadomo.
Prawdopodobnie zbudowano j¹ w XIII wieku
i jest ona pozosta³oœci¹ po pierwszym,
ziemno-drewnianym zamku, którego by³a
centraln¹ czêœci¹. Wejœcie do baszty znajduje siê 6 metrów nad ziemi¹. Baszta
stanowi³a prawdopodobnie punkt ostatniej
obrony, a dostaæ siê do niej mo¿na by³o
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jedynie po pomoœcie lub drabinie. W czêœci
poni¿ej wejœcia znajdowa³ siê loch, do
którego spuszczano wiêŸniów skazanych
wyrokiem starosty. Wy¿sza czêœæ wykorzystywana by³a jako pomieszczenie gospodarcze i magazyn. Baszta s³u¿y³a równie¿ jako
stra¿nica do poboru c³a na przeprawie przez
Wis³ê. Miejscowe przekazy mówi¹, ¿e baszta
by³a niegdyœ swoist¹ latarni¹. Palono na niej
ogniska, aby u³atwiæ retmanom i szyprom
nawigacjê oraz wskazaæ po³o¿enie portu
w Kazimierzu.
Z baszty roztacza siê szeroki widok na
czêœæ pó³nocn¹ Ma³opolskiego Prze³omu
Wis³y. Przy dobrej widocznoœci na horyzoncie mo¿na st¹d zobaczyæ Pasmo Jeleniowskie i £ysogóry w Górach Œwiêtokrzyskich. Czasami na £ysej Górze widaæ
go³ym okiem wie¿ê przekaŸnika telewizyjnego (82 km w linii prostej od Kazimierza).

Ze wzgórza, na którym stoj¹ baszta i zamek, schodzi siê do g³êbokiego w¹wozu.
Dziœ jego dnem przebiega ulica Zamkowa,
która oddziela Wzgórze Zamkowe od Góry
Trzech Krzy¿y, zwanej te¿ Krzy¿ow¹ Gór¹. Ze
zbocza pod stoj¹cymi trzema krzy¿ami, od
których góra wziê³a swoj¹ nazwê, roztacza
siê wspania³y widok na kazimierski rynek
i otaczaj¹c¹ go zabudowê miasteczka. Nad
rynkiem góruje koœció³ i klasztor franciszkañski z XVII wieku. Ca³oœæ uzupe³nia po³o¿ony za klasztorem cmentarz parafialny,
przeniesiony w to miejsce w XIX wieku. Dalej
widaæ Wis³ê i le¿¹cy na przeciwleg³ym
brzegu zamek w Janowcu.
Wspomniany koœció³ i klasztor dla franciszkanów reformatów wystawiono w XVII
wieku na tzw. Plebaniej Górze. Wczeœniej
w miejscu, gdzie dziœ stoi kaplica œœ. Rocha
i Sebastiana, istnia³a szczelina skalna, do

Fot. 42. O³tarz g³ówny w koœciele franciszkañskim w Kazimierzu Dolnym
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Fot. 43, 44. Klasztor franciszkanów w Kazimierzu Dolnym,
fragment wnêtrza i wirydarz

której pogañski lud wrzuca³ czarnego koguta w ofierze mieszkaj¹cemu tam demonowi.
Nazwa wzgórza wziê³a siê st¹d, ¿e do koñca
XVI wieku mieszka³ tu proboszcz parafii, czyli
pleban. Do koœcio³a i klasztoru prowadz¹
zadaszone schody o szeœædziesiêciu drewnianych stopniach, zbudowane pod koniec
XVII wieku, w czasie wznoszenia nowego
koœcio³a. Obecny koœció³ pw. Zwiastowania
Najœwiêtszej Marii Panny zbudowano na
miejscu istniej¹cej tu wczeœniej kaplicy
Matki Bo¿ej wzniesionej przez Przyby³ów.
Pami¹tk¹ po tej kaplicy s¹ kute z ¿elaza drzwi
z 1591 r. Od XVI wieku miejsce to uznane
zosta³o za Sanktuarium Matki Bo¿ej. W 1627
r. na Plebani¹ Górê sprowadzono franciszkanów reformatów. Koœció³ wybudowany
w stylu barokowym ma sklepienie kolebkowe z lunetami. Jest skromnie wyposa¿ony.
W o³tarzu g³ównym znajduje siê cudowny
obraz Najœwiêtszej Marii Panny i Archanio³a
Gabriela, który zwiastuje jej, ¿e zostanie

Matk¹ Syna Bo¿ego. Obraz ten jest dzie³em
miejscowego malarza Stanis³awa i namalowany zosta³ w r. 1600. Za pierwowzór
pos³u¿y³ miedzioryt Hendricka Goltziusa
z 1594 r. Obraz przyci¹ga do dziœ wielu
pielgrzymów. Franciszkanie prowadz¹ od
po³owy XVII wieku ksiêgê ³ask i cudów, jakich
doznali wierni za spraw¹ Matki Bo¿ej
Kazimierskiej. Obraz ukoronowany zosta³
w 1986 r. z³ot¹ koron¹ papiesk¹. O³tarz
g³ówny, barokowy, zosta³ zaprojektowany
przez Tomasza Hoffmanna, architekta z Pu³aw, w drugiej po³owie XVIII wieku. Z ty³u
znajduje siê drugi o³tarz, a za nim chór
zakonny, gdzie franciszkanie zbieraj¹ siê na
modlitwy.
W lewym bocznym o³tarzu znajduje siê
obraz œw. Antoniego pêdzla Wojciecha Jaszczo³da, ucznia Marcello Bacciarellego. Arkadowe wejœcie przy o³tarzu prowadzi do
kaplicy œw. Rocha i Sebastiana. W prawym
o³tarzu umieszczono obraz œw. Franciszka
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z Asy¿u. Obok we wnêce usytuowano o³tarz
œw. Piotra z Alkantary, a naprzeciw niego
o³tarz œw. Józefa. Na œcianie od strony miasta
widzimy epitafia dobrodziejów klasztoru,
m.in. gmerk Przyby³ów. Nietypowo usytuowana jest ambona. Umieszczenie jej
z prawej strony koœcio³a umo¿liwia³o wejœcie
na ni¹ bezpoœrednio z klasztoru. W koœciele
znajduj¹ siê równie¿ skromne szeœciog³osowe organy z po³owy XIX wieku. W zakrystii zachowa³y siê kute z ¿elaza drzwi,
pochodz¹ce jeszcze z pierwszej kaplicy. Na
ich wewnêtrzne stronie widnieje data 1591.
Na przyklasztornym cmentarzu, we
wnêkach otaczaj¹cego go muru, znajduj¹
siê stacje Drogi Krzy¿owej. Stoi tu równie¿
s³upowa kapliczka z rzeŸb¹ Matki Bo¿ej
z 1930 r. Jest to dzie³o jednorêkiego rzeŸbiarza, Jerzego £opuszañskiego. Z przykoœcielnego placu roztacza siê piêkny widok
na centrum miasteczka. Widaæ st¹d dosko-

nale oœ urbanistyczn¹, powsta³¹ w ci¹gu
stuleci. Znajduj¹ siê na niej najwa¿niejsze
obiekty architektoniczne Kazimierza, u³o¿one jakby chronologicznie. Najwy¿ej stoi najstarsza budowla - baszta z XIII wieku. Ni¿ej
usytuowano w XIV wieku zamek, a jeszcze
ni¿ej renesansow¹ farê. Najni¿szy poziom na
tej osi stanowi rynek z otaczaj¹cymi go
mieszczañskimi kamienicami z prze³omu XVI
i XVII wieku. W prawo od zamku, na zboczu zwraca uwagê bia³a willa, zbudowana
z miejscowego kamienia. Stanowi ona dominantê w krajobrazie, konkuruj¹c¹ z zamkiem
i baszt¹. Postawi³ j¹ pod koniec lat trzydziestych XX wieku profesor Tadeusz
Pruszkowski - wed³ug projektu Lecha
Niemojewskiego - pomimo protestów
mi³oœników miasteczka i perswazji znajomych. Miejscowa opowieœæ g³osi, ¿e Karol
Siciñski do koñca ¿ycia nie chcia³ przyj¹æ do
wiadomoœci istnienia willi. Pracowicie

Fot. 45. Widok na Wis³ê z Albrechtówki ko³o Kazimierza Dolnego
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Fot. 46. Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu Dolnym

wydrapywa³ j¹ na wszystkich zdjêciach
z panoram¹ Kazimierza i zamalowywa³ na
czarno.
Za koœcieln¹ krucht¹ usytuowane jest
wejœcie do klasztoru, zbudowanego w XVII
wieku. Na parterze budynku znajduj¹ siê
pomieszczenia gospodarcze, klasztorne
muzeum oraz refektarz. Cele zakonników s¹
na piêtrze. Wirydarz, czyli wewnêtrzny
dziedziniec, otoczony jest kru¿gankiem. Na
œrodku wirydarza znajduje siê zabytkowa
studnia z wielkim ko³owrotem z 1629 r.
Studnia ma 25 m g³êbokoœci. Poziom lustra
wody siêga poziomu p³yn¹cej w dole Wis³y.
W kru¿gankach wirydarza znajduj¹ siê
tablice, na których w sposób chronologiczny
przedstawiono historiê miasteczka, kazimierskiego zakonu franciszkanów i sanktuarium. W klasztornym muzeum przechowuje siê stare ksiêgozbiory, dzie³a malarstwa i rzeŸby, zbiory numizmatyczne oraz
wiele innych interesuj¹cych eksponatów.

Przy wejœciu do klauzury stoi zegar szafkowy
z XVIII wieku.
Obok klasztoru, na murze kryj¹cym schody umieszczono tablice z nazwiskami mieszkañców Kazimierza, którzy zginêli w czasie
drugiej wojny œwiatowej z r¹k hitlerowców oraz bezpoœrednio po niej z r¹k NKWD
i UB. Pod murem stoi kapliczka wykonana
w 1922 r. przez Aleksandra ¯urakowskiego
wed³ug projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza.
Poni¿ej znajduje siê pomnik poœwiêcony
ofiarom„krwawej œrody”.
Koœció³ pw. œw. Anny by³ dawniej koœcio³em szpitalnym pw. Ducha Œwiêtego.
Wzniesiony zosta³ w stylu barokowym
w drugiej po³owie XVII wieku na miejscu
wczeœniej stoj¹cego tu drewnianego koœcio³a. Na jego œcianie szczytowej znajduje siê
wyryta data 1670. Swoj¹ bry³¹ nawi¹zuje do
fary. Obok koœcio³a widzimy budynek
dawnego szpitala-przytu³ku dla starców
i kalek. Barokowa budowla zosta³a wznie55
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siona w 1626 r. Obecnie mieœci siê w niej
Kazimierski Oœrodek Kultury.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ mieszczañskie kamienice. Najcenniejsze z nich to
kamienice Przyby³ów - Miko³aja i Krzysztofa,
stoj¹ce we wschodniej pierzei rynku. Na
fasadach widzimy postacie patronów ich
w³aœcicieli, po lewej stronie œw. Miko³aja
w stroju biskupa, zaœ po prawej œw. Krzysztofa, patrona kupców i podró¿nych. Œwiêty
Krzysztof przedstawiony jest jako potê¿ny
brodaty mê¿czyzna podpieraj¹cy siê wyrwanym drzewem. Frontony kamienic s¹ dos³ownie prze³adowane dekoracjami. P³askorzeŸby przedstawiaj¹ g³ównie postacie
biblijne oraz œwiêtych. Obok nich widaæ
sylwetki zwierz¹t i ornamenty roœlinne.
Treœci biblijne i religijne w zdobieniach fasad
mia³y w dobie reformacji œwiadczyæ o przywi¹zaniu w³aœcicieli kamienic do wiary
katolickiej.
Pod oknami pierwszego piêtra kamienicy pod œw. Miko³ajem widzimy cztery
walcz¹ce ze sob¹ parami zwierzêta. Pierwsza

Fot. 48. Portal w kamienicy Celejowskiej
w Kazimierzu Dolnym
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Fot. 47. Kamienice Przyby³ów przy rynku
w Kazimierzu Dolnym

para to walcz¹cy z lwem gryf, druga - kozio³
z lisem. Dziœ symbolikê tych rzeŸb t³umaczy
siê cechami charakteru, jakie powinien
posiadaæ dobry kupiec. Gryf symbolizuje
lotnoœæ, lew walecznoœæ, kozio³ upór, a lis
chytroœæ i przebieg³oœæ. Wiadomo jednak, ¿e
pierwotnie lis by³ baranem, a ca³a scena
prawdopodobnie nawi¹zywa³a do wizji
proroka Daniela ze Starego Testamentu.
Zwraca te¿ uwagê scena z pierwszego piêtra
kamienicy pod œw. Krzysztofem, która
prawdopodobnie przedstawia ma³¿eñski
trójk¹t. Po lewej rêce widzimy patrz¹cego
ponuro przed siebie mê¿czyznê i jego
ma³¿onkê wyraŸnie romansuj¹c¹ z s¹siadem. Ma³¿onka tego drugiego pokazuje
romansuj¹cej parze „gest Kozakiewicza”.
Obydwie kamienice posiadaj¹ arkadowe
podcienia i s¹ nadbudowane przez dekoracyjne attyki. W œrodkowej czêœci attyki
kamienicy pod œw. Miko³ajem widoczny jest
rodowy gmerk Przyby³ów - inicja³y Miko³aja
Przyby³y - MP. Gmerk ma postaæ podwójnej,
skierowanej ku górze strza³y. Ca³oœæ umieszczona jest na ozdobnym kartuszu, z dat¹
1615. Kamienice œwietnie oddaj¹ ducha
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epoki, w której powsta³y, jak równie¿ mentalnoœæ ich w³aœcicieli i ówczesnej obyczajowoœci. Niedoskona³oœci w pe³ni obrazuj¹
prowincjonalny, artystyczny prymitywizm
wykonawcy.
Na po³udniowej pierzei rynku stoi barokowa kamienica Gdañska z 1795 r. Ca³oœæ
zabudowy Rynku sprawia wra¿enie starej,
zabytkowej. Pamiêtaæ jednak musimy, ¿e
wiêkszoœæ tej zabudowy powsta³a wed³ug
projektów Karola Siciñskiego w ramach odbudowy Kazimierza ze zniszczeñ wojennych.
Wed³ug jego projektu wybudowano w zachodniej pierzei Dom Pracy Twórczej Architektów Polskich SARP, uzupe³niaj¹c lukê po
kamieniczkach zniszczonych w czasie wojny.
Poœrodku kazimierskiego rynku znajduje siê
studnia z prze³omu XVIII i XIX wieku zbudowana prawdopodobnie przez architekta
Albrechta Zielcherta. Dzisiejszy kszta³t studnia uzyska³a w 1915 r. dziêki projektowi Jana
Koszczyc-Witkiewicza.

Przy ul. Senatorskiej, ci¹gn¹cej siê wzd³u¿
Grodarza, stoi kamienica Celejowska, uznawana za najpiêkniejsz¹ renesansow¹ kamienicê mieszczañsk¹ w Polsce. Elewacja
pokryta jest boniowaniem, czyli tynkiem
naœladuj¹cym kamienny budulec. Dekoracje s¹ skromne i wykonane ze smakiem
artystycznym. Jedynie obramowania okien
i drzwi maj¹ bogatsz¹ ornamentykê. Ca³oœæ
zwieñczona jest wspania³¹ attyk¹, któr¹ od
czêœci mieszkalnej oddziela potê¿ny gzyms.
Zwieñczenie attyki zdobi¹ postacie lwów,
gryfów i maszkaronów. W dolnej jej czêœci
znajduj¹ siê arkadowe muszle. We wnêkach
stoj¹ postacie Chrystusa Zbawiciela Ziemi
(Salvator Mundi), Matki Bo¿ej Królowej
Niebios oraz œw. Bart³omieja - patrona
w³aœciciela. Jest równie¿ postaæ œw. Jana
Chrzciciela, patrona syna w³aœciciela, Jana
Celeja. W kamienicy mieœci siê Oddzia³
Muzeum Nadwiœlañskiego. Na parterze
budynku zobaczymy sta³¹ ekspozycjê obra-

Fot. 49. Kirkut w Kazimierzu Dolnym
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Fot. 50. Cmentarz ¿o³nierzy radzieckich w Kazimierzu Dolnym

zuj¹c¹ historiê Kazimierza, na piêtrze zbiory
malarstwa i grafiki.
Kamienica Górskich wybudowana zosta³a w 1607 r. przez Wawrzyñca (Lurensa)
Górskiego. Nad wejœciem widoczny jest
gmerk z inicja³ami „L.G.”, a pod oknami pierwszego piêtra ods³oniête zosta³o sgrafitto.
W kamienicy mieœci siê Urz¹d Miasta.
W otoczeniu Ma³ego Rynku znajdujemy
œlady dawnego, ¿ydowskiego Kazimierza.
Tu, miêdzy koœcio³em œw. Anny i wschodni¹
pierzej¹ rynku, mieszka³a ¿ydowska biedota.
Kres ich egzystencji w miasteczku po³o¿yli
hitlerowcy, którzy w 1942 r. wywieŸli wiêkszoœæ mieszkañców do obozów zag³ady
i wymordowali. Zwraca uwagê synagoga
zbudowana z miejscowego, bia³ego kamienia. Kryta jest ona ³amanym dachem. Pierwotnie by³ to budynek z drugiej po³owy XVIII
wieku. Zniszczony podczas ostatniej wojny
zosta³ odbudowany przez Karola Siciñskiego
w latach piêædziesi¹tych i zaadaptowany na
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kino. Wed³ug jego projektu odrestaurowano
równie¿ drewniane jatki koszerne pochodz¹ce z prze³omu XVIII i XIX wieku.
Willa Pod Wiewiórk¹, popularnie zwana
„Kuncewiczówk¹” zbudowana zosta³a w latach 1934-1936 wed³ug projektu Karola Siciñskiego. Drewniany dom posadowiono na
wysokiej, kamiennej podmurówce z kazimierskiej opoki. Pod progiem zamurowano
dwie ksi¹¿ki: Jerzego Kuncewicza „Przebudowa” i Marii Kuncewiczowej „Dwa ksiê¿yce”.
Wewn¹trz zachowano wystrój z lat, kiedy
dom by³ u¿ytkowany przez gospodarzy.
Zwraca uwagê oryginalny huculski piec
kaflowy. Zgodnie z ¿yczeniem w³aœcicielki,
Marii Kuncewiczowej, dom nie sta³ siê tylko
muzeum, ale goœci dziœ pisarzy i artystów,
którzy pracuj¹c tu twórczo, pe³ni¹ jednoczeœnie rolê kustoszy.
Kêb³o (51°17´N, 22°07´E), wieœ w gminie
W¹wolnica, na P³askowy¿u Na³êczowskim.

Kêb³o
Wieœ zas³ynê³a jako miejsce cudownego
ocalenia jeñców z r¹k tatarskich w pocz¹tku
wrzeœnia 1278 r. Przy drodze do W¹wolnicy,
w dolinie, Tatarzy rozbili obóz. Zgromadzili
w nim ³upy i jeñców. Na znajduj¹cym siê tu
g³azie ustawili figurê Matki Bo¿ej. Wiedz¹c,
jak¹ czci¹ otaczaj¹ j¹ chrzeœcijanie, urz¹dzali
sobie z niej kpiny i szydzili. Nagle nad figur¹
ukaza³a siê niezwyk³a jasnoœæ i zaczê³a wraz
z ni¹ unosiæ siê do góry. Figura stanê³a na
przeciwleg³ym zboczu, na lipie, uchodz¹c
z r¹k niewiernych. Tatarzy, widz¹c to, w pop³ochu zaczêli uciekaæ porzucaj¹c jeñców
oraz wozy z ³upami. Po ich ucieczce figura
znów stanê³a na swoim miejscu na kamieniu.
Wieœæ o cudzie rozesz³a siê szeroko. Dziedzic
W¹wolnicy, Otto Jêdrzejczyk, wybudowa³
obok cudownego miejsca drewniany koœció³
pw. Najœwiêtszej Marii Panny, w którym
umieszczono figurkê. Przeniesiono j¹ za
zgod¹ papie¿a Klemensa XII do okazalszego

koœcio³a w W¹wolnicy w 1700 r. Koœció³ek
zosta³ potem rozebrany. Dzisiaj w miejscu
objawienia stoi niewielka kapliczka, wybudowana na znajduj¹cym siê tu g³azie przez
ociemnia³ego F. Kempiñskiego z W¹wolnicy. Figura, uchodz¹ca za cudown¹, pozostaje w kaplicy obok w¹wolnickiego koœcio³a
do dzisiaj. Wykonana zosta³a ona z drewna
lipowego w nieznanej pracowni pomorskiej
lub œl¹skiej oko³o r. 1440. Jej pierwowzorem
by³a kamienna rzeŸba tzw. Piêknej Madonny
z Vimpergu.
Maj¹tek Kêb³o na pocz¹tku XIX wieku
nale¿a³ do Czartoryskich, którzy utracili go
po upadku powstania listopadowego. Przejê³a go wtedy rodzina Wesslów. Wznieœli oni
w 1880 r. na wzgórzu pa³ac otoczony dziesiêciohektarowym parkiem. Rodzina ta by³a
Ÿle postrzegana przez miejscowe spo³eczeñstwo, jako wys³uguj¹ca siê caratowi.
Wrogoœæ sta³a siê tak du¿a, ¿e na prze³omie

Fot. 51. Kêb³o. Kaplica z kopi¹ figury Matki Bo¿ej Kêbelskiej postawiona na miejscu objawienia
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Klementowice
XIX i XX wieku w³aœciciele zostali zmuszeni
do sprzeda¿y maj¹tku. Kupi³ go Antoni
Rostworowski, który wkrótce zaanga¿owa³
siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Za³o¿y³ kó³ka
rolnicze w okolicy, spó³dzielniê mleczarsk¹
w Rogalowie, wspiera³ finansowo szko³y
rolnicze, a w swoim maj¹tku organizowa³
tajne obozy harcerskie. Po odzyskaniu przez
Polskê niepodleg³oœci nadal prowadzi³ - ju¿
legalnie - swoj¹ dzia³alnoœæ. W Kêble wzniós³
czteroklasow¹ szko³ê dla dzieci robotników
folwarcznych oraz zaanga¿owa³ siê w organizacjê Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rostworowscy utracili swój maj¹tek
w 1944 r. na mocy dekretu PKWN. Obecnie
w pa³acu mieœci siê szko³a specjalna z oœrodkiem hipoterapii.
Klementowice (51°21´N, 22°08´E), wieœ
w gminie Kurów, na P³askowy¿u Na³êczowskim. Wieœ za³o¿y³ pod koniec XIV wieku
Klemens herbu Szreniawa. Parafia powsta³a
tu w 1418 r. Uposa¿ona zosta³a przez w³aœciciela Klementowic, P³onek i Bochotnicy Piotra. W tym samym roku wzniesiono
pierwszy drewniany koœció³, który póŸniej
zosta³ zniszczony przez protestantów.

Nastêpny koœció³ z modrzewia postawiony
zosta³ wed³ug projektu Tylmana z Gameren
w drugiej po³owie XVII wieku, z fundacji
Adama Kotowskiego, ówczesnego w³aœciciela dóbr kurowsko-klementowskich. Na
prze³omie XVIII i XIX wieku w³aœcicielem
maj¹tku by³ Ignacy Potocki, jeden z twórców
Konstytucji 3 Maja i dzia³acz Komisji Edukacji
Narodowej, a w latach 1819-1863 kasztelan
Leon Dembowski znany ze swoich konserwatywnych pogl¹dów. Jego synem by³
Edward Dembowski (1822-1846), nazywany „czerwonym kasztelanicem” - organizator nieudanego powstania krakowskiego
w 1846 r. W roku 1863 w Klementowicach
oddzia³ Grzyma³y przygotowywa³ siê do
bitwy pod ¯yrzynem.
Obecny koœció³ pw. œw. Klemensa i œw.
Ma³gorzaty wzniesiono w latach 1914-1927
wed³ug projektu W³adys³awa £aszkiewicza.
Jest to budowla murowana z ceg³y, w stylu
neogotyckim, trójnawowa, z dwoma wynios³ymi wie¿ami na frontonie. Z poprzedniego koœcio³a przeniesiono o³tarze, ambonê i chrzcielnicê, zaprojektowane przez
Tylmana z Gameren, a wykonane przez
Wilhelma Barszcza z Warszawy w 1689 r.

Fot. 52. Neogotycki koœció³ parafialny w Klementowicach
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Klikawa

Fot. 53. Figura Matki Bo¿ej na tle koœcio³a w Klementowicach

W o³tarzu g³ównym umieszczono obrazy œw.
Ma³gorzaty i Matki Bo¿ej, a w o³tarzach
bocznych - Matki Bo¿ej Ró¿añcowej i Matki
Bo¿ej Anielskiej. Na chórze muzycznym znajduj¹ siê organy z 1899 r. Obok koœcio³a
ustawiono w 1905 r. figurê Matki Bo¿ej na
pami¹tkê odzyskania wolnoœci religijnej.
W ogrodzeniu ustawiono w 1972 r. figurê
Pana Jezusa Pasterza. Na cmentarzu znajduje siê murowana kaplica przedpogrze-

bowa z 1870 r. fundacji Ludwika Klemensowskiego. W pobli¿u wsi odkryto cmentarzysko
z grobami z czasów kultury amfor kulistych
oraz z okresu kultury pucharów lejkowych.
Klikawa (51°25´N, 21°55´E), wieœ w gminie
Pu³awy, na Równinie Radomskiej. Wieœ wymieniona zosta³a w S³owniku geograficznym
Królestwa Polskiego jako jeden z folwarków
wchodz¹cych w sk³ad dóbr Klikawa.
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Klin
Rys. 9. Herb
Koñskowoli

Klin (51°31´N, 22°11´E), wieœ w gminie
Baranów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
K³oda (51°25´N, 22°13´E), wieœ w gminie
Kurów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej, nad
Kurówk¹. Czêœæ wsi nosi nazwê Ma³a K³oda.
Wieœ wymieniona w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego jako istniej¹ca
w pocz¹tkach XIX wieku.
Kochanów (51°23´N, 21°51´E), wieœ w gminie Pu³awy, na Równinie Radomskiej. Wieœ
wymieniona by³a w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego.

Fot. 54. Wnêtrze koœcio³a parafialnego
w Koñskowoli

62

Koñskowola (51°25´N, 22°03´E), wieœ, siedziba gminy na WysoczyŸnie Lubartowskiej,
nad Kurówk¹. Miejscowa legenda wi¹¿e nazwê wsi z osob¹ pewnego ch³opa, który
wraca³ konnym zaprzêgiem do domu
mocno podchmielony. Wczeœniej uczci³
w ten sposób szczególnie udan¹ transakcjê
na jarmarku. Na rozstajach dróg chcia³
skrêciæ w jedn¹ stronê, ale koñ uparcie
skrêca³ w druga. Wreszcie ch³op da³ za
wygran¹ i pozwoli³ koniowi iœæ w swoj¹
stronê. Okaza³o siê, ¿e m¹dre zwierzê
dowioz³o go do domu. Od tego zdarzenia
powsta³¹ na rozstajach dróg wieœ zaczêto
nazywaæ„Koñsk¹ Wol¹”.
Wieœ lokowana by³a prawdopodobnie
w XIV wieku jako Wola Witowska. Pod koniec
tego¿ stulecia we wsi wzniesiono pierwszy
koœció³ drewniany i erygowano parafiê. Pocz¹tkowo w³aœcicielem wsi oraz tzw. klucza
koñskowolskiego by³ Dziers³aw z Konina,
a nastêpnie jego synowie. Kiedy w³aœcicielem wsi zosta³ Jan z Konina zaczêto j¹
nazywaæ Wol¹ Koniñsk¹ lub Koniñsk¹ Wol¹.
Pierwsze pisane wzmianki o Koñskowoli
znajduj¹ siê w Liber beneficiorum Jana
D³ugosza. Kolejnymi jej w³aœcicielami byli
Têczyñscy, którzy wystawili tu murowany
dwór obronny, zwany fortalicj¹. Pozosta³oœci
tego dworu zachowa³y siê we fragmentach
budynku plebanii. Gabriel Têczyñski za
swoj¹ siedzibê obra³ Koñskowolê. St¹d
wyruszy³ on z Janem Olbrachtem na wyprawê mo³dawsk¹, w czasie której poleg³
w 1497 r. Po jego œmierci dziedzicem Koñskowoli zosta³ Andrzej Têczyñski. W 1532 r.
uzyska³ dla Koñskowoli prawa miejskie.
Ufundowa³ on w 1545 r. koœció³ pw. Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego i œw. Andrzeja Aposto³a, w którym zosta³ pochowany. Jego syn,
Gabriel by³ kolejnym w³aœcicielem miasta.
Za jego ¿ycia wzniesiono nowy koœció³ szpitalny pw. œw. Anny. W 1617 r., po œmierci Gabriela Têczyñskiego, miasto przesz³o
w rêce ksiêcia Krzysztofa Zbaraskiego, który

Koñskowola

Fot. 55. Koœció³ parafialny w Koñskowoli

osiad³ w zamku Têczyñskich. Œci¹gn¹³ on do
Koñskowoli wiele zannych osobistoœci ¿ycia
kulturalnego oraz powiêkszy³ bibliotekê.
Odbudowa³ równie¿ w 1627 r. zniszczony
przez po¿ar koœció³ i w tym samym roku
zmar³. Po jego œmierci miasto wykupi³ Jan
Têczyñski. Nastêpnie przesz³o ono w rêce
Dani³³owiczów, Opaliñskich i Lubomirskich.
W czasach ksiêcia Stanis³awa Herakliusza
Lubomirskiego miasto sta³o siê lokalnym
oœrodkiem administracyjnym, handlowym
i kulturalnym. Koñskowolê upodoba³a sobie
Zofia, ¿ona Stanis³awa Lubomirskiego. Pracuj¹cy przy przebudowie zamku w Pu³awach Tylman z Gameren dokona³ przebudowy koœcio³a parafialnego. Jednak w czasie
trwania tych prac Zofia zmar³a. W koœciele
zachowa³ siê jej nagrobek autorstwa Tylmana z Gameren z wyrytym wierszem napisanym przez jej mê¿a. Po œmierci Lubomirskiego miasto jako wiano jego córki El¿biety
przesz³o w rêce Sieniawskich. El¿bieta do-

koñczy³a przebudowê koœcio³a. Nastêpnie
miasto sta³o siê w³asnoœci¹ rodziny Czartoryskich.
Czartoryscy sprowadzili z Saksonii sukienników. Izabela Czartoryska za³o¿y³a
w okolicy pierwszy ogród ró¿any, daj¹c
pocz¹tek upraw w tym rejonie ozdobnych
krzewów. W XIX wieku miasto sta³o siê
oœrodkiem przemys³u w³ókienniczego, który
przyci¹gn¹³ licznych emigrantów, dziêki
czemu znacznie wzros³a liczba mieszkañców. W okresie powstania styczniowego
wielu mieszczan wziê³o udzia³ w walkach
z Rosjanami. Kar¹ za to by³o pozbawienie
Koñskowoli w r. 1870 praw miejskich i zdegradowanie jej do roli osady. Kolejne
wyst¹pienia ludnoœci przeciwko w³adzy
carskiej nast¹pi³y w r. 1905, kiedy to Kozacy
rozpêdzili manifestacjê pierwszomajow¹.
Nie przeszkodzi³o to jednak w organizowaniu kolejnych manifestacji. W momencie wybuchu pierwszej wojny œwiatowej
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Koñskowola
Rosjanie ewakuowali w g³¹b Rosji zak³ady
przemys³owe oraz spalili czêœæ miasteczka
i wcielili do wojska grupê mê¿czyzn. W latach
miêdzywojennych podjêto bezskuteczne
starania o przywrócenie Koñskowoli praw
miejskich. W czasie wojny obronnej we
wrzeœniu 1939 r. Koñskowolê szczêœliwie
ominê³y naloty Luftwaffe, które zniszczy³y
s¹siednie Pu³awy i Kurów. Kontyngenty
na³o¿one przez okupanta zobowi¹zywa³y
ludnoœæ miasteczka do utrzymania 22 tysiêcy Niemców. W 1940 r. istnia³ tu obóz
jeniecki, a w latach 1941-1943 obóz pracy,
którego wiêŸniowie zatrudnieni byli przy
przebudowie linii kolejowej. Hitlerowcy
za³o¿yli tu tak¿e obóz dla ¯ydów z Pu³aw i ze
S³owacji. Przebywa³o w nim prawdopodobnie oko³o 4 tys. osób. Czêœæ z nich zosta³a
zamordowana w 1942 r. w pobliskim lasku,
a pozosta³ych wywioziono do obozu zag³a-

dy w Sobiborze (pow. w³odawski). Nie
zachowa³ siê stary i nowy kirkut. Ten ostatni
zniszczyli podczas okupacji Niemcy. Do dziœ
przetrwa³a tylko jedna macewa. W lipcu
1944 r. wycofuj¹cy siê Niemcy mieli podpaliæ
osadê. Przeciwko nim wyst¹pili jednak
mieszkañcy wsparci przez oddzia³y Kedywu
i Batalionów Ch³opskich (BCh). W trakcie
tych walk do miasteczka wkroczy³y oddzia³y
Armii Krajowej (AK) oraz Armii Czerwonej.
Obecnie trwaj¹ starania o przywrócenie
Koñskowoli praw miejskich.
Obecny koœció³ pw. Znalezienia Krzy¿a
Œwiêtego i œw. Andrzeja Aposto³a wzniesiono z fundacji ksiêdza Stanis³awa Lisowicza na miejscu wczeœniejszego, spalonego
w 1617 r. koœcio³a murowanego. Koœció³ ten
zosta³ ponownie spalony w czasie wojen
szwedzkich. Dziêki staraniom Augusta i Zofii
Czartoryskich w latach 1729-1730 przyst¹-

Fot. 56. Symbolika marnoœci w krypcie koœcio³a parafialnego w Koñskowoli
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Koñskowola

Fot. 57. Koœció³ szpitalny w Koñskowoli

piono do jego odbudowy. Pracami kierowa³
wówczas architekt Józef Meyer. Jest to barokowa, trójnawowa budowla murowana. Do
prezbiterium przylega zakrystia. W czasie
przebudowy w r. 1730 dobudowano kaplice
po³¹czone z bocznymi nawami. We frontonie koœcio³a znajduj¹ siê dwie wie¿e, a nad
naw¹ g³ówn¹ - wie¿yczka na sygnaturkê. Nawê g³ówn¹ przykrywa sklepienie kolebkowe
z lunetami. Umieszczono tu barokowy,
drewniany o³tarz g³ówny. Znajduj¹ siê w nim
obrazy Serca Pana Jezusa, Matki Bo¿ej oraz
pos¹gi Chrystusa Ukrzy¿owanego, Moj¿esza i Abrahama z XVII wieku. O³tarz powsta³

w pierwszej po³owie XVIII wieku z fundacji
Augusta Aleksandra Czartoryskiego. Nawy
boczne przykryte s¹ sklepieniami ¿aglowymi. Umieszczono tu szeœæ barokowych
o³tarzy bocznych, m.in. z obrazem œw.
Antoniego pêdzla Wojciecha Gersona oraz
œw. Walentego - Józefa Buchbindera. We
wnêtrzu koœcio³a znajduje siê kamienna
kropielnica z XVII wieku oraz organy wykonane w 1935 r. przez S. Jagodziñskiego
z Garbatki. W 1992 r. w podziemnej krypcie
Suchodolskich odkryto barokowy sarkofag
kamienny z rzeŸb¹ naturalnej wielkoœci
zwan¹ vanitas. Jest to motyw marnoœci i na65

Koœmin
dziei na zmartwychwstanie. RzeŸba przedstawiaj¹ca trupa w stanie rozk³adu zosta³a
wykonana z wapienia kredowego prawdopodobnie w czasach Stanis³awa Herakliusza
Lubomirskiego. Mo¿liwe, ¿e jej autorem jest
w³oski rzeŸbiarz pracuj¹cy w tym czasie na
dworze Lubomirskich - Ambrosio Gutti
z Lugano. Jest to jedyna tego typu rzeŸba
barokowa w Polsce. Ko³o koœcio³a znajduje
siê nagrobek Franciszka Dionizego KniaŸnina oraz tablice upamiêtniaj¹ce Grzegorza
Piramowicza oraz Franciszka Zab³ockiego,
którzy byli zwi¹zani z Koñskowol¹.
Koœció³ szpitalny pw. œw. Anny i œw. Marka
Ewangelisty wzniesiony zosta³ w latach
1611-1613 w stylu renesansu typu lubelskiego. Jego bry³a przypomina nieco kazimiersk¹ farê. Ma on otwory strzelnicze,
zatem móg³ pe³niæ funkcje obronne. Na
sklepieniu znajduj¹ siê manierystyczne
dekoracje. W o³tarzu g³ównym umieszczono
obrazy lubelskiego malarza Stanis³awa

Szczerbica. Œrodkowy obraz z dat¹ 1618
przedstawia Œwiêt¹ Annê Samotrzeci¹.
Obok koœcio³a stoi dom szpitalny z lat 16441650, przebudowany w drugiej po³owie XVIII
wieku. Od 1945 r. jest on siedzib¹ zgromadzenia sióstr benedyktynek misjonarek.
Po przeciwnej stronie drogi znajduje siê
budynek plebanii. Prawdopodobnie by³ to
niegdyœ dwór obronny Têczyñskich. Do
czworobocznego za³o¿enia g³ównego dobudowano w XIX wieku boczne skrzyd³o.
W rynku zachowa³ siê dawny ratusz z 1775 r.
Zosta³ on mocno przebudowany - w 1960 r.
dostawiono wie¿ê. Obecnie pe³ni on funkcjê
remizy stra¿ackiej. W dawnych zabudowaniach folwarcznych z XVIII i XIX wieku
mieszcz¹ siê obecnie placówki handlowe
i us³ugowe.
Koœmin (51°34´N, 22°00´E), wieœ w gminie
¯yrzyn, w Pradolinie Wieprza, na lewym
brzegu Wieprza. Wieœ znana by³a od XII

Fot. 58. Zabytkowy budynek dawnej szko³y w Koñskowoli, wzniesiony oko³o 1923 r.
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Kozienicka, Równina

Fot. 59. Dwór w Koœminie

wieku, kiedy nale¿a³a do opactwa benedyktynów w Sieciechowie. W XV wieku
Koœmin sta³ siê siedzib¹ szlachty zagrodowej. W koñcu XIX wieku dobra koœmiñskie
nabyli Kossakowie, którzy wznieœli tu murowany dwór na miejscu wczeœniej istniej¹cych budynków. Tu przysz³a na œwiat pisarka
Zofia Kossak-Szczucka (1889-1968). Kossakowie sprzedali maj¹tek w 1911 r. Zofii Zalewskiej. Ostatnimi w³aœcicielami byli Anna
Miklaszewska, Andrzej Miklaszewski i Tadeusz Tañski. Z obawy przed zbli¿aj¹c¹ siê
Armi¹ Czerwon¹ opuœcili oni dwór w 1944 r.
przy pomocy Armii Krajowej (AK). Maj¹tek
zosta³ przejêty przez pañstwo.
Dwór jest budynkiem parterowym z piêtrowym ryzalitem. Przykrywa go wielospadowy dach. W otoczeniu jest park,
w którym zachowa³y siê fragmenty pierwotnego drzewostanu. Uzupe³niaj¹ go naturalne zadrzewienia nadrzeczne oraz powojenne nasadzenia - aleja dojazdowa z topoli

kanadyjskiej. We wnêtrzach mieœci siê
obecnie szko³a, przy której zorganizowano
Izbê Pamiêci Zofii Kossak-Szczuckiej oraz
Izbê Regionaln¹ prezentuj¹c¹ zbiory etnograficzne z okolic Koœmina.
Kotliny (51°29´N, 22°10´E), wieœ w gminie
¯yrzyn, na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Wieœ
wymieniona by³a w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego, jako nale¿¹ca do
dóbr ¯yrzyn.
Kowala (51°27´N, 21°55´E), wieœ w gminie
Pu³awy, na krawêdzi Równiny Radomskiej
i w Dolinie Œrodkowej Wis³y.
Kozienicka, Równina jest mezoregionem
wchodz¹cym w sk³ad makroregionu Niziny
Œrodkowomazowieckiej. Jej powierzchniê
tworzy zdenudowana w wyniku procesów
peryglacjalnych równina. Na rozlegych powierzchniach wiatry uformowa³y z zalegaj¹67

Kozio³

Fot. 60. Izba Pamiêci Zofii Kossak-Szczuckiej w Koœminie

cych tu piasków wydmy. Przez mezoregion
p³ynie rzeka Radomka (lewy dop³yw Wis³y,
o d³ugoœci oko³o 98 km). Równinê porastaj¹
j¹ lasy, bêd¹ce pozosta³oœci¹ dawnej wielkiej
Puszczy Kozienickiej. W 1983 r. utworzono tu
Kozienicki Park Krajobrazowy. Najwiêkszymi miastami s¹ po³o¿one w województwie
mazowieckim Kozienice i Pionki. Niewielki
fragment mezoregionu w okolicy Góry
Pu³awskiej, na lewym brzegu Wis³y, znajduje
siê w granicach powiatu pu³awskiego.
Kozio³ (51°32´N, 22°11´E), wieœ w gminie
Baranów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
Kurów (51°23´N, 22°11´E), wieœ, siedziba
gminy na Równinie Lubartowskiej, nad
Kurówk¹. Pierwsza wzmianka o miejscowoœci pochodzi z 1185 r. Istnia³ tu wtedy
drewniany koœció³ pw. œw. Idziego. W 1330 r.
powsta³ tu gród nadany przez W³adys³awa £okietka Kurowskim. W 1442 r. Piotr
Kurowski lokowa³ tu miasto na prawie
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magdeburskim. W XV wieku miasto sta³o siê
w³asnoœci¹ Zb¹skich, którzy w XVI wieku
zmienili wyznanie na kalwiñskie. Kurów sta³
siê jednym z oœrodków ruchu kalwiñskiego
na LubelszczyŸnie. Kalwini zajêli wówczas
koœció³ œw. Idziego. W Kurowie byli oni
jeszcze w XVIII wieku. ¯on¹ Bogus³awa Jana
Zb¹skiego, który zmar³ na skutek ran odniesionych w bitwie pod Wiedniem, by³a
Anna Stanis³awska (miêdzy 1651 a 16541700 lub 1701) uznawana za pierwsz¹ polsk¹
pisarkê. Opisa³a ona dzieje swoich trzech
ma³¿eñstw w dziele z 1685 r. pt. „Transakcja
albo spisanie ca³ego ¿ycia jednej sieroty
przez ¿a³osne treny od tej¿e samej spisane”.
Pod koniec jej ¿ycia maj¹tek kurowski przeszed³ w rêce Adama Kotowskiego. Po jego
œmierci referendarz koronny Stanis³aw
Szczuka namówi³ braci Kotowskiego do
sprzeda¿y praw spadkowych. Naby³ je za
niewielk¹ sumê i wszed³ w posiadanie
Kurowa. Od Szczuków maj¹tek nabyli
Potoccy. W 1783 r. Ignacy Potocki za³o¿y³ tu

Kurów
szko³ê parafialn¹, któr¹ prowadzi³ Grzegorz
Piramowicz. Jego brat Stanis³aw Kostka
Potocki przy pomocy Chrystiana Piotra
Aignera zaprojektowa³ i wystawi³ wspania³¹
rezydencjê w pobliskim Olesinie.
W pierwszej po³owie XIX wieku miasto
nale¿a³o do Zbyszewskich. Córk¹ Zygmunta
Zbyszewskiego by³a Paulina Zbyszewska,
wykszta³cona, s³ynna erudytka, w³adaj¹ca
kilkoma jêzykami, bliska przyjació³ka pisarki
Narcyzy ¯michowskiej, która dwukrotnie
goœci³a u niej w Kurowie.
W okresie powstania listopadowego,
3 marca 1831 r. oddzia³y dowodzone przez
genera³a Józefa Dwernickiego stoczy³y pod
Kurowem zwyciêsk¹ bitwê z Rosjanami.
Jeszcze w tym samym roku 12 wrzeœnia miasto zosta³o opanowane przez dwa szwadrony jazdy polskiej. Wziêto do niewoli
oko³o dwustu ¿o³nierzy rosyjskich. W czasie
powstania styczniowego, 24 stycznia 1863 r.

Rys. 10. Herb
Kurowa

oddzia³y dowodzone przez Frankowskiego
i Zdanowicza zaatakowa³y ko³o miasta
furgon pocztowy i pokona³y ochraniaj¹cy go
oddzia³ Kozaków. W potyczce poleg³ Jan
Zdzitowiecki, który jest pochowany na
miejscowym cmentarzu. PóŸniej organizowany by³ tu obóz powstañczy. W 1870 r.
w³adze carskie pozbawi³y Kurów praw
miejskich.
Od 1 do 3 sierpnia 1915 r. w okolicach
Kurowa trwa³y ciê¿kie walki pomiêdzy armi¹

Fot. 61. Wnêtrze koœcio³a parafialnego w Kurowie
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Kurówka
Gucciego. Ko³o koœcio³a stoi dzwonnica
z XVIII wieku, a w jego pobli¿u znajduje siê
klasycystyczna plebania. Zosta³a ona wzniesiona dla Grzegorza Piramowicza w latach
1778-1782 wed³ug projektu Stanis³awa
Kostki Potockiego i architekta Stanis³awa
Zawadzkiego. Jest to jedna z pierwszych
budowli klasycystycznych na LubelszczyŸnie. W pobli¿u jest budynek wikariatu i szko³y
parafialnej za³o¿onej przez Ignacego
Potockiego i Grzegorza Piramowicza. Ko³o
koœcio³a w celach dekoracyjnych rozmieszczono potê¿ne g³azy narzutowe (eratyki).

Fot. 62. Renesansowy koœció³ parafialny
w Kurowie

niemiecko-austriack¹ i rosyjsk¹. Podczas
wojny obronnej 8 wrzeœnia 1939 r. miasteczko zosta³o zbombardowane przez lotnictwo niemieckie. Zginê³o wielu ¿o³nierzy
i cywilów, a zabudowa centrum sp³onê³a.
Wojska hitlerowskie wkroczy³y do Kurowa
15 wrzeœnia 1939 r. W 1942 r. wywieziono
st¹d do obozu zag³ady w Sobiborze (pow.
w³odawski) oko³o 1300 ¯ydów. Po wojnie
krótko uczy³ w szkole Czes³aw Janczarski
(1911-1971), twórca postaci Misia Uszatka
i pisma dla ma³ych dzieci „Miœ”. Tutaj urodzi³
siê jego syn - pisarz i scenarzysta filmowy
Jacek Janczarski (1945-2000).
Koœció³ parafialny pw. Narodzenia Najœwiêtszej Marii Panny i œw. Micha³a Archanio³a jest budowl¹ powsta³¹ etapami. W XVI
wieku powsta³o obecne prezbiterium. PóŸniej koœció³ rozbudowali Zb¹scy, a nawy
boczne dostawiono w XVIII wieku. We
wnêtrzu znajduje siê nagrobek Stanis³awa
Zb¹skiego z 1587 r. wykonany przez Santi
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Kurówka, rzeka, prawy dop³yw Wis³y, o d³ugoœci oko³o 50 km i powierzchni zlewni
374,4 km2, p³ynie przez Wysoczyznê Lubartowsk¹. Rzeka zaczyna siê w ma³ym stawie
we wsi Piotrowice Wielkie (pow. lubelski), na
P³askowy¿u Na³êczowskim. Uchodzi do
Wis³y ko³o Wólki Profeckiej, która jest obecnie czêœci¹ Pu³aw. W pobli¿u ujœcia bieg rzeki
zosta³ mocno zmieniony podczas budowy
Zak³adów Azotowych. Rozdziela siê ona na
dwa ramiona. Lewe ramiê skierowane jest
wprost do Wis³y, prawe - przecina teren
zak³adu. Odnoga ta koñczy siê w starorzeczu
ko³o Wólki Go³êbskiej. Nad rzek¹ po³o¿one
s¹ Garbów (pow. lubelski), Markuszów,
Kurów, Koñskowola.

L
Las Stocki (51°22´N, 22°04´E), wieœ w gminie Koñskowola, na P³askowy¿u Na³êczowskim. Ko³o wsi 24 maja 1945 r. dosz³o do
bitwy pomiêdzy oddzia³ami Armii Krajowej
(AK) oraz ugrupowania Wolnoœæ i Niezawis³oœæ (WiN), dowodzonymi przez majora
Mariana Bernaciaka (1917-1946), pseudonim Orlik, z ¿o³nierzami NKWD, UB i MO. Po
ca³odziennej bitwie partyzanci pokonali
przewa¿aj¹ce si³y broni¹ce nowej w³adzy.
We wsi wzniesiono pomnik z napisem upa-

£any
miêtniaj¹cym te wydarzenia oraz poleg³ych
partyzantów.
Leokadiów (51°24´N, 21°47´E), wieœ w gminie Pu³awy, na Równinie Radomskiej. Wieœ
wzmiankowana by³a w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego jako wchodz¹ca
w drugiej po³owie XIX wieku w sk³ad gminy
Góra Pu³awska oraz bêd¹ca czêœci¹ folwarku
Smogorzów. Niemcy rozstrzelali tu 14 stycznia 1944 r. 33 mieszkañców Leokadiowa,
Góry Pu³awskiej, Zwolenia i okolicznych
miejscowoœci. Powodem przeprowadzenia
egzekucji by³o podejrzenie o wspó³pracê
z Ruchem Oporu. W miejscu zbrodni znajduje siê symboliczna mogi³a z wyrytymi na
p³ycie nazwiskami pomordowanych.
Lubartowska, Wysoczyzna, mezoregion,
czêœæ Niziny Po³udniowopodlaskiej (Ma³ego
Mazowsza). Rozci¹ga siê pomiêdzy Pradolin¹ Wieprza na pó³nocy a lessow¹ krawêdzi¹

P³askowy¿u Na³êczowskiego na po³udniu.
Na wschodzie graniczy z Polesiem Zachodnim, na zachodzie opada ku Dolinie Œrodkowej Wis³y. Jest to zdenudowana powierzchnia morenowa ze ¿wirowymi ostañcami,
kulminuj¹cymi na wysokoœci 200 m n.p.m.
W pó³nocno-wschodniej czêœci regionu (poza powiatem pu³awskim) znajduj¹ siê dwa
jeziora krasowe Firlej i Kunów. W regionie
le¿y tylko jedno miasto - Lubartów. Na po³udnie od Lubartowa powsta³ w 1990 r. Koz³owiecki Park Krajobrazowy.
Ludwinów (51°20´N, 22°15´E), wieœ w gminie Na³êczów, na P³askowy¿u Na³êczowskim.

£
£any (51°22´N, 22°14´E), wieœ w gminie
Markuszów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej,
u podnó¿a P³askowy¿u Na³êczowskiego. Wy-

Fot. 63. Mogi³a i pomnik na polu bitwy oddzia³ów AK z jednostkami NKWD w Lesie Stockim
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£¹ki

Fot. 64. Pomnik mieszkañców £¹koci poleg³ych w walce z okupantem
w latach 1939-44

mienia j¹ S³ownik geograficzny Królestwa
Polskiego jako istniej¹c¹ w pocz¹tkach XIX
wieku. We wsi jest drewniany koœció³ pw.
Przenajœwiêtszego Sakramentu bêd¹cy siedzib¹ parafii Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów w RP. Zosta³ on wzniesiony w latach
1907-1909.

Niemcy nastêpnego dnia rozstrzelali jedenaœcie osób. Ponownie Niemcy pacyfikowali
£¹koæ w czerwcu 1944 r. Zabito wtedy jedn¹
osobê i spalono wieœ. Znajduje siê tu pomnik
upamiêtniaj¹cy mieszkañców poleg³ych
w walce z okupantem niemieckim w latach
1939-1944.

£¹ki (51°17´N, 22°10´E), wieœ w gminie W¹wolnica, na P³askowy¿u Na³êczowskim, nad
Bystr¹. We wsi znajduje siê dwór z XIX wieku
w otoczeniu pozosta³oœci parku. Dwór jest
zamieszkany i czêœciowo odremontowany.

£êg na Kêpie, rezerwat przyrody w gminie
Pu³awy, w Dolinie Œrodkowej Wis³y, w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego,
utworzony w 1963 r. Na powierzchni 4,71 ha
chroni las typu ³êgu wierzbowo-topolowego
(Salici-Populetum) na madach nadwiœlañskich. Rosn¹ tu topola bia³a (Populus alba),
topola czarna (Populus nigra), osika (Populus tremula), wierzba krucha (Salix fragilis),
wierzba bia³a (Salix alba). Pojedyncze topole
osi¹gaj¹ 30 m wysokoœci i 6 m obwodu.

£¹koæ (51°26´N, 22°14´E), wieœ w gminie
Kurów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Wieœ
powsta³a prawdopodobnie w drugiej po³owie XVIII wieku. Wymieniona jest w S³owniku
geograficznym Królestwa Polskiego. W pobli¿u wsi 2 listopada 1942 r. dosz³o do potyczki partyzantów Gwardii Ludowej z ¿andarmeri¹ niemieck¹. Za zranienie konia
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£êka (51°27´N, 21°56´E), wieœ w gminie Pu³awy, w Dolinie Œrodkowej Wis³y, na lewym

£ysa Góra
brzegu Wis³y. Wieœ wymieniona by³a w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego.
W 1508 r. by³a ona w³asnoœci¹ Andrzeja
z Bronowic.

niej¹ce w pocz¹tkach XIX wieku. W 1877 r.
miejscowy folwark zosta³ czêœciowo rozparcelowany i rozsprzedany. W drugiej po³owie
XIX wieku by³ tutaj m³yn wodny oraz eksploatowano pok³ady torfu.

£opatki (51°19´N, 22°08´E), wieœ w gminie
W¹wolnica, na P³askowy¿u Na³êczowskim,
na granicy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Dawniej nosi³a nazwê Opatki, bowiem nale¿a³a do opatów benedyktyñskich
z W¹wolnicy. W drugiej po³owie XIX wieku
by³a tu cegielnia i wapienniki. Obecnie znajduje siê tu zak³ad przemys³u spo¿ywczego
Materne Polska, nale¿¹cy do grupy Andros.

£ukawka (51°31´N, 22°14´E), wieœ w gminie
Baranów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
Wieœ i folwark wymienione by³y w S³owniku
geograficznym Królestwa Polskiego. W drugiej po³owie XIX wieku by³ tutaj m³yn wodny
i cegielnia. W pobli¿u wsi, przy polnej drodze
znajduje siê mogi³a ¿o³nierzy armii radzieckiej poleg³ych w 1944 r.

£ukawica (51°33´N, 22°14´E), wieœ w gminie
Baranów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej,
nad rzek¹ Bylin¹, lewym dop³ywem Wieprza.
Wieœ i folwark wymienione by³y w S³owniku
geograficznym Królestwa Polskiego jako ist-

£ysa Góra (51°31´N, 22°08´E), wieœ w gminie Baranów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
Wieœ wymieniona by³a w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego. W drugiej po³owie XIX wieku istnia³ tu folwark i smolarnia.

Fot. 65. Jeleñ szlachetny
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M
Ma³opolski Prze³om Wis³y, nazwa ta oznacza w¹ski i g³êboki, a przez to nadzwyczaj
malowniczy odcinek doliny Wis³y, rozcinaj¹cy na ca³ej szerokoœci z po³udnia na pó³noc
pas Wy¿yn Polskich. Wed³ug podzia³u
fizycznogeograficznego Ma³opolski Prze³om Wis³y jest mezoregionem Wy¿yny
Lubelskiej. Prze³om zaczyna siê poni¿ej
Sandomierza ko³o wsi Opoka (pow. kraœnicki), le¿¹cej na prawym brzegu rzeki. Do
stromego, lewego zbocza doliny Wis³y zbli¿a
siê tu wysoka krawêdŸ Wy¿yny Lubelskiej.
KrawêdŸ ta ma za³o¿enia tektoniczne i oddziela pas wy¿yn od tektonicznego zapadliska Kotliny Sandomierskiej. Drugi kraniec
prze³omu znajduje siê w okolicy Pu³aw,
gdzie ko³o dawnej wsi W³ostowice (Pu³awy)
do rzeki zbli¿a siê strukturalna, pó³nocna
krawêdŸ Wy¿yny Lubelskiej.
W Ma³opolskim Prze³omie Wis³y mo¿na
wyró¿niæ trzy wyraŸnie odmienne czêœci. Ta
trójdzielnoœæ uwarunkowana jest g³ównie
budow¹ geologiczn¹ obszarów, na których
prze³om powsta³. Dolina prze³omowa rozcina ska³y ery mezozoicznej, które buduj¹
s¹siaduj¹ce ze sob¹ wzniesienia. Na lewym
brzegu po³o¿ona jest Wy¿yna Ma³opolska,
a na prawym - Wy¿yna Lubelska. Po obu
stronach Wis³y wystêpuj¹ podobne formacje geologiczne. S¹ to g³ównie wapienie,
margle, opoki i gezy wieku kredowego, które
pod niewielkim k¹tem zapadaj¹ w kierunku
pó³nocno-wschodnim. Dziêki temu posuwaj¹c siê zgodnie z biegiem rzeki ku pó³nocy
mamy mo¿liwoœæ obserwowania coraz to
m³odszych ska³ kredowych. Jedynie na po³udniowym krañcu prze³omu, w okolicy Annopola, ods³aniaj¹ siê niewielkie fragmenty
najstarszych ska³ jurajskich, a na pó³nocnym
jego krañcu, ko³o Kazimierza Dolnego i Pu³aw, pojawiaj¹ siê najm³odsze ska³y z okresu
paleogenu.
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Najstarsza, po³udniowa czêœæ prze³omu
powsta³a w neogenie, kiedy na po³udniu
ruchy górotwórcze wypiêtrza³y Karpaty.
Pocz¹tek tej czêœci prze³omu zaczyna siê
poni¿ej Sandomierza i Zawichostu, a koñczy
w okolicy Piotrawina i Kamienia na prawym

Ma³opolski Prze³om Wis³y

Fot. 66. Widok na Ma³opolski Prze³om Wis³y z Janowca. Po przeciwnej stronie Wis³y wznosi siê
krawêdŸ Równiny Be³¿yckiej, za któr¹ ods³ania siê fragment Kotliny Chodelskiej

brzegu oraz Solca - na lewym. Jednoczeœnie
wraz z ruchami wypiêtrzaj¹cymi trwa³o
obni¿anie dzisiejszych Kotlin Podkarpackich. Na pó³noc od zapadliska powstawa³o wielkopromienne wypiêtrzenie nazwane przez geologów wa³em metakarpackim. W jego obrêbie znalaz³y siê tereny
Wy¿yny Ma³opolskiej z Górami Œwiêtokrzyskimi oraz Wy¿yna Lubelska. Sp³ywaj¹ce
z gór strumienie ³¹czy³y siê na ich przedpolu
w du¿¹ rzekê, która szuka³a ujœcia w kierunku
pó³nocnym, do istniej¹cego tam zbiornika
wodnego. W miarê powolnego wypiêtrzania
siê wa³u metakarpackiego rzeka ta wcina³a
siê coraz g³êbiej w pod³o¿e, tworz¹c prost¹,
g³êbok¹ i w¹sk¹ bruzdê. W ten sposób
powsta³ po³udniowy, antecedentny odcinek
prze³omu. Ten odcinek cechuje wyraŸna asymetria zboczy; na lewym brzegu s¹ one
stromsze, na prawym - ³agodniejsze. Prze-

bieg doliny jest mniej wiêcej zgodny z uk³adem struktur tektonicznych w pod³o¿u, co
wyraŸnie mo¿na stwierdziæ w obrêbie
antykliny rachowskiej. Prawdopodobnie to
za³o¿enie tektoniczne wymusi³o póŸniejszy
kierunek doliny prze³omowej.
Konsekwentna, czyli zgodna z upadem
warstw skalnych dolina ma 3-5 km szerokoœci. Wcina siê ona w odporne opoki pod³o¿a na g³êbokoœæ do 80 metrów. Dno doliny
jest na tyle szerokie, ¿e pozwala Wiœle swobodnie meandrowaæ w obrêbie ³o¿yska.
Wspó³czeœnie niektóre fragmenty terasy zalewowej zosta³y oddzielone od rzeki przez
usypanie wysokich wa³ów przeciwpowodziowych, chroni¹cych powsta³e w pobli¿u
rzeki osiedla i pola uprawne.
Za wsi¹ Kamieñ wysokie zbocza doliny
odsuwaj¹ siê od rzeki na wiêksz¹ odleg³oœæ.
Dolina wyraŸnie siê rozszerza, trac¹c swój
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Fot. 67. Okale - dzielnica Kazimierza Dolnego w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y.
W oddali widoczne s¹ koœció³ i zamek w Janowcu

charakter prze³omowy. Tworzy siê w ten
sposób trójk¹tne obni¿enie Kotliny Chodelskiej. Wypreparowane ono zosta³o w miêkkich marglach kredowych. Pierwotnie urozmaicona powierzchnia zosta³a w okresie
czwartorzêdu przysypana utworami akumulacji wodnej i lodowcowej. Osady akumulacji
wodnej, lodowcowej i eolicznej ca³kowicie
zamaskowa³y wschodnie zbocze doliny
Wis³y. W ten sposób powsta³o ma³o urozmaicone, przewa¿nie równinne dno kotliny,
w którym wiatry usypa³y z piasków wydmy.
W wapiennych ska³ach pod³o¿a wytworzy³y
siê niewielkie formy krasowe. Dolina Wis³y
rozszerza siê tutaj po lewej, zachodniej
stronie, dziêki ujœciowemu odcinkowi Plewki
i Zwoleñki. Odcinek ten koñczy siê w okolicy
Dobrego i Zastowa Polanowskiego, gdzie do
rzeki zbli¿a siê stroma kuesta Równiny Be³¿yckiej, zwana Skarp¹ Dobrsk¹.
Ko³o Janowca zaczyna siê drugi prze³omowy odcinek doliny Wis³y miêdzy Rów76

nin¹ Radomsk¹ po lewej stronie rzeki i P³askowy¿em Na³êczowskim po prawej. Jest to
najm³odsza czêœæ Ma³opolskiego Prze³omu
Wis³y, powsta³a w czasie zlodowaceñ œrodkowopolskich. Ma ona charakter prze³omu
epigenetycznego. Wczeœniej Wis³a p³ynê³a
dolin¹ na zachód od Janowca i na wschód od
Pu³aw. W czasie maksymalnego zasiêgu
l¹dolodu œrodkowopolskiego zosta³a ona
ca³kowicie zasypana. Dziœ jest to dolina
kopalna, której nie widaæ na powierzchni. Ze
wspó³czesn¹ dolin¹ Wis³y krzy¿uje siê ona
we W³ostowicach.
Po wycofaniu siê czo³a l¹dolodu Wis³a nie
odnalaz³a starej doliny i uformowa³a sobie
now¹ drogê w miêkkich osadach polodowcowych. Nastêpnie wciê³a siê w ska³y pod³o¿a, wykorzystuj¹c istniej¹ce w nich spêkania i uskoki. Ten odcinek prze³omu ma wyraŸne cechy m³odoœci. Dolina jest w¹ska
i g³êboka. Wcina siê w odporne gezy i opoki
górnej kredy, na których na pó³noc od Kazi-
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mierza Dolnego pojawiaj¹ siê gezy paleogeñskie. Miejscami jej szerokoœæ zmniejsza
siê do oko³o jednego kilometra. Zbocza
doliny s¹ bardzo strome i wznosz¹ siê na
wysokoœæ do 60 m po lewej stronie rzeki
i 90 m po stronie prawej. Na wierzchowinie
P³askowy¿u Na³êczowskiego zalega gruba
warstwa lessów, osadzona tu w czasie
m³odszych zlodowaceñ. Dziêki podatnoœci
tej ska³y na erozjê rzeŸba terenu jest silnie
urozmaicona licznymi rozciêciami. Wytworzy³a siê tu bardzo gêsta sieæ w¹wozów.
Dr Andrzej Paw³owski, autor przewodników po okolicach Kazimierza Dolnego zwraca uwagê, ¿e w krajobrazie Ma³opolskiego
Prze³omu Wis³y dominuj¹ dwa zestawy
barw: zieleñ z b³êkitem i biel z czerwieni¹.
Tam, gdzie widzimy zieleñ i b³êkit mo¿emy
byæ pewni, ¿e w tym miejscu przewa¿aj¹
elementy naturalne b¹dŸ bardzo zbli¿one do

naturalnych. Biel z³amana czerwieni¹ wskazuje na obecnoœæ elementów antropogenicznych w krajobrazie. Charakterystyczna barwa bia³a w prze³omie Wis³y jest
swoist¹ miar¹ antropogenizacji krajobrazu.
W Ma³opolskim Prze³omie Wis³y dwie
grupy elementów - naturalne i sztuczne
uzyska³y swego rodzaju równowagê. Krajobraz ten jest doskona³ym przyk³adem harmonijnego krajobrazu kulturowego. Cz³owiek nie zniszczy³ tu ca³kowicie naturalnych
elementów krajobrazu, a stopieñ ich przetworzenia nie burzy wra¿enia naturalnoœci.
Wi¹¿e siê to z zast¹pieniem pokrywy leœnej
polami uprawnymi, które przez wiêksz¹
czêœæ roku zachowuj¹ dominantê zielon¹,
charakterystyczn¹ dla elementów naturalnych. Tak¿e antropogeniczne przekszta³cenia krajobrazu do z³udzenia przypominaj¹
elementy naturalne.
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Ma³opolski Prze³om Wis³y

Fot. 68. Bocian bia³y

Pocz¹tki rolnictwa siêgaj¹ w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y doœæ odleg³ych
czasów prehistorycznych. Cz³owiek osiedla³
siê wtedy g³ównie w pobli¿u wody oraz na
terenach o ¿yznych glebach. Zapewnia³o to
wystarczaj¹c¹ iloœæ po¿ywienia w postaci
p³odów rolnych oraz ryb, które stanowi³y
prawdopodobnie g³ówne Ÿród³o bia³ka
zwierzêcego. Powierzchniê uprawn¹ uzyskiwano przez wypalanie du¿ych powierzchni
leœnych. Ta technika wymaga³a stosunkowo
czêstej rotacji pól, co z kolei doprowadzi³o
do szybkiego wylesienia terenu. Wzmog³o to
procesy erozji i denudacji, a w konsekwencji
powstanie gêstej sieci w¹wozów. Procesy te
nasili³y siê od XVI wieku w zwi¹zku z rozwojem handlu zbo¿em i gospodarki folwarcznej. Nowe formy gospodarowania
spowodowa³y intensyfikacjê upraw. To
nasili³o procesy denudacyjne i erozyjne
w dorzeczu Wis³y. Szczególny wp³yw na
intensywnoœæ tych procesów wywar³o rozpowszechnienie upraw monokulturowych.
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Monokultury wprowadzono przede wszystkim w maj¹tku Kleniewskich w XIX wieku.
Na Powiœlu Lubelskim powsta³y wtedy pierwsze w Polsce plantacje chmielu, buraków
cukrowych. Nieco wczeœniej zaczêto tu
zak³adaæ nowoczesne sady.
W œredniowieczu zacz¹³ siê proces zak³adania miast. Bogac¹cy siê na handlu mieszczanie budowali coraz okazalsze siedziby.
Niektóre z nich œmia³o mog³y konkurowaæ
z siedzibami nie tylko szlachty, ale nawet
z magnackimi rezydencjami. W Ma³opolskim
Prze³omie Wis³y g³ównym budulcem dla
nich sta³y siê miejscowe ska³y wêglanowe.
Ze ska³ tych wznoszono wówczas równie¿
obronne zamki nad Wis³¹. W krajobrazie
pojawi³a siê druga barwna dominanta bia³a. Stanowi³y j¹ budowle obronne oraz
zabudowania powstaj¹cych miast. Wiêkszoœæ tych budowli zbudowano w³aœnie
z bia³ych ska³ wapiennych rozpowszechnionych w ca³ym prze³omie. Zaspokojenie potrzeb budowlanych zapewnia³y powstaj¹ce

Ma³opolski Prze³om Wis³y
niemal wszêdzie kamienio³omy. Ich bia³e
œciany nad rzek¹ wœród zieleni wspó³graj¹ z
dominant¹ architektoniczn¹. W czasach
znacznie póŸniejszych, bo w XX wieku, ska³
tych zaczêto u¿ywaæ do wznoszenia budowli
hydrotechnicznych w korycie rzeki. Kamienio³omy sta³y siê jeszcze wiêksze. Dziœ nieu¿ytkowane, biel¹ skalnych œcian wœród
zieleni przyci¹gaj¹ wzrok.
Istotnym elementem antropogenicznym
w dolinie Wis³y s¹ wa³y przeciwpowodziowe.
Cz³owiek od dawna stara³ siê zabezpieczyæ
swoje siedziby i pola przed wylewami rzeki.
W okolicach Wilkowa budowano domostwa
na usypanych ziemnych kopcach. Wznoszono te¿ wa³y koliste, otaczaj¹ce miejscowoœci. Budowle te zabezpiecza³y jednak
tylko osiedla ludzkie. Uprawy nadal by³y
nara¿one na zniszczenie przez wodê. Zabezpieczenie pól mog³y stanowiæ jedynie wa³y
odgradzaj¹ce je od rzeki. Pierwsze fragmenty wa³ów wznoszono ju¿ w œrednio-

wieczu. Jednak dopiero wielkie powodzie,
jakie mia³y miejsce nad Wis³¹ w XIX wieku,
zmusi³y gospodarzy tych terenów do budowy wzd³u¿ rzeki ca³ego systemu obwa³owañ. Pierwsi zaczêli je wznosiæ Kleniewscy
w swoich dobrach w Kotlinie Chodelskiej.
Dziœ obwa³owania ci¹gn¹ siê wzd³u¿ rzeki
na znacznej d³ugoœci. S¹ one obliczone najczêœciej na œrednio wysok¹ wodê. St¹d katastrofalne wylewy na s¹siaduj¹ce z Wis³¹
obszary w przypadku nadejœcia bardzo wysokiej wody, jak to mia³o miejsce w 1997,
2001 i 2010 r.
Prace zwi¹zane z regulacj¹ Wis³y podjêto
po drugiej wojnie œwiatowej. Wykonano
wtedy kamienno-wiklinowe zabezpieczenia
brzegów oraz zbudowano system kamiennych ostróg reguluj¹cych nurt rzeki. S¹ to
poprzeczne kamienne ostrogi i pod³u¿ne
tamy równoleg³e do brzegów, a zwê¿aj¹ce w
istotny sposób koryto. Budowle te s¹
doskonale widoczne w krajobrazie podczas

Fot. 69. Wa³ przeciwpowodziowy w dolinie Wis³y
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Mareczki

Fot. 70. Grzybienie bia³e najednym ze starorzeczy w dolinie Wis³y

niskich i œrednich stanów wody. Powstanie
ich mia³o przywróciæ dro¿noœæ rzeki oraz
zapobiec czêstym wylewom. Niestety ju¿
w fazie projektowania zosta³y pope³nione
b³êdy. Nie przewidziano bowiem wszystkich
nastêpstw wykonywanych prac, w szczególnoœci zmian funkcjonowania rzeki. Wzros³o tempo akumulacji w miêdzywalu, pomiêdzy budowlami wodnymi i na terasie
zalewowej. Wskutek wzmo¿onej akumulacji
podniós³ siê poziom sztucznie zwê¿onej
terasy zalewowej oraz spad³a pojemnoœæ
tzw. koryta powodziowego. Jednoczeœnie
wzros³a ruchliwoœæ form na dnie rzeki piaszczystych mielizn i ³awic. Zagro¿enie
powodziowe zamiast maleæ - ros³o.
Utrzymanie harmonijnego krajobrazu
kulturowego w dolinie Wis³y mo¿liwe by³o
g³ównie dziêki temu, ¿e nie powsta³y tu
wielkie zak³ady przemys³owe. Jedynym
du¿ym zak³adem znajduj¹cym siê w bezpoœrednim s¹siedztwie Ma³opolskiego Prze³omu Wis³y jest wielka cementownia ko³o
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O¿arowa. Pozosta³e wielkie centra przemys³owe nad Wis³¹ powsta³y w pewnym oddaleniu od prze³omu. Jest to przemys³owy
okrêg zwi¹zany z eksploatacj¹ z³ó¿ siarki i ich
przetwarzaniem ko³o Tarnobrzega, zak³ady
azotowe na przedpolu Pu³aw oraz wielkie
elektrownie ko³o Po³añca i Kozienic. Zak³ady
te s¹ uci¹¿liwe dla œrodowiska i powoduj¹
ogromne w nim zmiany. W ich rejonie mo¿emy mówiæ o znacznej degradacji œrodowiska
naturalnego. Na szczêœcie nie maj¹ one zbyt
du¿ego wp³ywu na krajobraz Ma³opolskiego
Prze³omu Wis³y.
Mareczki (51°18´N, 22°08´E), wieœ w gminie
W¹wolnica, na P³askowy¿u Na³êczowskim,
nad Bystr¹, na terenie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego. Wieœ wymieniona by³a
w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego jako istniej¹ca w pocz¹tkach XIX
wieku. By³a to wieœ rz¹dowa nale¿¹ca do
starostwa kazimierskiego. Znajduje siê tu
za³o¿ony w 1824 r. w¹wolnicki cmentarz,

Markuszów
usytuowany na zboczu doliny rzeki Bystrej.
Zachowa³o siê tutaj wiele nagrobków z XIX
wieku, m.in. burmistrza Aleksandra Majewskiego, ¿o³nierza powstania koœciuszkowskiego, ¿o³nierza wojsk Ksiêstwa Warszawskiego. Na cmentarzu pochowanych jest
kilku zas³u¿onych dla Lubelszczyzny oraz
W¹wolnicy obywateli.

Rys. 13. Herb
Markuszowa

Marianka (51°27´N, 22°13´E), wieœ w gminie Kurów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
Markuszów (51°23´N, 22°15´E), wieœ, siedziba gminy nad Kurówk¹, na WysoczyŸnie
Lubartowskiej, przy pó³nocnej krawêdzi
P³askowy¿u Na³êczowskiego. Wieœ nale¿a³a
do Dzier¿ka i Ostasza z Bejsc, protoplastów
mo¿nego rodu Firlejów, którzy w 1330 r.
lokowali j¹ na prawie magdeburskim.
Pomiêdzy rokiem 1355 a 1424 powsta³a tutaj
parafia, bowiem najstarsze akta z Konsy-

storza Lubelskiego z 1424 r. podaj¹ ju¿ o niej
dane. Wzmianka o markuszowskiej parafii
znajduje siê równie¿ w Liber beneficiorum
Jana D³ugosza. Ca³a wieœ i proboszcz p³acili
wówczas dziesiêcinê klasztorowi Œwiêtego
Krzy¿a na £ysej Górze. W 1550 r. Markuszów
otrzyma³ prawa miejskie, potwierdzone
i rozszerzone w 1686 r. Od pocz¹tku by³o to
miasto prywatne, które nale¿a³o w swoich
pocz¹tkach do Firlejów, a nastêpnie do Jana

Fot. 71. Renesansowy koœció³ szpitalny pw. Œwiêtego Ducha w Markuszowie
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Markuszów

Fot. 72. Koœció³ parafialny w Markuszowie

III Sobieskiego, a po nim do jego syna Jakuba. Ostatni¹ w³aœcicielk¹ z tego rodu
by³a córka Jakuba - Maria Karolina. W 1765 r.
Markuszów kupi³ Kajetan Hryniewiecki
herbu Przeginia. Pochodz¹cy z ubogiej
rodziny szlacheckiej z Podlasia, za poparcie
na sejmie elekcyjnym Stanis³awa Augusta
Poniatowskiego, osi¹gn¹³ wysokie stanowiska. Król wyniós³ go do godnoœci senatora,
ofiarowa³ mu kasztelaniê kamienieck¹ oraz
mianowa³ wojewod¹ lubelskim. Po jego
œmierci maj¹tek naby³ hrabia Rafa³ Amor
Tarnowski, Jego nastêpca, hrabia W³adys³aw
Tarnowski, odst¹pi³ go Grzegorzowi Zbyszewskiemu, którego syn Wiktor zbankrutowa³ i maj¹tek w 1871 r. zlicytowano. Naby³
go Wincenty Dobrzelewski, od niego z kolei
Zofia Wernicka, a nastêpnie Broniewscy
z pobliskiego Garbowa. Ostatnim w³aœcicielem by³ Bohdan Broniewski. Po parcelacji
w 1938 r. Broniewscy zachowali czêœæ
nieruchomoœci oraz park, w którym niegdyœ
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sta³ pa³ac. Reforma rolna PKWN pozbawi³a
ich równie¿ i tych pozosta³oœci maj¹tku.
W ci¹gu dziejów w okolicach Markuszowa stoczono kilka bitew. W obronie
Konstytucji 3 Maja walczy³y tu wojska polskie z rosyjskimi. Rozgrywa³y siê tu równie¿
bitwy podczas powstania listopadowego
i styczniowego. Po upadku powstania styczniowego w³adze carskie pozbawi³y Markuszów praw miejskich. W czasie wojny obronnej we wrzeœniu 1939 r. niemieckie
lotnictwo zniszczy³o osadê. W 1942 r. hitlerowcy przyst¹pili do likwidacji markuszowskich ¯ydów. Czêœæ z nich rozstrzelano
na miejscu, a pozosta³ych wywieziono do
obozu w Sobiborze, gdzie zginêli w komorach gazowych. Niemcy zdewastowali
miejscowy kirkut.
W centrum dawnego miasta zachowa³
siê charakterystyczny renesansowy uk³ad
urbanistyczny - z naro¿y prostok¹tnego rynku wybiegaj¹ po dwie ulice. W pobli¿u rynku

Matygi
stoi koœció³ parafialny pw. œw. Józefa. Zbudowano go na miejscu starego, drewnianego koœcio³a, który przez wiele lat pe³ni³
funkcje zboru kalwiñskiego. Nawrócony na
katolicyzm Jan Firlej z D¹browicy wraz z ma³¿onk¹ Gertrud¹ z Bnia Opaliñsk¹ zwrócili
w 1611 r. œwi¹tyniê katolikom. Ich materialne
wsparcie umo¿liwi³o rozpoczêcie budowy
nowego, murowanego koœcio³a, który wznoszono etapami. Jako pierwsz¹ wzniesiono
zakrystiê oraz bramê wejœciow¹ na cmentarz
przykoœcielny. Budowa ukoñczona zosta³a
w 1690 r. Koœció³ zosta³ powa¿nie uszkodzony w czasie po¿aru Markuszowa w 1811 r.
Jego gruntowny remont przeprowadzono
dopiero po up³ywie pó³ wieku. W pobli¿u
zachowa³y siê dzwonnica i ogrodzenie
z bramkami z XVII wieku oraz dawna
plebania z 1792 r. W s¹siedztwie koœcio³a s¹
równie¿ pozosta³oœci zespo³u parkowo-pa³acowego. Pa³ac i s¹siaduj¹ce z nim
budynki rozebrano w XIX wieku.
Koœció³ jest barokow¹ budowl¹ jednonawow¹ z dwoma wie¿ami we frontonie
i dwoma zakrystiami przy prezbiterium. We
wnêtrzu znajduj¹ siê drewniane o³tarze.
Barokowy o³tarz g³ówny posiada rokokowe
dekoracje. Umieszczono w nim obrazy Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej z 1920 r., Trójcy
Œwiêtej i Œwiêtej Rodziny z XVIII wieku oraz
Mi³osierdzia Bo¿ego z 1981 r. Przy ³uku
têczowym znajduj¹ siê dwa o³tarze boczne.
W prawym o³tarzu umieszczono obraz
Komunii œw. Stanis³awa Kostki, a w lewym
œw. Franciszka z Asy¿u. W nawie z prawej
strony jest o³tarz z obrazem œw. Antoniego;
z lewej - z figur¹ Chrystusa Ukrzy¿owanego.
W miasteczku jest jeszcze poszpitalny
koœció³ pw. Ducha Œwiêtego. Wzniesiono go
z fundacji Gertrudy z Opaliñskich Firlejowej
w latach 1608-1609 w stylu renesansu typu
lubelskiego na miejscu wczeœniej stoj¹cej tu
drewnianej kaplicy pw. œw. Stanis³awa.
Muratorem by³ W³och mieszkaj¹cy w Markuszowie, Piotr Durie. Koœció³ szybko zacz¹³

popadaæ w ruinê. Ostatecznie sp³on¹³ wraz
z przytu³kiem w wielkim po¿arze miasta
w 1811 r. Koœció³ odbudowano kilka lat póŸniej dziêki wsparciu hrabiego Tarnowskiego.
Ponownie zosta³ on czêœciowo uszkodzony w czasie bombardowania we wrzeœniu
1939 r. Naprawiono go w 1942 r. Do dziœ
zachowa³ on sw¹ pierwotn¹ bry³ê.
Z Markuszowem zwi¹zany by³ poeta i publicysta Jan Pocek (1917-1971), autor m.in.
tomików„Zgrzebne wiersze” i„Malwy”.
Ciekawostk¹ miejscowoœci jest prywatne
obserwatorium astronomiczne z ruchom¹
kopu³¹. Jego w³aœciciel jest te¿ konstruktorem-amatorem lunet astronomicznych.
Matygi (51°31´N, 21°52´E), wieœ w gminie
Pu³awy, w Dolinie Œrodkowej Wis³y, na prawym brzegu Wis³y. W XIX wieku wieœ wchodzi³a w sk³ad majoratu Dêblin i nale¿a³a do
Iwana Paskiewicza. W lecie 2006 r., w jednym
ze starorzeczy, zwanym Jeziorem Matyckim
stwierdzono wystêpowanie piranii. Prawdopodobnie ktoœ wyrzuci³ do jeziora te krwio¿ercze ryby.

Fot. 73. Kapliczka przy koœciele szpitalnym
pw. Œwiêtego Ducha w Markuszowie
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Mêæmierz

Fot. 74. Zabudowa Mêæmierza przypomina skansen

Mêæmierz (51°19´N, 21°55´E), dawna wieœ,
obecnie dzielnica Kazimierza Dolnego, po³o¿ona na granicy P³askowy¿u Na³êczowskiego i Równiny Be³¿yckiej, na prawym
brzegu Wis³y. Jest to stary, flisacki przysió³ek
malowniczo po³o¿ony w w¹skiej, suchej
dolinie otwieraj¹cej siê ku Wiœle. Pocz¹tki
wsi siêgaj¹ XV wieku. Obecnie osiedle ma
charakter letniskowy. Przeniesiono tu wiele
cha³up z innych regionów, ratuj¹c je przed
zag³ad¹. W tym „¿ywym skansenie” wypoczywaj¹ artyœci i inteligencja pochodz¹ca
g³ównie z Lublina i Warszawy.
M³ynki (51°26´N, 22°02´E), wieœ w gminie
Koñskowola, na WysoczyŸnie Lubartowskiej,
nad Kurówk¹. Wieœ powsta³a na miejscu
m³ynów miel¹cych rudê darniow¹. W 1469 r.
nale¿a³a ona do Jana z Konina. We wsi,
u rodziny wielokrotnie bywa³ lubelski poeta
Józef Czechowicz, który zbiera³ i opisywa³
lokalne przyœpiewki. W okresie okupacji we
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wsi ukrywa³a siê matka Macieja Ma³eckiego,
znanego kompozytora i pianisty, a tak¿e Stanis³aw Kowalski, pseudonim „Konrad” zastêpca komendanta ZWZ-AK Obwodu
Pu³awy.
Motoga (51°34´N, 22°07´E), wieœ w gminie
Baranów, na krawêdzi Wysoczyzny Lubartowskiej i w Pradolinie Wieprza. Do niedawna na skraju wsi, nad niewielkim, lewym
dop³ywem Wieprza - Granic¹ - sta³ m³yn,
który kilka lat temu sp³on¹³.

N
Na³êczowski, P³askowy¿, mezoregion Wy¿yny Lubelskiej w jej pó³nocno-zachodniej
czêœci. Wyodrêbnia siê dziêki wyraŸnym krawêdziom, które ograniczaj¹ go od pó³nocy
i po³udnia. Na zachodzie, przy granicy
z Ma³opolskim Prze³omem Wis³y, P³askowy¿

Na³êczów
urywa siê wysok¹, dochodz¹c¹ do 80 m
krawêdzi¹. Na wêglanowych ska³ach pod³o¿a w plejstocenie wiatry osadzi³y grub¹
warstwê lessów, osi¹gaj¹c¹ tutaj mi¹¿szoœæ
20-30 m. P³askowy¿ rozcinaj¹ doliny Bystrej
oraz Ciemiêgi i Czechówki. W zachodniej
czêœci, przy krawêdzi doliny Wis³y, w podatnych na erozjê lessach, powsta³a bardzo
gêsta sieæ w¹wozów. W centralnej czêœci
regionu powsta³o uzdrowisko Na³êczów,
na krañcach zachodnich Kazimierz Dolny,
a wschodni kraniec regionu siêga do doliny
Bystrzycy w okolicy Lublina.
Na³êczów (51°17´N, 22°13´E), miasto, siedziba gminy oraz uzdrowisko na P³askowy¿u
Na³êczowskim, nad rzek¹ Bystr¹. Swoj¹ s³awê zawdziêcza przede wszystkim unikatowym w³aœciwoœciom mikroklimatu, jaki
panuje w dolinie Bystrej, a tak¿e Ÿród³om
wód mineralnych. Przy ulicy Armatnia Góra
w czasach Ma³achowskich sta³y armaty

Rys. 14. Herb
Na³êczowa

strzelaj¹ce na wiwat. Podobno w czasie
powstania listopadowego na wzgórzu mia³a
swoje stanowiska powstañcza artyleria. Na
wzgórzu tym swego czasu znaleziono
armatnie kule, które teraz znajduj¹ siê
w Muzeum Stefana ¯eromskiego. Przy
Armatniej Górze powsta³y w XIX i na
pocz¹tku XX wieku liczne wille. Jedn¹ z najbardziej znanych jest Willa Oktawia, która
nale¿a³a do ¿ony Stefana ¯eromskiego,
Oktawii. Wy¿ej na szczycie wzgórza stoi

Fot. 75 Sanatorium w parku zdrojowym w Na³êczowie
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Na³êczów
„Chata”, wybudowana w 1906 r. w stylu
zakopiañskim przez Jana Koszczyc-Witkiewicza dla ¯eromskiego. S³u¿y³a ona pisarzowi za pracowniê, w której spêdza³ du¿o
czasu z dala od zgie³ku uzdrowiska. Obok
mo¿na zobaczyæ Mauzoleum Adama ¯eromskiego, ukochanego syna pisarza. Zmar³
on tutaj w wieku 18 lat. Obecnie w „Chacie”
urz¹dzono muzeum biograficzne pisarza.
Do najstarszych, pamiêtaj¹cych jeszcze pocz¹tki uzdrowiska nale¿¹ wille „Podgórze”
i„Ukraina”.
W pobli¿u „Chaty” ¯eromskiego znajduje
siê na³êczowska siedziba ojców salwatorianów, którzy s¹ wyk³adowcami Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) lub podjêli
studia na tej uczelni. Dom zakonny powsta³
w 1966 r. W na³êczowskim domu salwatorianów przebywa³ w 1968 r. - kiedy pracowa³
jako wyk³adowca KUL - Karol Wojty³a, póŸniejszy papie¿ Jan Pawe³ II.

Fot. 76 „Chata” ¯eromskiego w Na³êczowie
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Poni¿ej stoi koœció³ rektoralny pw. œw.
Karola Boromeusza. Zosta³ on wzniesiony
z fundacji Ludwiki Benni, ¿ony warszawskiego lekarza. Jest to budowla drewniana,
jednonawowa, wzniesiona w stylu zakopiañskim wed³ug projektu Stanis³awa Witkiewicza. Nad naw¹ znajduje siê wie¿yczka na
sygnaturkê. We wnêtrzu zosta³ umieszczony
o³tarz drewniany z obrazem przedstawiaj¹cym œw. Karola Boromeusza, bêd¹cy kopi¹ obrazu z koœcio³a na warszawskich Pow¹zkach.
Karol Benni, pracuj¹cy w kurorcie, kupi³
stoj¹c¹ w pobli¿u willê „Podgórze”. Zosta³a
ona zbudowana w stylu szwajcarskim w latach 1882-1885 przez Aleksandra Oskierko.
Przebywali tu m.in. Henryk Sienkiewicz i Jadwiga £uszczewska (Deotyma).
Poni¿ej Armatniej Góry znajduje siê ponad dwudziestohektarowy Park Uzdrowiskowy. Zosta³ on za³o¿ony pod koniec XVIII
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Fot. 77. Koœció³ pw. œw. Karola Boromeusza w Na³êczowie

Fot. 78. Brama wjazdowa do parku zdrojowego w Na³êczowie
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wieku przez Stanis³awa Ma³achowskiego
jako park krajobrazowy otaczaj¹cy pa³ac,
a nastêpnie w XIX wieku powiêkszony. Poœrodku parku utworzono staw na potoku
Bochotniczanka, prawym dop³ywie Bystrej.
Nazwa rzeczki wywodzi siê od s³owa bochot
- plusk, albo chlupot. Na stawie znajduje siê
niewielka Wyspa Mi³oœci, na której postawiono pos¹g graj¹cego elfa. W parku rosn¹
kasztanowce, lipy oraz wiele egzotycznych
drzew: tulipanowce amerykañskie (Liriodendron tulipifera), katalpy (Catalpa), skrzyd³orzechy (Pterocarya). Z lewej strony alei
wiod¹cej od strony Bramy Wschodniej do
Bramy Zachodniej stoi pomnik Stefana ¯eromskiego. W parku znajduje siê wiele zabytkowych budowli oraz budynków wspó³czesnych. Pe³ni¹ one w uzdrowisku funkcje
u¿ytkowe. S¹ to Domek Gotycki oraz naj-

starsze budynki Uzdrowiska - Stare Sanatorium i Stare £azienki. Wewn¹trz na parterze znajduj¹ siê gabinety zabiegowe, na
górze zaœ mieœci siê czêœæ hotelowa. Obok
stoi bia³y Domek Grecki, w którym obecnie znajduj¹ siê pracownie radiologiczne.
W pobli¿u Bramy Zachodniej znajduje siê
gmach sanatorium „Batorówka” oraz Termy
Pa³acowe. Jest to nowoczesny budynek,
oddany do u¿ytku w 2004 r. i stanowi¹cy
przed³u¿enie doskonale komponuj¹ce siê
ze starsz¹ czêœci¹. W lewo alejka prowadzi do
nowoczesnego budynku Atrium z basenami
i saunami. W budynku pijalni mo¿na napiæ
siê s³ynnej na³êczowskiej, uzdrawiaj¹cej
wody. Jest ona bogata w szczawy ¿elazisto-wapienne. Chyba najbardziej znan¹ z tych
wód jest „Na³êczowianka”. Lecznicze w³aœciwoœci tych wód oraz z³o¿a borowin odkryto

Rys. 15. Plan Na³êczowa
Opracowanie: Pawe³ W³ad
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Fot. 79. Stare £azienki w Na³êczowie

w Na³êczowie oko³o 1800 r. Wspania³e
w³aœciwoœci wód potwierdzi³ w roku 1917
profesor Józef Piotr Celiñski z Uniwersytetu
Warszawskiego.
D³ugi, parterowy budynek z werandami
od strony frontowej to „Werandki”. Tu znajduj¹ siê gabinety do fizykoterapii. Z „Werandkami” s¹siaduje dawna oficyna pa³acowa, mieszcz¹ca dziœ biura Zarz¹du Uzdrowiska. Jest to dwór Ga³êzowskich z pierwszej
po³owy XVII wieku.
Pobliski pa³ac zosta³ zbudowany wed³ug
projektu Ferdynanda Naxa w latach 17711775 na polecenie S. Ma³achowskiego. Jest
to jednopiêtrowa budowla barokowa
z ³amanym, mansardowym dachem. Na pierwszym piêtrze zachwyca bogata dekoracja
stiukowa w stylu rokokowym i póŸnoklasycystycznym. Podobnie ozdobione s¹
równie¿ s¹siednie pomieszczenia. Na frontonie widzimy herby Na³êcz - Ma³achowskich i Pilawa - Potockich. Ten drugi by³
herbem Marianny z Potockich, ¿ony Stanis³awa Ma³achowskiego. W pa³acu zorganizowano muzeum biograficzne Boles³awa
Prusa. Zosta³o ono uroczyœcie otwarte
w 1961 r. Jego g³ównymi organizatorami

byli profesor Feliks Araszkiewicz, Stanis³aw
Fita, Stefan Butryn i Irena Iskrzycka. Na
potrzeby muzeum zosta³a zaadaptowana
sala na parterze, w której pisarz lubi³ przebywaæ. Z Na³êczowem zwi¹zani byli tak¿e
inni znani ludzie. Warto wspomnieæ pisarzy:
Henryka Sienkiewicza, Stefana ¯eromskiego, Stanis³awa Witkiewicza, Jana Lechonia,
Ewê Szelburg-Zarembinê, Kazimierê I³³akowiczównê.
Przed pa³acem ustawiono ³aweczkê, na
której zasiad³ Boles³aw Prus. Turyœci chêtnie
przysiadaj¹ obok, aby wykonaæ pami¹tkow¹ fotografiê z figur¹ znanego polskiego
pisarza.
Na przed³u¿eniu g³ównej osi za³o¿enia
pa³acowego ci¹gnie siê aleja Lipowa. By³a to
niegdyœ aleja dojazdowa do pa³acu, tworz¹ca wraz z nim i parkiem ca³oœæ wspania³ego za³o¿enia barokowego. W cieniu wiekowych drzew ukry³y siê tu liczne wille.
Pomimo zniszczeñ i nienajlepszego stanu
technicznego niektóre z nich zachwycaj¹
piêknem formy architektonicznej.
Wylot alei Lipowej znajduje siê u stóp
wzgórza, nazywanego dziœ Gór¹ Poniatowskiego. Jest to najstarsza czêœæ Na³êczowa.
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Fot. 80. Wnêtrze pijalni wód mineralnych w Na³êczowie

Na wzgórzu tym prawdopodobnie w VIII-IX
wieku istnia³ gród obronny zwany Bochotnic¹. Po zniszczeniu w pocz¹tkach pañstwowoœci polskiej zosta³ on przeniesiony na
s¹siednie wzgórze, na którym stoi dziœ
koœció³ parafialny. W pierwszej po³owie XIV
wieku w Bochotnicy zosta³a ustanowiona
parafia pw. œw. Jana Ewangelisty. W³aœcicielami wsi by³ wtedy Miko³aj Kazimierski herbu
Rawa. W tym samym czasie dokonano lokacji
wsi na prawie niemieckim. Nied³ugo potem
powsta³ tu folwark. Dwór ulokowany by³
w pobli¿u dzisiejszego pa³acu.
W 1523 r. w³aœcicielami wsi zosta³a rodzina Samborskich (Samborzeckich). Wkrótce wykupi³a ona od drobnej szlachty wiele
dóbr ziemskich i doprowadzi³a do powstania
Klucza Bochotnickiego. W okresie reformacji
Miko³aj Samborski zaj¹³ zbrojnie wszystkie
dobra parafii. Zniszczony zosta³ istniej¹cy tu
drewniany koœció³. Odbudowa³ go w 1593 r.
Stanis³aw Samborski. Nastêpny koœció³ mu90

rowany powsta³ na tym miejscu z fundacji
rodzin Ma³achowskich i Ga³êzowskich w latach 1730-1772.
Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela w Bochotnicy jest budowl¹ trójnawow¹, powiêkszon¹ znacznie w po³owie XX wieku. W pracach nad przebudow¹ bra³ udzia³ m.in. s³ynny kazimierski architekt, Karol Siciñski. To on
wymieni³ drewniane sklepienie na murowane. Przebudowê starano siê utrzymaæ
w pierwotnym stylu barokowym. We wnêtrzu zachowa³y siê drewniane, barokowe
o³tarze oraz barokowa chrzcielnica. W o³tarzach i na œcianach koœcio³a znajduj¹ siê liczne wspó³czesne obrazy o treœci religijnej.
Obok koœcio³a stoi zabytkowa plebania
z XVIII wieku. Przy koœciele znajduje siê równie¿ stary cmentarz, na którym znajduj¹ siê
groby wielu znanych osób, zwi¹zanych z Na³êczowem. Jest tu pochowany Micha³ Elwiro
Andriolli, œwiatowej s³awy malarz i grafik,
twórca ilustracji do „Pana Tadeusza” Adama
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Mickiewicza. Na bochotnickim cmentarzu
znajduje siê grób Ewy Szelburg-Zarembiny,
pochodz¹cej z Na³êczowa pisarki, znanej
przede wszystkim z utworów dla dzieci.
Spoczywaj¹ tu tak¿e powstañcy styczniowi
i sybiracy, wskrzesiciele uzdrowiska w Na³êczowie - Nowicki, Chmielewski, Lasocki.
Znajduje siê tu jeden z najpiêkniejszych
nagrobków rzeŸbiarza Emilio Zocchiego na
grobie El¿biety z Lilpopów Wernickiej
przedstawiaj¹cy Archanio³a Micha³a z twarz¹ zmar³ej. W 1751 r. w³aœcicielem Na³êczowa zosta³ starosta w¹wolnicki, Stanis³aw
Ma³achowski. Po œmierci ukochanej ¿ony
Marianny zacz¹³ on jednak prowadziæ
hulaszczy tryb ¿ycia, co doprowadzi³o do
zad³u¿enia maj¹tku i koniecznoœci jego
sprzeda¿y. Od Stanis³awa Klucz Bochotnicki
kupi³ jego daleki krewny, Antoni Ma³achowski. Nowy w³aœciciel cierpia³ na podagrê, leczon¹ wówczas k¹pielami w wodzie
¿elazistej. St¹d te¿ jemu w³aœnie przypisuje

siê odkrycie wód na³êczowskich. Wody te
zaczê³y byæ wykorzystywane na szersz¹
skalê dopiero po jego œmierci w 1796 r. To by³
pocz¹tek zak³adu k¹pielowego, bardzo
szybko zyskuj¹cego popularnoœæ. Dla potrzeb nap³ywaj¹cych coraz liczniej goœci
wybudowano Stare £azienki. Niestety wybuch powstania listopadowego po³o¿y³ kres
rozwojowi uzdrowiska. Wojska rosyjskie zniszczy³y maj¹tek Ma³achowskich. W ruinie
leg³y ³azienki, których ju¿ nie odbudowano.
W czasie powstania styczniowego w okolicy Na³êczowa dzia³a³o kilka powstañczych
oddzia³ów, tzw. partii. Wyrazem niepodleg³oœciowych d¹¿eñ i têsknoty za wolnoœci¹
spo³eczeñstwa sta³a siê postawiona na
szczycie wzgórza Jab³uszko kapliczka powstañców styczniowych. Niedaleko znajduje
siê Dom Rekolekcyjny „Jab³uszko”. Mieœci siê
on w zaadaptowanym budynku dawnej
Szko³y ¯eñskiej Gospodarstwa Wiejskiego.
Szko³a dzia³a³a w latach 1908-1936 i nazy-

Fot. 81. Pijalnia wód mineralnych w Na³êczowie
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wana by³a „Szko³¹ Ziemianek”. Obok znajduje siê drugi, wspó³czesny budynek.
Ponowny rozwój Na³êczowa jako uzdrowiska rozpocz¹³ siê w roku 1877 dziêki dzia³aniom lekarza Fortunata Nowickiego, który
wydzier¿awi³ maj¹tek Ma³achowskich. Wraz
z nim do wskrzeszenia uzdrowiska przyczynili siê dwaj inni lekarze - Konrad Chmielewski i Wac³aw Lasocki. Wszyscy trzej wrócili
z zes³ania na Syberiê, gdzie znaleŸli siê za sw¹
dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹. Powo³ali oni
spó³kê do prowadzenia Zak³adu Leczniczego, wyremontowali pa³ac, odbudowali
³azienki i budynek dzisiejszego Sanatorium
Ksi¹¿ê Józef. Uzdrowisko zaczê³o funkcjonowaæ od 1880 r. i do wybuchu pierwszej
wojny œwiatowej prze¿ywa³o okres œwietnoœci. Ten pierwszy okres funkcjonowania
uzdrowiska opisa³ Stefan ¯eromski w powieœci „Ludzie bezdomni”. Na³êczów ukryty
zosta³ pod nazw¹ Cisy. Wojna przerwa³a
rozwój - uzdrowisko i miasteczko zosta³o
zniszczone rabunkow¹ gospodark¹ okupanta. Po wojnie nast¹pi³a jego odbudowa.
W 1928 r. Na³êczów uzyska³ status uzdrowiska. Powo³ano Komisjê Zdrojow¹, która
dba³a o rozwój Zak³adu Leczniczego, objê³a

Fot. 82. Sanatorium dla rolników w Na³êczowie
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ochron¹ tereny zielone, uporz¹dkowa³a
g³ówne ulice, zbudowa³a sieæ elektryczn¹.
W 1935 r. zbudowano drogê ³¹cz¹c¹ Na³êczów z Lublinem i Kazimierzem Dolnym.
W czasie drugiej wojny œwiatowej Niemcy zaanektowali uzdrowisko dla potrzeb
wojska. Leczyli siê tu ¿o³nierze frontu
wschodniego. Niemcy na terenie parku
zbudowali wytwórniê wód mineralnych
(obecnie ATRIUM). Mocno zdewastowany
zosta³ pa³ac, park i pozosta³e budynki
sanatoryjne, z których wywieziono co
cenniejsze urz¹dzenia. Po wojnie przyst¹piono do odbudowy. W latach szeœædziesi¹tych XX wieku ustalono profil uzdrowiska jako kardiologiczny. Jest to jedyne
tego typu uzdrowisko w Polsce. Po zakoñczeniu okupacji rozpocz¹³ siê na LubelszczyŸnie sowiecki terror. Odpowiedzi¹ na to
by³o przejœcie wiêkszoœci oddzia³ów partyzanckich do podziemia. W Lesie Zak³adowym pod Na³êczowem, w zasadzkê zorganizowan¹ przez NKWD wpad³ 19 maja
1945 r. oddzia³ Armii Krajowej dowodzony
przez Tadeusza Or³owskiego „Szatana”. Zginê³o wówczas 17 z 30 m³odych ludzi. W
miejscu bitwy ustawiono pomnik.

Nasi³ów

Fot. 83. Prom przez Wis³ê w Nasi³owie

Nasi³ów (51°21´N, 21°58´E), wieœ w gminie
Janowiec, na krawêdzi Równiny Radomskiej
i w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y. W XVI i XVII
wieku istnia³ we wsi folwark. Na wysokim
brzegu Wis³y ko³o Nasi³owa do niedawna
eksploatowano surowiec skalny na potrzeby
budownictwa. Dawniej u¿ywano wydobywanego tu kamienia do wznoszenia domów
oraz innych budowli, póŸniej - do budowli
hydrotechnicznych przy regulacji Wis³y.
W 1623 r. pobierano st¹d kamieñ do budowy
Zamku Królewskiego w Warszawie. Obecnie
odkrywka kamienio³omu w Nasi³owie, obok
po³o¿onego po przeciwnej stronie rzeki
ods³oniêcia w Bochotnicy, bardzo dobrze
ukazuje budowê geologiczn¹ pó³nocnej
czêœci Ma³opolskiego Prze³omu Wis³y. Na
powierzchni wystêpuj¹ trzeciorzêdowe
gezy z wk³adkami wapieni. Poni¿ej tych
utworów zalega zielonkawo-rdzawy piaskowiec glaukonitowy, który pó³metrow¹
warstw¹ spoczywa na górnokredowych

wapieniach. Pod wapieniami le¿¹ grubo³awicowe opoki z wk³adkami margli. W ska³ach tych wystêpuj¹ liczne skamienia³oœci:
g¹bki (Porifera), ramienionogi (Brachiopoda), ma³¿e (Bivalvia), œlimaki (Gastropoda),
amonity (Ammonoidea), ³odziki (Nautilida)
oraz belemnity (Belemnitida). Spotyka siê tu
równie¿ zêby mozazaurów (Mosasauridae) du¿ych mezozoicznych gadów - oraz zêby
rekinów.
W nasi³owskim kamienio³omie widoczne
s¹ œlady kosmicznej katastrofy, jaka rozegra³a siê na naszej planecie miêdzy er¹
mezozoiczn¹ i kenozoiczn¹. Granicê er
wyznacza mu³ z podwy¿szon¹ zawartoœci¹
irydu, pochodz¹cego najprawdopodobniej
z rozpadu wielkiego meteorytu, który oko³o
65 milionów lat temu uderzy³ o powierzchniê Ziemi. Zdarzenie to zbieg³o siê w
czasie z tzw. „wielkim wymieraniem”. Na
l¹dach wyginê³y wielkie dinozaury, a w morzach, oprócz olbrzymich gadów, tak¿e
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Nieciecz (51°32´N, 21°55´E), wieœ w gminie
Pu³awy, w Dolinie Œrodkowej Wis³y. Wieœ
wzmiankowana by³a w XVI wieku jako
w³asnoœæ królewska. W XIX wieku nale¿a³a
ona do dóbr Dêblin.
Niwa (51°31´N, 22°09´E), wieœ w gminie Baranów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
Nowomichowska (51°33´N, 22°10´E), wieœ
w gminie Baranów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.

Fot. 84. Wystawa rêkodzie³a w Izbie Twórczej
w Nasi³owie

amonity i belemnity. Ciekawostk¹ s¹ te¿
dobrze widoczne œlady po norach wydr¹¿onych w miêkkich jeszcze osadach dna
morskiego przez górnokredowe raki. Œlady
po norach, powsta³ych w jasnych wapieniach, wype³nia zielonawy osad piaskowca
glaukonitowego.
W 2004 r. w budynku dawnej szko³y z inicjatywy rzeŸbiarza Zygmunta Kozaka powsta³a Izba Twórcza. Zgromadzi³ on w³asne
rzeŸby oraz obrazy Marii Skóry, palmy Rafa³a
Kiljana, serwety Marii Tomaszewskiej. Organizowane s¹ tu pokazy wykonywania rzeŸby
dla turystów i wycieczek. Nasi³ów z Bochotnic¹ ³¹czy przeprawa promowa przez Wis³ê.
Niebrzegów (51°32´N, 21°56´E), wieœ w gminie Pu³awy, w Dolinie Œrodkowej Wis³y, na
lewym brzegu Wieprza. Pierwsza wzmianka
o wsi pochodzi z 1531 r. W XIX wieku wieœ
nale¿a³a do dóbr Dêblin. By³a tutaj czynna
przeprawa promowa przez Wieprz.
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Nury, œród³¹kowe, eutroficzne jezioro typu
starorzecza w Dolinie Œrodkowej Wis³y, niedaleko wsi Go³¹b w gminie Pu³awy. Ma oko³o
4 ha powierzchni. Zasilane jest przez niewielki ciek wodny, który zosta³ odtworzony
w 1998 r. w ramach ekologicznego Projektu
Piskory. Odprowadza on wodê ze zmeliorowanych ³¹k pomiêdzy Go³êbiem i Wólk¹
Go³êbsk¹. Brzegi jeziorka poroœniête s¹ szuwarami, w sk³ad których wchodzi g³ównie
pa³ka (Typha) i trzcina pospolita (Phragmites
australis). Szuwary przechodz¹ w zespó³ roœlin p³ywaj¹cych z gr¹¿elem ¿ó³tym (Nuphar
lutea), osok¹ aloesowat¹ (Stratiotes aloides)
i salwini¹ p³ywaj¹c¹ (paproæ wodn¹, Salvinia
natans). W pobli¿u jeziorka rosn¹ kokornak
powojnikowaty (Aristolochia clematis), siedmiopalecznik b³otny (Comarum palustre),
kosaciec syberyjski (Iris sibirica), wielosi³
b³êkitny (Palemonium coeruleum). Ze zwierz¹t spotkamy m.in. zaskroñca (Natrix natrix), remiza (Remiz pendulinus).

O
Oblasy (51°20´N, 21°54´E), wieœ w gminie
Janowiec, na krawêdzi Równiny Radomskiej
i w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y, na lewym
brzegu Wis³y. Niegdyœ sk³ada³a siê ona
z dwóch czêœci - Oblasów Ksiê¿ych, zwanych
te¿ Plebani¹ Gór¹, i Oblasów Dworskich.

Olszowiec
W XIX wieku by³a siedzib¹ gminy obejmuj¹cej m.in. Janowiec. Po³o¿enie na malowniczej, wysokiej skarpie i bliskoœæ wody sprawia, ¿e wieœ powoli zamienia siê w letnisko.
Powsta³o tu w ostatnich latach, oprócz
oœrodka wypoczynkowego, kilka pensjonatów oraz gospodarstw agroturystycznych.
Olempin (51°24´N, 22°14´E), wieœ w gminie
Markuszów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
W XIX wieku istnia³ tu folwark nale¿¹cy do
dóbr Markuszów. W 1878 r. zosta³ on z tych
dóbr wydzielony.
Olesin (51°23´N, 22°12´E), wieœ w gminie
Kurów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Nazwê wsi utworzono od imienia ¿ony Stanis³awa Kostki Potockiego - Aleksandry z Lubomirskich i ich syna Aleksandra. Ignacy
Potocki i jego brat Stanis³aw Kostka Potocki
zbudowali tu w drugiej po³owie XVIII wieku
pa³ac otoczony parkiem angielskim. Obok

pa³acu znajdowa³y siê niegdyœ liczne budynki. By³y to domy cz³onków rodziny Potockich, kaplica, budynki s³u¿by, oran¿eria
i zabudowania gospodarcze. Projektantem
rezydencji by³ Stanis³aw Kostka Potocki,
a jego doradc¹ architekt Czartoryskich Chrystian Piotr Aigner. Do naszych czasów zachowa³ siê jedynie zdewastowany korpus
pa³acu z zamurowanymi otworami okiennymi. W pobli¿u wsi zachowa³ siê cmentarz
austriacko-niemiecki z czasów pierwszej
wojny œwiatowej z murowan¹ kaplic¹ z 1915
r. W Olesinie lata dzieciêce spêdzi³ Wojciech
Jaruzelski, którego ojciec by³ administratorem w maj¹tku Kurów.
Olszowiec (51°22´N, 23°14´E), wieœ w gminie Markuszów, po³o¿ona na WysoczyŸnie
Lubartowskiej, u podnó¿a pó³nocnej krawêdzi P³askowy¿u Na³êczowskiego, po lewej
stronie doliny Kurówki. W XIX wieku by³ tu
folwark wydzielony z dóbr Markuszów.

Fot. 85. Zakole rzeki Wieprz w Niebrzegowie
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Opatkowice

Fot. 86. Koœció³ w Opoce

Opatkowice (51°27´N, 21°53´E), wieœ w gminie Pu³awy, na krawêdzi Równiny Kozienickiej i w Dolinie Œrodkowej Wis³y. Wieœ
wymienia Jan D³ugosz jako darowan¹ klasztorowi benedyktynów w Sieciechowie. Zakonnicy za³o¿yli tu folwark.
Opoka (51°25´N, 22°05´E), wieœ w gminie
Koñskowola, na WysoczyŸnie Lubartowskiej,
nad Kurówk¹. W pobli¿u wsi znajduje siê
cmentarzysko z okresu kultury przeworskiej
(wenedzkiej) oraz kopiec z miejscowego kamienia wapiennego. Prawdopodobnie s¹ to
pozosta³oœci po wczesnoœredniowiecznym
grodzisku s³owiañskim. Wieœ wymienia
S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego
jako istniej¹c¹ w pocz¹tkach XIX wieku.
Osiny (51°28´N, 22°04´E), wieœ w gminie
¯yrzyn, na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Wieœ
powsta³a prawdopodobnie w drugiej po³owie XIV wieku. Pierwsza wzmianka o niej
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pochodzi z 1419 r. Od r. 1445 by³a ona
w³asnoœci¹ Paw³a Koniñskiego. Kolejnymi
w³aœcicielami byli Zbarascy, a nastêpnie Têczyñscy. Izabela Têczyñska wnios³a Osiny
jako wiano £ukaszowi z Bnina Opaliñskiemu,
a ich córka Zofia - Stanis³awowi Lubomirskiemu. Z kolei wraz z rêk¹ El¿biety Lubomirskiej przesz³a ona na w³asnoœæ Stanis³awa
Denhoffa, a potem rodziny Czartoryskich.
W rêkach tego rodu Osiny pozostawa³y do
1835 r., kiedy to po upadku powstania listopadowego zosta³y skonfiskowane przez rz¹d
carski. Po uw³aszczeniu w 1864 r. wieœ intensywnie zaczê³a siê rozwijaæ ekonomicznie, oœwiatowo i kulturalnie. Wieœ uleg³a
zniszczeniu w wyniku po¿aru w 1953 r.
Sp³onê³a wówczas wiêkszoœæ zabudowy.
W czêœci wsi zwanej Maj¹tkiem znalaz³
sw¹ siedzibê Zak³ad Doœwiadczalny pu³awskiego Instytutu Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa (IUNG). Z dawnych zabudowañ
dworskich z drugiej po³owy XVIII wieku

Parafianka
zachowa³y siê do dziœ po³o¿one na wzniesieniu: murowano-drewniana stodo³a,
spichlerz drewniany, dwie przebudowane
oficyny, kapliczka i pozosta³oœci parku.

P
Pachnowola (51°25´N, 21°52´E), wieœ w gminie Pu³awy, po³o¿ona na Równinie Radomskiej. W 1508 r. wieœ nale¿a³a do Andrzeja
z Bronowic. By³ tu folwark, który w 1877 r.
wydzielono z dóbr bronowickich.
Parafianka (51°33´N, 22°02´E), wieœ w gminie ¯yrzyn, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
Wieœ powsta³a w pierwszej po³owie XVII
wieku i pocz¹tkowo nosi³a nazwê Parachwiana Wola. Czêœciowo by³a ona wówczas
w³asnoœci¹ jezuitów, a czêœciowo szlacheck¹. W XIX wieku nale¿a³a ona do dóbr
¯yrzyn. W latach 1941-1942 zbudowano tu
drewniany koœció³ pw. œw. Andrzeja Boboli.
Samodzielna parafia erygowana zosta³a

Fot. 87. Kapliczka w Parafiance

Fot. 88. Szkó³ka krzewów ozdobnych w Opoce
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Parchatka

Fot. 89. £an zawilców

w 1943 r. W latach 1983-1995 wybudowano
now¹, murowan¹ œwi¹tyniê, a stara zosta³a
rozebrana w r. 1985. W latach 1997-1998
obok koœcio³a wzniesiono murowan¹
dzwonnicê, na której zawieszono 500kilogramowy dzwon.
Parchatka (51°22´N, 22°00´E), wieœ w gminie Kazimierz Dolny, w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y, przy krawêdzi P³askowy¿u
Na³êczowskiego. Parchatka po³o¿ona jest
w miejscu, gdzie koryto Wis³y w ca³ym swoim
biegu jest najdalej wysuniête na wschód
(21°59´12½E). Po raz pierwszy wieœ pojawi³a
siê w dokumentach z 1442 r. jako Parchowatka. Obecna nazwa pojawi³a siê ju¿ w roku
1454. Dwadzieœcia lat póŸniej kupi³ j¹ Jan
Koniñski od Stanis³awa Œwiemira. W XVIII
wieku przesz³a ona w rêce rodziny Czartoryskich. Na wzgórzu ksiê¿na Izabela Czartoryska wznios³a trzy krzy¿e, bêd¹ce pami¹tk¹ po jej ulubionej, m³odej rezydentce Zofii
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Kickiej, z domu Matuszewiczówny. Nie
zachowa³ siê do dziœ ¿aden œlad po tamtych
krzy¿ach. Na ich miejscu w 2006 r. ustawiono
nowe krzy¿e. Wzgórze jest œwietnym punktem widokowym na dolinê Wis³y. Sama
wieœ by³a ulubionym miejscem wypoczynku
rodziny Czartoryskich. Ksiê¿na Izabela za³o¿y³a tutaj romantyczny ogród zwany Pustelni¹. Niektórzy nazwê wsi wywodz¹ od „paru
chat”, jakie wtedy tam sta³y. Droga z Parchatki do W³ostowic by³a do niedawna piêkn¹ topolow¹ alej¹, uznan¹ za pomnik
przyrody. Jej pocz¹tki siêgaj¹ czasów Izabeli Czartoryskiej. Niestety, czas robi swoje
i drzewa, pomimo udzielanej im pomocy,
zaczyna³y obumieraæ i zagra¿aæ u¿ytkownikom doœæ ruchliwej drogi z Pu³aw do
Kazimierza Dolnego. Wiêkszoœæ drzew
zosta³a wyciêta przy przebudowie tej szosy.
Podczas tzw. „krwawej œrody”, 22 listopada 1942 r. oddzia³y SS i ¿andarmerii niemieckiej rozstrzela³y mieszkañców wsi. By³a

Piskory
to kara za pomoc udzielan¹ partyzantom
ukrywaj¹cym siê w pobliskich w¹wozach. Na
miejscu zbrodni znajduje siê zbiorowa
mogi³a pomordowanych i pomnik.

chowskiego z Lublina. Samodzielna parafia
erygowana zosta³a w 1983 r.

Paulinów (51°20´N, 22°14´E), wieœ w gminie
Na³êczów, na P³askowy¿u Na³êczowskim.
Wieœ wymieniona by³a w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego.

Piskorów (51°23´N, 21°48´E), wieœ w gminie
Pu³awy, na Równinie Radomskiej. Wieœ wymieniona by³a w S³owniku geograficznym
Królestwa Polskiego jako istniej¹ca w pocz¹tkach XIX wieku. W XIX wieku istnia³ tu
folwark.

Piotrowice (51°19´N, 22°14´E), wieœ w gminie Na³êczów na P³askowy¿u Na³êczowskim.
Dawniej wieœ nosi³a nazwê Piotrowice Ma³e.
W pierwszej po³owie XVI wieku nale¿a³a ona
do drobnej szlachty. S³ownik geograficzny
Królestwa Polskiego wœród ówczesnych
w³aœcicieli wymienia Stanis³awa i £ukasza
Denko, Leonarda Ostrowskiego, Paw³a
¯elazko. W XIX wieku istnia³ tu folwark. We
wsi jest murowany koœció³ pw. Mi³osierdzia
Bo¿ego, wzniesiony w latach 1985-1987
wed³ug projektu architekta Wojciecha Ko¿u-

Piskory, rezerwat przyrody o powierzchni
203 ha, utworzony w 1998 r. w pobli¿u wsi
Go³¹b w gminie Pu³awy, w Dolinie Œrodkowej Wis³y. Ochronie podlega tu zespó³
ekosystemów wodnych, b³otnych i leœnych
o du¿ej bioró¿norodnoœci oraz zrekultywowane jezioro z bogat¹ awifaun¹. Na niewielkich wyspach na tym jeziorze gniazduje
czapla siwa (Ardea cinerea). Spotyka siê tu
równie¿ b¹ka (Botaurus stellaris), bielika (Haliaeëtus albicilla), orlika krzykliwego (Aquila
pomarina), rybitwê bia³oskrzyd³¹ (Chlido-

Fot. 90. Rezerwat „Piskory” jest rajem dla p³azów
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Fot. 91. Polesie. Cmentarz ¿o³nierzy niemieckich poleg³ych w czasie drugiej wojny œwiatowej

nias leucopterus), ¿urawia (Grus grus), perkoza zausznika (Podiceps nigricollis).
P³onki (51°22´N, 22°12´E), wieœ w gminie
Kurów, na pó³nocnej krawêdzi P³askowy¿u
Na³êczowskiego. Pierwsza wzmianka o wsi
pochodzi z 1418 r. Na pocz¹tku sierpnia 1915
r. ko³o wsi ciê¿kie walki toczy³y wojska
austriackie i niemieckie z armi¹ rosyjsk¹.
Pogonów (51°34´N, 22°06´E), wieœ w gminie
Baranów, w Pradolinie Wieprza. S³ownik
geograficzny Królestwa Polskiego wymienia
istniej¹cy tu w 1531 r. m³yn. W 1580 r. wieœ
nale¿a³a do Wawrzyñca Pogonowskiego
oraz do Jakuba Liskowicza i Jakuba Plewki.
W XIX wieku Pogonów nale¿a³ do dóbr
¯yrzyn.
W 1942 r. we wsi powsta³a komórka
Polskiej Partii Robotniczej (PPR) oraz grupa
wypadowa Gwardii Ludowej (GL). Partyzanci wysadzili w latach 1942-1944 kilka poci¹100

gów na trasie Lublin-Warszawa i Dêblin£uków. W lipcu 1944 r. oddzia³ Armii Ludowej
(AL) z Pogonowa opanowa³ lotnisko w U³ê¿u,
niszcz¹c jego urz¹dzenia. Partyzanci uszkodzili dwa samoloty oraz wziêli do niewoli
osiemnastu Niemców. Wieœ odznaczono
w 1946 r. Krzy¿em Grunwaldu III klasy.
Polesie (51°24´N, 21°47´E), wieœ w gminie
Pu³awy, na Równinie Radomskiej. Wieœ w XIX
wieku wchodzi³a w sk³ad dóbr Janowice.
Dawniej dzieli³a siê na Polesie Du¿e i Polesie
Ma³e. Na terenie Polesia w latach 1996-2000
Volksbund Deutsche Krirgsgräberfürsorge
e. V. (Ludowy Niemiecki Zwi¹zek Opieki nad
Grobami Wojennymi) wybudowa³ cmentarz,
na którym pochowano szcz¹tki ponad
20 tys. ¿o³nierzy niemieckich poleg³ych
w czasie drugiej wojny œwiatowej. Nazwiska
zidentyfikowanych ¿o³nierzy umieszczono
na kamiennych tablicach imiennych, znajduj¹cych siê przy placu centralnym. Teren

Pulki
pod budowê cmentarza zosta³ przekazany
bezp³atnie przez rz¹d Polski. Przy pielêgnacji
cmentarza pracuj¹ m³odzi ludzie z ca³ej
Europy w czasie organizowanych obozów
m³odzie¿owych.
Posio³ek (51°26´N, 22°10´E), wieœ w gminie
Kurów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Wieœ
wydzielono w 1869 r. z czêœci folwarku Nowy
Dwór nale¿¹cego do maj¹tku Osiny. Pocz¹tkowo nosi³a nazwê Posio³ek-Nowy Dwór.
Po¿óg (51°23´N, 22°04´E), wieœ w gminie
Koñskowola, przy pó³nocnej krawêdzi P³askowy¿u Na³êczowskiego i przy granicy
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. W jej
sk³ad wchodz¹: Stary Po¿óg, Nowy Po¿óg,
Po¿óg oraz Kolonia Po¿óg. Pierwszy raz wieœ
tê wymieni³ Jan D³ugosz w 1443 r. Nale¿a³a
ona wówczas do Paw³a Koniñskiego, od
którego póŸniej odkupi³ j¹ Dziers³aw. W XIX
wieku czêœæ obszaru folwarcznego nale¿a³a
do Instytutu Agronomiczno-Leœnego w Pu³awach. Wieœ znana jest w ca³ej Europie
z upraw ró¿, krzewów ozdobnych i krzewów
owocowych. Na terenie wsi znajdowa³ siê
s³ynny „Ogród Po¿óg”, w którym powsta³o
wiele nowych odmian. Obecnie zosta³ on
w³¹czony do Koñskowoli. We wsi znajduje siê
koœció³ pw. Matki Bo¿ej Królowej Polski,
bêd¹cy fili¹ parafii w Koñskowoli. Zachowa³a
siê równie¿ figura œw. Floriana.
Pradolina Wieprza, Obszar Chronionego
Krajobrazu, po³o¿ony jest na terenie gmin
Pu³awy, ¯yrzyn i Baranów w powiecie
pu³awskim oraz powiatów lubartowskiego
i ryckiego, obejmuje Pradolinê Wieprza i jest
najwiêkszym obszarem chronionym na terenie województwa lubelskiego. Ca³kowita
jego powierzchnia wynosi 33159 ha. Osi¹
tego obszaru jest rzeka Wieprz i jego dolina
o szerokoœci 4-6 km. Rzeka swobodnie
meandruje w obrêbie ³o¿yska, a niektóre
meandry s¹ w fazie bliskiej przerwania.

Wiêkszoœæ obszaru zajmuj¹ lasy oraz ³¹ki.
Dolina ograniczona jest wyraŸnymi krawêdziami wysoczyzn, na których rozwijaj¹ siê
intensywne procesy erozyjne. Istotnym elementem morfologicznym s¹ równie¿ starorzecza, bêd¹ce na ró¿nym etapie zanikania.
Pulki (51°25´N, 22°06´E), wieœ w gminie
Koñskowola, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
Wieœ wczeœniej nosi³a nazwê Wola Chrz¹chowska i by³a czêœci¹ dóbr Czartoryskich.
Wymienia j¹ S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego. Maj¹tek zosta³ rozparcelowany w 1921 r. Ziemiê otrzymali ¿o³nierze
bior¹cy udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej. Pozosta³¹ czêœæ przej¹³ Instytut
Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Pu³awach. Zachowa³ siê tu dom z 1905 r.

Fot. 92. Kapliczka w Pulkach
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Pu³awy
Rys. 16. Herb Pu³aw

Pu³awy (51°25´N, 21°58´E), miasto powiatowe, siedziba odrêbnych gmin - miejskiej
i wiejskiej, u wylotu Ma³opolskiego Prze³omu Wis³y, przy granicy P³askowy¿u Na³êczowskiego i Doliny Œrodkowej Wis³y, nad
Wis³¹. Dawniej by³a to wieœ obs³uguj¹ca
przeprawê przez Wis³ê. Nazwê wywodzi siê
od s³owa p³awy, oznaczaj¹cego przeprawê
przez wodê, lub od pulwy - ³êgi nadwiœlañskie. Pierwsza wzmianka o osadzie
pochodzi z 1489 r. Pu³awy wymienione s¹
jako czêœæ posagu Anny z Koniñskich.
Istniej¹ liczne œlady dokumentuj¹ce dawne
osadnictwo w tym rejonie, jednak informacji
o samej osadzie sprzed XVII wieku jest
niewiele. Wiadomo, ¿e nad Wis³¹ istnia³
zamek Têczyñskich. Znajdowa³ siê on mniej
wiêcej w tym miejscu, gdzie dziœ stoi pa³ac
Czartoryskich. Po wygaœniêciu tego rodu
dobra pu³awskie przejêli Zbarascy, a potem
Wiœniowieccy. Wiadomo tylko, ¿e wtedy
zamek ju¿ nie istnia³.
W drugiej po³owie XVII wieku Pu³awy
sta³y siê w³asnoœci¹ rodu Lubomirskich.
W latach 1676-1679 marsza³ek Stanis³aw
Herakliusz Lubomirski wybudowa³ na
wysokiej skarpie nad rzek¹ letni¹ rezydencjê. Wraz z rêk¹ jego córki El¿biety posiad³oœæ
i ca³e Pu³awy dosta³y siê jako wiano Adamowi Miko³ajowi Sieniawskiemu. W latach
póŸniejszych by³ on hetmanem wielkim
koronnym i zagorza³ym zwolennikiem króla
Augusta III Sasa. Ta sympatia spowodowa³a
zniszczenie przez Szwedów rezydencji
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w 1706 r. Pa³ac zosta³ odbudowany w stylu
rokokowym wed³ug projektu J. Z. Deybla.
W 1731 r. córka hetmana Zofia Maria wysz³a
za m¹¿ za Aleksandra Augusta Czartoryskiego. Od tego momentu na d³ugie lata Pu³awy
sta³y siê w³asnoœci¹ rodu Czartoryskich.
W czasach, kiedy Pu³awy nale¿a³y do Czartoryskich, sta³y siê istotnym oœrodkiem ¿ycia
kulturalnego i politycznego w kraju. Przebywa³o tu wielu znanych artystów i literatów doby Oœwiecenia. Mo¿na wymieniæ
takie nazwiska, jak Marcello Bacciarelli, Franciszek Karpiñski, Franciszek Dionizy KniaŸnin, Adam Naruszewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Piotr Norblin, Grzegorz Piramowicz,
Franciszek Zab³ocki i wielu innych. Skupiali
siê oni wokó³ ksiêcia Adama Czartoryskiego
i jego ¿ony Izabeli. W tym czasie Pu³awy
zyska³y sobie przydomek„Polskich Aten”.
Za pomoc udzielon¹ przez Czartoryskich
wojskom Koœciuszki w 1794 r. Rosjanie spalili
pu³awsk¹ rezydencjê i spl¹drowali okoliczne
wioski. Odbudowê rozpoczê³a ksiê¿na
Izabela Czartoryska w 1796 r. wed³ug
projektów Chrystiana Piotra Aignera. Pa³ac
uzyska³ wtedy nowy, klasycystyczny wygl¹d,
a w otaczaj¹cym go parku powsta³o kilka
budowli ogrodowych. Po upadku powstania listopadowego Czartoryscy utracili
Pu³awy, które sta³y siê w³asnoœci¹ rz¹du
carskiego. Ksi¹¿ê Adam zmuszony zosta³ do
opuszczenia kraju i na sta³e osiad³ w Pary¿u,
gdzie nadal prowadzi³ dzia³alnoœæ patriotyczn¹. Zosta³ on zaocznie skazany na
œmieræ, a wszystkie maj¹tki Czartoryskich
w zaborze rosyjskim zosta³y skonfiskowane.
W 1846 r. carskim ukazem nazwa Pu³awy
zosta³a zmieniona na Now¹ Aleksandriê.
Dwa lata wczeœniej zosta³ tu przeniesiony
Instytut Wychowania Panien, zwany Instytutem Aleksandryjskim. Pu³awy sta³y siê
oœrodkiem oœwiatowym i naukowym.
W 1862 r. zosta³ utworzony tu Instytut
Politechniczny i Rolniczo-Leœny. Dzia³a³ on
jednak bardzo krótko. W ramach represji po

Pu³awy
upadku powstania styczniowego zosta³
zlikwidowany, a na jego miejsce w³adze
carskie powo³a³y w 1869 r. Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leœnictwa. Zgodnie
z zamys³em w³adz Instytut mia³ byæ oœrodkiem rusyfikacji. Dopiero zmiany wprowadzone przez wybitnego rosyjskiego
uczonego W. Dokuczajewa doprowadzi³y do
podniesienia rangi uczelni. Jej studentami
byli m.in. Boles³aw Prus, Ludwik Waryñski,
Antoni Hempel. Po upadku powstania
styczniowego Pu³awy sta³y siê siedzib¹
powiatu, a w 1906 r. uzyska³y prawa miejskie.
Po pierwszej wojnie œwiatowej powo³ano
Pañstwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego. Po drugiej wojnie
œwiatowej zosta³ on przemianowany na
Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznawstwa (IUNG). Oprócz IUNG-u dzia³a w Pu³awach Pañstwowy Instytut Weterynaryjny
(PIWet.), który ma status Pañstwowego
Instytutu Badawczego, ponadto: Wojskowy

Instytut Higieny i Epidemiologii, Oddzia³
Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa oraz
Instytut Nawozów Sztucznych.
W latach szeœædziesi¹tych XX wieku zapad³a decyzja o budowie w okolicy miasta
wielkiego zak³adu przemys³owego produkuj¹cego nawozy sztuczne. Zak³ady Azotowe „Pu³awy”, których budowê rozpoczêto
w 1961 r., sta³y siê najwiêkszym zak³adem
przemys³owym Lubelszczyzny i najwiêkszym w kraju producentem nawozów
sztucznych. Ich powstanie zadecydowa³o
o dynamicznym rozwoju i zmianie wygl¹du
miasta.
Najokazalszym zabytkiem Pu³aw jest
Pa³ac Czartoryskich. Tê klasycystyczn¹ budowlê wzniesiono na ruinach poprzednich
rezydencji wed³ug projektu Chrystiana
Piotra Aignera w latach 1785-1810. Z poprzednich budowli zachowa³o siê przyziemie od strony £achy wiœlanej oraz sieñ za
wejœciem g³ównym na parterze. Pierwszy

Fot. 93 Pa³ac Czartoryskich w Pu³awach
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Fot. 94. Dom Gotycki w Pu³awach

barokowy pa³ac wybudowa³ w tym miejscu
Herakliusz Lubomirski wed³ug projektu Tylmana z Gameren. Po zniszczeniach wojennych pa³ac odbudowano w stylu rokoko wed³ug projektu J. Z. Deybla. Przebudowany
zosta³ jeszcze dwukrotnie w XIX wieku w latach 1840-1846 przez Józefa Góreckiego
i po po¿arze w 1858 r. przez Juliana Ankiewicza. Pa³ac rozrós³ siê kubaturowo, ale
zatraci³ swój magnacki styl i architekturê.
Równie¿ wnêtrza pa³acu uleg³y daleko posuniêtym zmianom. Przebudowa ta zmieni³a
wygl¹d pa³acu od strony £achy. Ankiewicz
zaprojektowa³ te¿ klatkê schodow¹ z lanego
¿elaza. By³a to na ówczesne czasy prawdziwa
sensacja techniczna. Kolejni u¿ytkownicy
pa³acu wprowadzali tylko niewielkie zmiany.
Posadzili oni nowe drzewa, a wœród nich
wiele okazów egzotycznych. W skarpie pod
pa³acem s¹ groty, powsta³e przez wybieranie
materia³u skalnego u¿ytego do budowy
pa³acu. W najwiêkszej z komór urz¹dzono
kaplicê z odtworzonym obecnie o³tarzem,
na którym widniej napis „O Bo¿e, w Tobie
nadzieja”. W chacie nad brzegiem £achy za
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czasów ksiê¿nej Izabeli mieszka³ pustelnik.
By³ on specjalnie zatrudniony przez ksiê¿n¹,
aby uatrakcyjniæ goœciom pobyt w parku.
Park za³o¿y³a Izabela Czartoryska na wysokiej skarpie nad brzegiem £achy. By³o to
niegdyœ koryto Wis³y. Rzeka zmieni³a swój
bieg i dzisiejsze koryto znajduje siê kilkaset
metrów w kierunku zachodnim. Poprzednio
istniej¹cy tu park francuski przebudowano
wed³ug pomys³u ksiê¿nej Izabeli Czartoryskiej, nadaj¹c mu charakter romantycznego
ogrodu w stylu angielskim. Nad przebudow¹ czuwa³ sprowadzony z Anglii
ogrodnik, James Savage. W parku otaczaj¹cym rezydencjê rosn¹ drzewa pamiêtaj¹ce
jeszcze czasy Czartoryskich. S¹ to przewa¿nie stare dêby i lipy oraz gatunki egzotyczne.
Niestety wichura, jaka przesz³a nad Pu³awami w r. 2001, zniszczy³a lub uszkodzi³a
wiele okazów drzew.
Dom Gotycki powsta³ w 1809 r. po przebudowaniu dawnego pawilonu parkowego. W jego budowie wykorzystane zosta³y
fragmenty budowli przywiezione przez
ksiê¿nê Izabelê z W³och i Hiszpanii oraz
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z Polski. Dom otoczony jest od wschodu i po³udnia gankiem. Kolumny i ostre, gotyckie
³uki wykonano z piaskowca. Na œcianach
z czerwonej ceg³y znajduj¹ siê wmurowane
fragmenty starych koœcio³ów, zamków, pa³aców i rzeŸb. S¹ to pozosta³oœci po lapidarium
urz¹dzonym tutaj przez ksiê¿nê. Niegdyœ
ka¿da ze œcian otrzyma³a swoj¹ nazwê,
zwi¹zan¹ z tymi lapidariami.
We wnêtrzu, na parterze znajduje siê
pó³okr¹g³a sala herbowa. Na jej œrodku stoi
gotycka kolumna, która podtrzymuje belkê
stropow¹. Widzimy na niej wymowny napis
„Wszystkiemu co los zmienia i czas po¿era,
cz³owiek tkliwem wspomnieniem znikomoœæ odbiera”. Na piêtrze znajduje siê sala
zielona, w której mo¿emy obejrzeæ portrety
rodziny Czartoryskich: ksiêcia Adama
Kazimierza, Izabeli oraz ich dzieci. Niegdyœ
w tej sali zgromadzone by³y najcenniejsze
eksponaty: „Dama z ³asiczk¹” Leonarda da
Vinci, „Autoportret” Rafaela, „Mi³osierny

Samarytanin” Rembrandta, „Ucieczka do
Egiptu” L. Giordana. Do zbiorów nale¿a³y
równie¿ cenne zabytki piœmiennictwa:
„Psa³terz Pu³awski” z XV wieku, „Pontyfikat”
Erazma Cio³ka, rêkopis „Roman de la Rose”
z XIII wieku. W wystroju sali zwraca uwagê
mozaikowy parkiet, boazeria i intarsjowane
drzwi.
Korony lip rosn¹cych przy alei obok
Domku Gotyckiego zosta³y ukszta³towane
w ostry ³uk, kojarz¹cy siê z gotykiem. St¹d
aleja ta otrzyma³a nazwê „gotyckiej”. Na jej
koñcu widoczny jest Domek Grecki, który
jest dawn¹ oran¿eri¹ pa³acow¹. Zdobi go
dorycki, czterokolumnowy portyk. Budowla
zosta³a wzniesiona w latach 1878-1891
wed³ug projektu Chrystiana Piotra Aignera.
Obok znajduje siê Brama Rzymska, zbudowana na wzór ³uku Tytusa w Rzymie. Ma ona
postaæ romantycznej ruiny. Z parku do
Domku Greckiego dostaæ siê mo¿na przez
³ukowaty mostek przerzucony nad G³êbok¹

Fot. 95. Kordegarda pa³acowa w Pu³awach
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Fot. 96. Œwi¹tynia Sybilli w Pu³awach

Drog¹. Jest to w¹wóz, którego œciany zosta³y
obmurowane czerwon¹ ceg³¹. Dzisiaj w budynku dobudowanym po zniszczonej oran¿erii mieœci siê miejska biblioteka. W niewielkiej odleg³oœci od Domu Gotyckiego, na
stromej skarpie usytuowano Œwi¹tyniê
Sybilli. Zosta³a ona zbudowana przez
Chrystiana Piotra Aignera w latach 17981801. Za pierwowzór pos³u¿y³a œwi¹tynia
Westy w Tivoli ko³o Rzymu. Do wejœcia
prowadz¹ szerokie schody, strze¿one przez
kamienne lwy, podarowane ksiê¿nej Izabeli
przez cara Aleksandra I. Podarowa³ on
równie¿ œwietlik w kopule. Dary te wrêczy³
ksiê¿nej ze s³owami „…Niech œwiat³o moje
z góry patrzy na polskie pami¹tki…” Nad
wejœciem widnieje napis Przesz³oœæ Przysz³oœci. Budowlê otacza ganek, którego
dach wspiera siê na korynckich kolumnach
wykonanych z piaskowca. Œwi¹tyniê Sybilli
w Pu³awach uznaje siê za pierwsze polskie
muzeum.
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Wewn¹trz budynku znajduje siê okr¹g³a
sala górna nakryta kopu³¹ ze œwietlikiem. Na
sklepieniu kopu³y umieszczono zmniejszaj¹ce siê ku górze kasetony. Pod kopu³¹
biegnie fryz ozdobiony gryfami i kandelabrami, który jest dzie³em F. Baumana. Na
wprost wejœcia znajduje siê zas³oniêta kotar¹
nisza, w której niegdyœ przechowywano
najcenniejsze pami¹tki. Znajdowa³y siê tu
m.in. miecze ofiarowane przez Krzy¿aków
królowi W³adys³awowi Jagielle i ksiêciu
Witoldowi przed bitw¹ pod Grunwaldem,
szable króla Jana III Sobieskiego i Stefana
Batorego. Przed nisz¹ na specjalnym postumencie sta³a hebanowa szkatu³a z napisem
u³o¿onym z brylantów: „Pami¹tki polskie
zebra³a Izabela z Flemmingów Czartoryska
w r. 1800”. Wewn¹trz znajdowa³y siê klejnoty
królewskie i klejnoty rodów magnackich.
Wokó³ œcian ustawione by³y szafy z pami¹tkami, a na nich miniaturowe sarkofagi ze
szcz¹tkami królów i mê¿ów stanu. Sala dolna

Pu³awy
wsparta jest na dziewiêciu arkadach. Wejœcie
do niej znajduje siê od strony skarpy.
Oœwietla³o j¹ tylko jedno okno i w¹skie
otwory przypominaj¹ce strzelnice. Sala ta
poœwiêcona by³a g³ównie ksiêciu Józefowi
Poniatowskiemu. Na jej œrodku sta³ obelisk,
na którym zawieszono szablê bohatera.
Wieñczy³ go br¹zowy orze³ z czasów
Ksiêstwa Warszawskiego. Znajdowa³ siê tu
te¿ napis: „Ksiêciu Józefowi Poniatowskiemu. Dowodzi³ Polakom, zgin¹³ za Ojczyznê.
Poleg³ 19 paŸdziernika 1813”. Znajdowa³y siê
tu pisane na zamówienie ¿yciorysy królów
i mê¿ów stanu. Na filarach umieszczone by³y
symboliczne tarcze wielkich wodzów
polskich. Pami¹tki te mia³y przypominaæ
chwa³ê i wielkoœæ Polski. Poni¿ej Œwi¹tyni
Sybilli, po lewej stronie jej wejœcia, wœród
zaroœli znajduje siê sarkofag. Zosta³ on
wykonany w Rzymie z bia³ego marmuru
karraryjskiego przez M. Laboureura na wzór
sarkofagu Luciusa Corneliusa Scypiona.

Upamiêtnia on ksiêcia Augusta Czartoryskiego i jego ¿onê Zofiê z Sieniawskich. Do
Pu³aw przys³a³ go w 1799 r. m³ody ksi¹¿ê
Adam Jerzy Czartoryski, który wtedy pe³ni³
funkcje ambasadora Rosji na dworze króla
Sardynii. W 1831 r. sarkofag zosta³ st¹d
zabrany do Podzamcza Zamoyskich, sk¹d
wróci³ na swoje dawne miejsce w 1947 r.
Pobliski pa³ac Marynki zosta³ zbudowany
przez Chrystiana Piotra Aignera w latach
1791-1796 dla córki Adama i Izabeli, Marii
Wirtemberskiej. Pa³ac jest dzisiaj siedzib¹
Oddzia³u Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Jest to budowla
w stylu klasycystycznym, ma koryncki portyk
wg³êbny oraz kryj¹c¹ dach attykê. Na fryzie
portyku umieszczono cytat z Horacego: „Iste
terrarum mihi praeter omnes angulus ridet”
(Ten zak¹tek najbardziej ze wszystkich siê do
mnie uœmiecha). We wnêtrzu znajduje siê
okr¹g³y salon ozdobiony sztukateriami
F. Baumana. Dawniej by³ on nakryty kopu³¹.

Fot. 97. G³êboka Droga w Pu³awach
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Rys. 17. Pu³awy. Plan centrum
Opracowanie: Pawe³ W³ad
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W XIX wieku zast¹piono j¹ p³askim belkowaniem. Przed wejœciem znajduj¹ siê dwa
lwy z czarnego marmuru. Dawniej zdobi³y
one wejœcie do oran¿erii pa³acowej. W latach
dwudziestych XX wieku zlikwidowane
zosta³y attyki w elewacjach bocznych i w elewacji ogrodowej.
Park po³o¿ony po przeciwnej stronie
pa³acu nosi nazwê Dolnego Ogrodu. Altana
Chiñska, zbudowana zosta³a wed³ug projektu A. Moweina w po³owie XVIII wieku.
Wewn¹trz umieszczono rzeŸbê d³uta F. Lazariniego z Florencji. Przedstawia bohaterów
„Jerozolimy Wyzwolonej” Tassa - Kloryndê
i Tankreda. Dawniej rzeŸba ta ustawiona by³a
w przeœwicie z widokiem na Kêpê, a obecnie
ustawiono j¹ obok Domku Gotyckiego. Od
Altany Chiñskiej w górê prowadz¹ sklepione
schody, zwane Pasa¿em Angielskim. Domek
¯ó³ty ma formê niewielkiego pawilonu
z czterokolumnowym portykiem. Zosta³ on
wybudowany przed 1829 rokiem. Mieszka³
w nim car Aleksander II podczas swoich

wizyt w Pu³awach. Naprzeciw Pa³acu Marynki, po drugiej stronie drogi, stoj¹ dwie wille,
nale¿¹ce niegdyœ do £ucji z Giedrojciów
Rautenstrauchowej. Oba budynki powsta³y
w po³owie XIX wieku. Willa „Samotnia” ma
g³ówny korpus w postaci oœmiok¹tnej wie¿y
o trzech kondygnacjach. Od pó³nocy dobudowano do niej parterowy aneks. Stylowo
willa nawi¹zuje do romantycznego neogotyku. Obecnie jest w³asnoœci¹ Towarzystwa Przyjació³ Pu³aw. Ukryt¹ nieco z ty³u
willê Cienist¹ zbudowano w stylu tyrolskim.
W jej salonie skupia³o siê w XIX wieku ¿ycie
intelektualne i kulturalne Pu³aw.
Przy ulicy G³êbokiej (G³êboka Droga),
obok muru okalaj¹cego park pa³acowy, stoi
niewielki budynek dawnej kordegardy, a za
nim widoczna jest wie¿a ciœnieñ. Zbudowano j¹ w 1897 r. podczas modernizacji wodoci¹gów. Po przeciwnej stronie ulicy stoi du¿y
budynek z czerwonej ceg³y. Jest to zbudowana w 1902 r. bursa studencka dla Instytutu
Gospodarstwa Wiejskiego i Leœnictwa.

Fot. 98. Pu³awy. Willa „Samotnia” w Pu³awach
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Radomska, Równina
Funkcje te budynek spe³nia³ do 1914 r.
PóŸniej sta³ siê siedzib¹ starostwa.
Budynek dawnego szpitala im. œw. Karola
Boromeusza zbudowano w 1843 r. Sfinansowano go z testamentu Karola Knittla, lekarza ksiê¿nej Izabeli. Szpital miejski wyprowadzi³ siê z tego budynku dopiero po ostatniej
wojnie. Obecnie ma tu swoj¹ siedzibê
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz Muzeum Regionalne im.
Ksiê¿nej Izabeli Czartoryskiej.
Koœció³ pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Marii Panny, zwany jest popularnie Rotund¹.
Zbudowany zosta³ przez Chrystiana Piotra
Aignera w latach 1800-1803 i wówczas by³
pw. Wniebowziêtej Bogarodzicy. Pierwowzorem by³ rzymski Panteon. Do wnêtrza
koœcio³a wchodzi siê przez oœmiokolumnowy portyk. Rotundê przykrywa kopu³a
z malowanymi kasetonami. Na jej œrodku
znajduje siê du¿y œwietlik. Na dwunastu
joñskich, piaskowcowych kolumnach wspie-

ra siê du¿y balkon, z amfiteatralnie ustawionymi ³awami. Zdobi¹ce koœció³ sztukaterie
oraz marmurowa ambona s¹ dzie³em
F. Baumana. Znajduj¹cy siê w jednym
z o³tarzy obraz jest kopi¹ „Madonny” Rafaela.
Podarowany on zosta³ koœcio³owi przez
£ucjê Rautenstrauchow¹.
Poni¿ej Koœcio³a WNMP wybudowany
zosta³ „Zajazd Pod Pielgrzymem”. Jest to budynek dawnej stacji na trakcie pocztowym
z Warszawy do Lwowa. Zbudowano j¹ w pobli¿u przeprawy przez Wis³ê w pierwszej
po³owie XVIII wieku. Budynek ma barokow¹
bry³ê z wysokim gontowym dachem.

R
Radomska, Równina, mezoregion o charakterze równiny denudacyjnej, bêd¹cy czêœci¹ Niziny Œrodkowomazowieckiej. Obejmuje zachodni¹ czêœæ powiatu pu³awskiego,

Fot. 99. Klasycystyczny koœció³ pw. Wniebowziêcia NMP w Pu³awach
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Fot. 100. R¹blów. Monument upamiêtniaj¹cy bitwê ugrupowania AL i oddzia³u partyzantki

radzieckiej z Niemcami, stoczon¹ 14 maja 1944 r.
po³o¿on¹ po lewej stronie Wis³y. Jej powierzchniê pokrywaj¹ zdegradowane w wyniku
procesów peryglacjalnych utwory czwartorzêdowe. Pod nimi wystêpuj¹ ska³y kredowe
i jurajskie zapadaj¹ce w kierunku pó³nocno-wschodnim. Równina porozcinana jest
dolinami rzek I³¿anki, Krêpianki, Radomki.
Jest to kraina rolnicza. Najwiêkszymi miastami mezoregionu s¹ po³o¿one w województwie mazowieckim: Radom, Zwoleñ,
Lipsko. W regionie tym znajduj¹ siê te¿
okolice Janowca w powiecie pu³awskim.
R¹blów (51°19´N, 22°05´E), wieœ w gminie
W¹wolnica, na P³askowy¿u Na³êczowskim
nad Bystr¹. Wieœ znana by³a w po³owie XV
wieku pod nazw¹ Wr¹blów. S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego wymienia
w³aœcicieli czêœci R¹blowa z pierwszej
po³owy XVI wieku: Miko³aja S³otwiñskiego,
Piotra Przyloga, Stanis³awa Podgajnego.

W pobli¿u wsi oddzia³ Armii Ludowej (AL)
i oddzia³ partyzantki radzieckiej stoczy³y 14
maja 1944 r. z Niemcami bitwê. Oddzia³y
partyzanckie w sile oko³o 900 ludzi zosta³y
otoczone przez 2 tysi¹ce ¿o³nierzy hitlerowskiej dywizji pancernej SS Wiking,
wspieranej dodatkowo przez lotnictwo. Oddzia³y dowodzone przez Mieczys³awa Moczara, pseudonim „Mietek”, zdo³a³y po ca³odziennej walce przerwaæ pierœcieñ okr¹¿enia i przedostaæ siê w Lasy Parczewskie
i Lasy Janowskie. W bitwie tej uczestniczy³
jako ¿o³nierz AL poeta, satyryk i aforysta Stanis³aw Jerzy Lec (prawdziwe nazwisko
baron Stanis³aw Jerzy de Tusch-Letz). Na
miejscu bitwy w lessowym w¹wozie G³êbiec
znajduje siê pomnik oraz grób genera³a
Mieczys³awa Moczara (1913-1986).
W pobli¿u wsi urz¹dzono stok narciarski
z wyci¹gami. Stoki s¹ oœwietlone i w razie
potrzeby sztucznie naœnie¿ane. Do dyspo111
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zycji narciarzy s¹ tak¿e zajazdy, gastronomia
i kwatery agroturystyczne.
Rogalów (51°19´N, 22°08´E), wieœ w gminie
W¹wolnica, na P³askowy¿u Na³êczowskim.
Wieœ wymieniana by³a po raz pierwszy jako
szlachecka w 1381 r., a póŸniej przez Jana
D³ugosza. S³ownik geograficzny Królestwa
Polskiego pisze o Rogalowie jako wsi, która
w po³owie XV wieku nale¿a³a do Jana
Rogalewskiego herbu Nabram. Ze wsi p³acono dziesiêcinê na rzecz proboszcza w W¹wolnicy. Wed³ug S³ownika geograficznego
Królestwa Polskiego, wydanego w 1886 r.,
wieœ nie istnia³a. Niewiele osób wie, ¿e
dzisiaj, w tej ma³ej wsi po³o¿onej na skraju
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego,
dzia³a jedyne w Polsce studio nagrañ oraz
wytwórnia p³yt analogowych - OBUH.
Nagrywa siê tutaj tradycyjne p³yty winylowe
(tzw. „czarne kr¹¿ki”). W pobli¿u Rogalowa
znajduje siê wiadukt, po którym poci¹g linii

w¹skotorowej przeje¿d¿a nad szos¹, prowadz¹c¹ z W¹wolnicy do Kazimierza Dolnego.
Jest to utrudnienie, gdy¿ wiêksze samochody (autobusy i ciê¿arówki) musz¹ obje¿d¿aæ
to miejsce przez Mareczki po drugiej stronie
doliny Bystrej.
Rudy (51°25´N, 22°02´E), wieœ w gminie
Koñskowola, na WysoczyŸnie Lubartowskiej,
nad Kurówk¹. Dawniej nosi³a ona nazwê
Rudki. Nazwa pochodzi od m³ynów na
Kurówce, miel¹cych rudê darniow¹, z której
w XII i XIII wieku wytapiano ¿elazo. Pierwsza
wzmianka o wsi pojawi³a siê w 1443 r. u Jana
D³ugosza, kiedy to nale¿a³a do rodu Koniñskich. W latach 1911-1913 prowadzi³ tu
nielegalne kursy dla ludnoœci znany dzia³acz
ludowy i spó³dzielczy W³adys³aw Cholewa
(1892-1962).
Rzeczyca (51°18´N, 22°03´E), wieœ w gminie
Kazimierz Dolny, na Równinie Be³¿yckiej,

Fot. 101 Krajobraz P³askowy¿u Na³êczowskiego w okolicy R¹blowa
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Sadurki
znana ju¿ od œredniowiecza. Wymienia j¹ Jan
D³ugosz w Liber beneficiorum jako jedn¹
z wsi nale¿¹cych do benedyktynów z £ysej
Góry, które w 1170 r. ksi¹¿ê Kazimierz
Sprawiedliwy podarowa³ norbertankom
z podkrakowskiego Zwierzyñca. Wiadomo,
¿e w XV wieku wieœ by³a w³asnoœci¹ królewsk¹ i nie p³aci³a dziesiêciny klasztorowi na
£ysej Górze, lecz proboszczowi kazimierskiemu. W drugiej po³owie XVI wieku
Rzeczyca nale¿a³a do drobnej szlachty.
Folwark Rzeczyca wraz z leœnictwem Uœci¹¿
wchodzi³ w sk³ad dóbr Karczmiska. W XIX
wieku by³ tu m³yn wodny i tartak. W 1878 r.
folwark zosta³ wy³¹czony z dóbr Karczmiska.

S
Sad³owice (51°23´N, 21°57´ E), wieœ w gminie Pu³awy, na krawêdzi Równiny Radomskiej i w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y. Jest to
stara wieœ, wzmiankowana w 1252 r. wœród
w³oœci klasztoru sieciechowskiego. W XV
wieku znana by³a pod nazw¹ Schawlowycze.
Pocz¹tkowo nale¿a³a ona do biskupów krakowskich. By³ to folwark klasztorny, po³o¿ony na cyplu terasy nadzalewowej, wysuniêtym daleko miêdzy ³o¿yska Wis³y. Biskup
Iwo zamieni³ Sad³owice oraz wieœ Garno
z opatem sieciechowskim Miko³ajem na
po³o¿one na Kujawach Jaksice i Lêdziny.
W ostatnich latach w Sad³owicach powsta³y
oœrodki jazdy konnej, przyci¹gaj¹ce wielu
mi³oœników tej formy sportu i aktywnej
turystyki. Dla nich wyznakowano konn¹
œcie¿kê dydaktyczn¹ w lesie Knieja.
Sadurki (51°17´N, 22°16´E), wieœ w gminie
Na³êczów, na P³askowy¿u Na³êczowskim.
Przed rokiem 1359 Kazimierz Wielki nada³ j¹
mazowieckiemu rycerzowi Sadurce (Zadurce). Do tego czasu nosi³a ona nazwê Kierz.
S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego
w 1531 r. wymienia jako w³aœcicieli Jana

Fot. 102. Krzy¿ przydro¿ny w Rzeczycy

Sadurskiego-Klimontowicza, Jana Tomaszowicza i Miko³aja Dzetrzycha. W 1523 r.
w³aœcicielami wsi zostali Samborzeccy i odt¹d nale¿a³a ona do klucza bochotnickiego
ich dóbr. Od Samborzeckich nabyli go
Ma³achowscy. Po œmierci Ludwika Ma³achowskiego klucz bochotnicki przypad³
jego córkom. Zgodnie z ówczesnymi przepisami nie móg³ on zostaæ podzielony.
Sprzedano go wiêc na publicznej licytacji.
Nabywc¹ by³ Tytus Rakowski, po którego
œmierci w 1858 r. maj¹tek przeszed³ na
w³asnoœæ jego synów, Henryka i Karola. Tytus
Rakowski zosta³ przez miejscow¹ ludnoœæ
zapamiêtany jako niezwyk³y okrutnik czêsto
bij¹cy swych poddanych bez powodu. Na
kanwie tych opowieœci Stefan ¯eromski
osnu³ nowelê „Zemsta jest moja”.
W 1864 r. na mocy carskiego ukazu
uw³aszczeniowego Rakowskim przypad³y
tylko folwarki. W r. 1866 sprzedali oni
maj¹tek Franciszkowi Nowiñskiemu, a ten
z kolei w 1876 r. sprzeda³ go Miko³ajowi
Bachmietiewowi. Ten ju¿ po r. zby³ maj¹tek
¿onie genera³-majora Aleksandra Czemierzina - Konstancji z Or³owskich Czemierzinie.
Wkrótce rozpoczê³a siê dalsza likwidacja
dóbr. W 1879 r. od³¹czono od nich folwark
Sadurki.
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Sielce
We wsi zachowa³ siê zespó³ dworsko-parkowy z XIX wieku. Nale¿y do niego
drewniany dwór w otoczeniu pozosta³oœci
parku. Dwór jest zamieszkany, ale w z³ym
stanie technicznym.

wieku. W pobli¿u wsi znajduj¹ siê liczne
starorzecza, zwane „wieprzyskami”.

Sielce (51°26´N, 22°06´E), wieœ w gminie
Koñskowola, po³o¿ona na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Wieœ po raz pierwszy wzmiankowana by³a w 1453 r. przez Jana D³ugosza.
Nale¿a³a wówczas do rodu Koniñskich.
W póŸniejszym okresie zosta³a ona w³¹czona
do tzw. klucza koñskowolskiego. Wed³ug
S³ownika geograficznego Królestwa Polskiego wieœ nale¿a³a w XIII wieku do klasztoru w Sieciechowie, a w XVI wieku by³ tutaj
m³yn wodny.

Skoki (51°32´N, 21°52´E), wieœ w gminie
Pu³awy, w Dolinie Œrodkowej Wis³y, na
lewym brzegu Wieprza. W XIV wieku by³ tu
dwór królewski, w którym kilkakrotnie
zatrzymywa³ siê W³adys³aw Jagie³³o w czasie
swoich podró¿y na Litwê. W tym czasie
odbywa³y siê tu zjazdy szlachty i rozprawy
s¹dowe pod przewodnictwem króla. Wieœ
wchodzi³a wówczas w sk³ad starostwa stê¿yckiego. Pomiêdzy Skokami i wsi¹ Borowa,
w wid³ach Wis³y i Wieprza, znajdowa³ siê
jeden z fortów twierdzy dêbliñskiej. Ca³kowicie zniszczony nie zachowa³ siê do naszych czasów.

Sk³adów (51°35´N, 22°12´E), wieœ w gminie
Baranów, po³o¿ona na pó³nocnym skraju
powiatu pu³awskiego, w Pradolinie Wieprza,
na lewym brzegu Wieprza. Wieœ wymieniona
by³a w S³owniku geograficznym Królestwa
Polskiego jako istniej¹ca w pocz¹tkach XIX

Skowieszyn (51°23´N, 22°02´E), wieœ w gminie Koñskowola, na WysoczyŸnie Lubartowskiej, w pobli¿u pó³nocnej krawêdzi
P³askowy¿u Na³êczowskiego, przy granicy
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Wieœ
s³ynie z uprawy ró¿. W pocz¹tkach XV wieku

Fot. 103. Droga prowadz¹ca nad Wieprz w Skokach
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Stok

Fot. 104. Plantacja porzeczek w Skowieszynie

wieœ nale¿a³a do Jana Miko³aja herbu Rawa,
który p³aci³ z niej dziesiêcinê klasztorowi
benedyktynów na £ysej Górze. Ród ten
wkrótce przyj¹³ nazwisko Skowieskich. Po
roku 1531 dziedzic usun¹³ ze wsi kmieci, a na
ich rolach urz¹dzi³ folwark. W drugiej po³owie XV wieku czêœæ wsi zosta³a zakupiona
przez Jana z Konina od Stanis³awa Œwiemira.
Skowieszynek (51°19´N, 22°01´E), wieœ
w gminie Kazimierz Dolny, na P³askowy¿u
Na³êczowskim. Pocz¹tkowo by³a to wieœ
królewska i nosi³a nazwê Skowieszyn. W drugiej po³owie XII wieku Kazimierz Sprawiedliwy nada³ wieœ norbertankom ze Zwierzyñca pod Krakowem.
Skrudki (51°33´N, 22°03´E), wieœ w gminie
¯yrzyn, na krawêdzi Wysoczyzny Lubartowskiej i w Pradolinie Wieprza. Wieœ wzmiankowana w S³owniku geograficznym Królestwa
Polskiego jako nale¿¹ca do dóbr ¯yrzyn.

Smogorzów (51°25´N, 21°49´E), wieœ w gminie Pu³awy, na Równinie Radomskiej. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1508 r. By³a
ona wówczas w³asnoœci¹ Gabriela Gniewosza i Stanis³awa W¹ssowicza.
Stanis³awka (51°18´N, 22°07´E), wieœ w gminie W¹wolnica na P³askowy¿u Na³êczowskim, w pobli¿u granicy Kazimierskiego
Parku Krajobrazowego. Wieœ wymieniona
by³a w S³owniku geograficznym Królestwa
Polskiego. Wchodzi³a ona w sk³ad dóbr kazimierskich i w¹wolnickich.
Stara Wieœ (51°24´N, 22°03´E), wieœ w gminie
Koñskowola, na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Wieœ wymieniona by³a w S³owniku
geograficznym Królestwa Polskiego jako
istniej¹ca w pocz¹tkach XIX wieku.
Stok (51°21´N, 22°05´E), wieœ w gminie
Koñskowola, na P³askowy¿u Na³êczowskim,
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Strzelce

Fot. 105. Koœció³ w Œniadówce

przy granicy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. We wsi znajduje siê koœció³ pw.
Œwiêtej Trójcy, nale¿¹cy do parafii w Klementowicach.
Strzelce (51°18´N, 22°14´E), wieœ w gminie
Na³êczów, na P³askowy¿u Na³êczowskim.
Wieœ wymieniona by³a po raz pierwszy
w 1409 r. jako w³asnoœæ szlachcica Imko-Imek. Jan D³ugosz wymienia j¹ jako Strzelce
Jacobi. W XVI wieku wieœ mia³a kilku w³aœcicieli. W 1882 r. miejscowy folwark zosta³
oddzielony od dóbr na³êczowskich, a 1887 r.
jego czêœæ zosta³a odsprzedana. We wsi
znajduje siê pomnik upamiêtniaj¹cy ¯ydów
i jeñców radzieckich z obozów w Antopolu
i Strzelcach, zamordowanych przez Niemców latach 1942 -1944.
Strzy¿owice (51°34´N, 22°01´E), wieœ w gminie ¯yrzyn, w Pradolinie Wieprza, na lewym
brzegu Wieprza. Wieœ po raz pierwszy wy116

mieniona zosta³a w dokumentach z 1375 r.
jako w³asnoœæ Skarbka ze Strzy¿owic. W XIX
wieku wieœ nale¿a³a do dóbr Koœmin.
Szumów (51°24´N, 22°11´E), wieœ w gminie
Kurów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej, nad
rzekami Kurówk¹ i Bia³k¹. Wieœ wymieniona
by³a w S³owniku geograficznym Królestwa
Polskiego jako istniej¹ca w pocz¹tkach XIX
wieku.

Œ
Œniadówka (51°31´N, 22°11´E), wieœ w gminie Baranów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
¯o³nierze Batalionów Ch³opskich (BCh) stoczyli 23 paŸdziernika 1943 r. we wsi bitwê
z Niemcami dokonuj¹cymi pacyfikacji. Poleg³o wówczas 23 polskich partyzantów.
W odwecie hitlerowcy dokonali powtórnej pacyfikacji wsi 30 paŸdziernika 1943 r.

W¹wolnica
Zamordowano wielu mieszkañców oraz
spalono wieœ. Wydarzenia te upamiêtnia
pomnik z tablic¹, ustawiony w 2008 r. w centrum miejscowoœci. We wsi jest koœció³ pw.
Najœwiêtszej Marii Panny Wspomo¿enia
Wiernych, zbudowany w 1988 r. Jest to filia
parafii w Baranowie.
Œrodkowomazowiecka Nizina, makroregion Nizin Œrodkowopolskich. W granicach
powiatu pu³awskiego znajduje siê tylko
czêœæ tego makroregionu, w tym Dolina
Œrodkowej Wis³y oraz niewielki fragment
Równiny Kozienickiej na lewym brzegu
Wis³y.

T
Tomaszów (51°23´N, 21°53´E), wieœ w gminie Pu³awy, na Równinie Radomskiej. Wieœ
wymieniona by³a w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego.
Trzcianki (51°22´N, 21°54´E), wieœ w gminie
Janowiec, na Równinie Radomskiej. Wieœ
i folwark wymienia S³ownik geograficzny
Królestwa Polskiego jako istniej¹ce w pocz¹tkach XIX wieku w dobrach Kazimierz.
W 1873 r. folwark zosta³ z nich wy³¹czony.

Rys. 18. Herb
W¹wolnicy

scowoœæ ta wystêpuje pod nazw¹ Wawelnica. Wiadomo, ¿e w XIII wieku by³ tu gród
obronny, a w wieku XIV istnia³a parafia. By³o
to miasto królewskie lokowane na prawie
polskim. Nosi³o ono wtedy nazwê Königsberg. Decyzj¹ Kazimierza Jagielloñczyka
miasto zosta³o przeniesione w 1448 r. na
prawo niemieckie. W³aœnie za panowania
Kazimierza Jagielloñczyka W¹wolnica prze¿ywa³a okres najwiêkszej œwietnoœci. Król
kaza³ zbudowaæ na wzgórzu zamek. Zachowa³a siê z niego jedynie kaplica zamkowa
obok dzisiejszego koœcio³a. W kaplicy mo¿na
zobaczyæ p³ytê nad krypt¹ upamiêtniaj¹c¹
pochodz¹cego z W¹wolnicy Eliasza, syna

W
W¹wolnica (51°18´N, 22°09´E), wieœ, siedziba gminy na P³askowy¿u Na³êczowskim,
nad Bystr¹. Jest to stara osada, która dawniej
by³a miastem. Aczkolwiek pierwsze œlady
pobytu cz³owieka na tych terenach siêgaj¹
paleolitu, to pierwsze wzmianki o miejscowoœci pochodz¹ z XI wieku. Legenda cofa
powstanie W¹wolnicy do 721 r., kiedy to mia³
j¹ za³o¿yæ król Krak i nadaæ nazwê podobn¹
w brzmieniu do Wawelu. Zreszt¹ w najstarszych pisanych Ÿród³ach z 1027 r. miej-

Fot. 106. Kapliczka w centrum W¹wolnicy
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Marcina. By³ on teologiem, profesorem uniwersytetu w Pradze, rektorem Akademii
Krakowskiej w 1409 r. oraz wychowawc¹
nastêpcy tronu i przysz³ego kardyna³a Zbigniewa Oleœnickiego. W Akademii na
pocz¹tku XV wieku studiowali, pochodz¹cy
z W¹wolnicy, Wac³aw - syn Jaœka i Stanis³aw
z W¹wolnicy. Parafia w W¹wolnicy istnia³a od
XIV wieku. W 1458 r. opiekê nad ni¹ objêli
benedyktyni z klasztoru Œwiêtego Krzy¿a na
£ysej Górze. Pod ich opiek¹ koœció³, parafia,
miasto i okoliczne wioski pozostawa³y a¿ do
kasaty zakonu w 1819 r. Wtedy to patronat
nad parafi¹ powierzono ksiêciu Adamowi
Czartoryskiemu. Kiedyœ w W¹wolnicy by³y
trzy koœcio³y. W pobli¿u rynku sta³ koœció³
pw. œw. Marii Magdaleny, zbudowany z bia³ego kamienia. Do po³owy XVII wieku pe³ni³
on funkcjê koœcio³a parafialnego. Prawdopodobnie tu by³a umieszczona figura Matki
Bo¿ej W¹wolnickiej. Koœció³ przetrwa³ do
roku 1849, kiedy go rozebrano. Na miejscu

Fot. 107. O³tarz z figur¹ Matki Bo¿ej Kêbelskiej
w kaplicy obok koœcio³a w W¹wolnicy
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jego prezbiterium, na dzisiejszym placu
szkolnym znajduje siê kopiec z krzy¿em
i figur¹ Chrystusa. W 1928 r. teren po dawnej
œwi¹tyni i przykoœcielny cmentarz ówczesny
proboszcz podarowa³ pod budowê szko³y.
W miejscu, gdzie dziœ przy drodze do
Kêb³a stoi murowana kapliczka, by³ drewniany koœció³ pw. Najœwiêtszej Marii Panny.
Na miejscu dawnego drewnianego koœcio³a
król Kazimierz Jagielloñczyk kaza³ wybudowaæ nowy, murowany koœció³. W XVI i XVII
wieku do pierwotnie gotyckiej kaplicy zamkowej benedyktyni dobudowali d³ug¹ nawê
i dwie kaplice boczne. Wtedy budowla ta
zaczê³a pe³niæ funkcjê koœcio³a parafialnego.
W r. 1700 przeniesiono tutaj z pobliskiego
Kêb³a gotyck¹, cudown¹ figurê Madonny
z Dzieci¹tkiem nazywanej Matk¹ Bo¿¹ Kêbelsk¹. Umieszczono j¹ w o³tarzu g³ównym.
Figura ta jest dzie³em z rodzaju tzw. „piêknych Madonn”. Powsta³a w bli¿ej nieznanej
pracowni pomorskiej lub œl¹skiej w latach
1420-1430. Wykonana jest z lipowego
drewna i pokryta barwn¹ polichromi¹. Jej
pierwowzorem by³a kamienna rzeŸba tzw.
Piêknej Madonny z Vimpergu. Wkrótce
W¹wolnica i pobliskie Kêb³o sta³y siê celem
wêdrówek licznych pielgrzymów, których
przyci¹ga³y tu wieœci o cudach i ³askach
doznanych za poœrednictwem Matki Bo¿ej
Kêbelskiej.
Obecny koœció³ pw. œw. Wojciecha wybudowano w latach 1907-1914 obok dawnego
koœcio³a pod tym samym wezwaniem. Po
konsekracji nowego koœcio³a w 1928 r., stary
rozebrano, pozostawiaj¹c jedynie jego prezbiterium jako kaplicê. Nowy koœció³ w stylu
gotyku nadwiœlañskiego (neogotyk), zbudowano wed³ug projektu Ksawerego Dionizego Drozdowskiego. Jest to budowla trójnawowa, wzniesiona na planie krzy¿a ³aciñskiego. Nawa g³ówna jest piêcioprzês³owa,
trzykrotnie szersza od naw bocznych. Transept jest jednonawowy, równie¿ piêcioprzês³owy. Trójprzês³owe prezbiterium ma sze-

W¹wolnica

Fot. 108. Kaplica z figur¹ Matki Bo¿ej Kêbelskiej obok koœcio³a parafialnego w W¹wolnicy

rokoœæ nawy. We wnêtrzu znajduj¹ siê trzy
o³tarze dostosowane stylem do ca³oœci.
W o³tarzu g³ównym umieszczona jest figura
Madonny z prze³omu XIII i XIV wieku, nazywana Matk¹ Bo¿¹ W¹wolnick¹. Po obydwu
jej stronach stoj¹ rzeŸby przedstawiaj¹ce
Polaków ró¿nych stanów, oddaj¹cych ho³d
Matce Bo¿ej. U góry o³tarza umieszczono
rzeŸby Trójcy Œwiêtej. W prezbiterium znajduj¹ siê obrazy przedstawiaj¹ce œw. Stanis³awa, œw. Józefa, œw. Izydora i œw. Teresê.
W fasadzie koœcio³a znajduje siê wysoka
wie¿a, a na skrzy¿owaniu naw wie¿yczka na
sygnaturkê.
U stóp dawnego zamkowego wzgórza,
na którym wzniesiono koœció³, bij¹ silne
Ÿród³a szczelinowe czêsto mylnie nazywane

wywierzyskiem. W niszy na Ÿród³em umieszczono betonow¹ kopiê figury Matki Bo¿ej
Kêbelskiej, wykonan¹ w koñcu XX wieku
przez Marka Romanowskiego z Chodla. Pod
koniec XX wieku, z inicjatywy proboszcza
ksiêdza Jana Pêzio³a, na ³¹ce u stóp wzgórza
urz¹dzono Plac Ró¿añcowy. Wokó³ placu
ustawiono 15 krzy¿y, w których ramionach
umieszczono medaliony z br¹zu, ka¿dy
o œrednicy 1,5 m. Zaprojektowa³ je artysta
rzeŸbiarz Zbigniew Mrozek, a odlano je
w pracowni Mariana D³ugosza w Lublinie.
Poœrodku placu na wysokim s³upie ustawiono kopiê figury Matki Bo¿ej Kêbelskiej.
W po³owie XVI wieku miasto ca³kowicie
sp³onê³o. Król Zygmunt August w 1567 r.
kaza³ wojewodzie lubelskiemu, Janowi Firle119
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Fot. 109. W¹wolnica. Ulica prowadz¹ca do koœcio³a parafialnego
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jowi, miasto za³o¿yæ na nowo. Rozwój jego
nie trwa³ jednak d³ugo. Wojny, jakie przetoczy³y siê w XVII wieku przez ziemie Rzeczypospolitej zniszczy³y miasto. Po powstaniu styczniowym rz¹d carski odebra³
W¹wolnicy prawa miejskie. W czasie okupacji hitlerowskiej zorganizowano tu getto.
W 1942 r. nast¹pi³a jego likwidacja. Czêœæ
¯ydów rozstrzelano, czêœæ wys³ano do
obozu zag³ady w Sobiborze, a pozosta³ych
wys³ano do getta w Opolu Lubelskim i obozu
pracy w Poniatowej. Po wojnie na terenie
dawnego kirkutu postawiono pomnik
upamiêtniaj¹cy zamordowanych w czasie
okupacji ¯ydów. W 1946 r. miasteczko
zosta³o spacyfikowane przez jednostki podleg³e Urzêdowi Bezpieczeñstwa Publicznego za popieranie dzia³aj¹cego w okolicy
zbrojnego podziemia.
W W¹wolnicy znajduje siê stacja w¹skotorowej Na³êczowskiej Kolei Dojazdowej,
bêd¹cej dziœ atrakcj¹ turystyczn¹.

Fot. 110. Wnêtrze koœcio³a parafialnego
w W¹wolnicy
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Wieprz

Fot. 112. Koryto rzeki Wieprz

Wieprz jest prawym dop³ywem Wis³y o d³ugoœci 303 km i 10,4 tys. km2 powierzchni
zlewni. Wyp³ywa z Wieprzowego Jeziora na
Roztoczu Œrodkowym (Tomaszowskim) ko³o
Tarnawatki. Pocz¹tkowo p³ynie szerok¹ prostolinijn¹ dolin¹ przez Roztocze Œrodkowe.
W okolicy Zwierzyñca zmienia kierunek, by
ko³o Szczebrzeszyna opuœciæ Roztocze,
wp³ywaj¹c do Pado³u Zamojskiego. St¹d
p³ynie ku pó³nocy, przecinaj¹c Wy¿ynê
Lubelsk¹. Po opuszczeniu pasa wy¿yn
wp³ywa na obszar Nizin Œrodkowopolskich.
Tu przecina Wysoczyznê Lubartowsk¹, po
czym zmienia kierunek na zachodni, wykorzystuj¹c równole¿nikowe obni¿enie Pradoliny Wieprza. Dolina na dolnym odcinku
jest szeroka, wyœcielona piaskami, z których
w wielu miejscach uformowa³y siê wydmy.
Rzeka meandruje wœród rozleg³ych ³¹k.
Wieprza, Pradolina jest mezoregionem
w po³udniowej czêœci Niziny Po³udniowo122

podlaskiej. Obejmuje on dolne odcinki dolin
Wieprza i jego dop³ywu Tyœmienicy na
terenie gmin Baranów i ¯yrzyn w powiecie
pu³awskim oraz na obszarze powiatów:
ryckiego, lubartowskiego i radzyñskiego.
Tworzy w przybli¿eniu równole¿nikow¹
bruzdê, któr¹ w czasie zlodowacenia Warty
odp³ywa³y wody glacjofluwialne w kierunku
wschodnim, do znajduj¹cego siê na terenie
dzisiejszego Polesia jeziora zastoiskowego.
Pradolina ma szerokoœæ 4-6 km i rozdziela
Wysoczyznê ¯elechowsk¹ na pó³nocy od
po³o¿onej na po³udniu Wysoczyzny Lubartowskiej. Obszar Pradoliny Wieprza w³¹czony zosta³ do Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza. Jedynym oœrodkiem
miejskim na tym terenie jest Kock (pow.
lubartowski).
Wierzchoniów (51°20´N, 22°02´E), wieœ
w gminie Kazimierz Dolny, na P³askowy¿u
Na³êczowskim, nad Bystr¹. Wieœ w po³owie

Wis³a
XV wieku nale¿a³a do Piotra Kurowskiego
(Kurozwêckiego) herbu Szreniawa, który
p³aci³ z niej dziesiêcinê klasztorowi Œwiêtego
Krzy¿a na £ysej Górze. W drugiej po³owie XVII
wieku by³a ona w³asnoœci¹ kasztelana
po³anieckiego, a w XIX wieku wchodzi³a
w sk³ad dóbr celejowskich.
Wilczanka (51°33´N, 22°04´E), wieœ w gminie ¯yrzyn, na krawêdzi Wysoczyzny Lubartowskiej i w Pradolinie Wieprza. W 1676 r.
wieœ nale¿a³a w czêœci do jezuitów, a w czêœci
do ¯yrzyñskich. W XIX wieku by³ tutaj folwark nale¿¹cy do dóbr ¿yrzyñskich. Do niedawna wieœ znana by³a jako oœrodek tkacki.
Wis³a wyp³ywa ze stoków Baraniej Góry
w Karpatach na wysokoœci ponad 1100 m
n.p.m., aby po pokonaniu 1048 km dotrzeæ
do Ba³tyku. Jest to najd³u¿sza i najwiêksza
rzeka w Polsce i w zlewisku Morza Ba³tyckiego. Powierzchnia jej dorzecza wynosi
ponad 194 tys. km2, z czego w granicach
Polski znajduje siê prawie 87%. Dorzecze
Wis³y cechuje wyraŸna asymetria - prawa

jego strona jest znacznie wiêksza od lewej.
Dop³ywy prawobrze¿ne s¹ d³u¿sze od
lewobrze¿nych. Jest to jedyna rzeka Polski,
która przep³ywa przez wszystkie pasy
ukszta³towania powierzchni Polski. Bezpoœrednio po opuszczeniu gór p³ynie ona
przez Kotliny Podkarpackie, nastêpnie
wy¿yny, niziny œrodkowej Polski, pojezierza
i niziny nadmorskie (pobrze¿a). Po przyjêciu
z prawej strony ostatniego dop³ywu karpackiego - Sanu, rzeka wyraŸnie powiêksza siê.
Tu Wis³a zmienia swój kierunek i zaczyna
p³yn¹æ ku pó³nocy. Jednoczeœnie dolina
zwê¿a siê wyraŸnie. Rzeka przedziera siê
przez wypuk³y pas wy¿yn Ma³opolskim
Prze³omem Wis³y. W okolicach Pu³aw koñczy siê prze³omowy odcinek doliny Wis³y.
Rzeka wyp³ywa na Niziny Œrodkowopolskie.
Jej dolina wyraŸnie rozszerza siê. Zanim
dop³ynie do Warszawy otrzymuje dwa du¿e
dop³ywy z prawej strony - Wieprz, a z lewej
Pilicê.
Na odcinku powy¿ej ujœcia Wieprza na
kszta³towanie siê doliny Wis³y mia³y wp³yw
czynniki zwi¹zane z odpornoœci¹ ska³ na

Fot. 113. Wis³a miêdzy Parchatk¹ a Nasi³owem. Jest to najbardziej na wschód
wysuniête kolano tej rzeki na ca³ym jej biegu
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erozjê i procesy wietrzenia oraz procesy
tektoniczne, które prowadzi³y do dŸwigania
siê i zapadania du¿ych obszarów oraz powstawania uskoków i zrêbów tektonicznych.
Poni¿ej ujœcia Wieprza dolina rzeki zmienia
swój charakter. Na powierzchni pojawia siê
gruba warstwa ska³ polodowcowych, osadzonych g³ównie w czasie dwóch ostatnich
okresów zlodowaceñ, jakie pokry³y Polskê
w okresie plejstocenu. S¹ to pok³ady glin
zwa³owych, tworz¹cych wysoczyzny oraz
osady akumulacji fluwioglacjalnej i eolicznej
na terasach w dolinie rzeki. Podatnoœæ tych
ska³ na erozjê powoduje, ¿e zbocza doliny s¹
³agodniejsze, a jej szerokoœæ znacznie wiêksza ni¿ w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y.
Kiedy patrzymy na mapê, Wis³a przypomina wielk¹ literê „S”, tworz¹c jakby krêgos³up Polski. Po³o¿enie Ÿróde³ Wis³y w pobli¿u
Bramy Morawskiej u³atwia³o drogê wêdrowcom pod¹¿aj¹cym z po³udnia Europy ku
nizinom w otoczeniu Morza Ba³tyckiego.

Fot. 114. Nad Wis³¹...
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Szlak ten by³ wykorzystywany prawdopodobnie ju¿ w czasach prehistorycznych,
gdy pokrywa lodowa kontynentu cofnê³a siê
ku pó³nocy. Wêdruj¹ce têdy ludy wykorzystywa³y rzekê i jej dolinê jako dogodn¹
drogê komunikacyjn¹. Po ociepleniu siê
klimatu czêœæ koczowniczych plemion pozosta³a na tym terenie daj¹c pocz¹tek sta³ym
osadom ludzkim. ¯yzne, lessowe gleby
Ma³opolski zachêca³y do osiedlania siê nad
t¹ wielk¹ rzek¹ i do zmiany trybu ¿ycia.
Dawny myœliwy, przemierzaj¹cy rozleg³e
przestrzenie, sta³ siê osiad³ym rolnikiem
i hodowc¹ zwierz¹t. Oprócz p³odów rolnych
rzeka zaopatrywa³a w wodê pitn¹ i ryby.
Dodatkowym atutem by³y wystêpuj¹ce
w pasie wy¿yn z³o¿a doskona³ego krzemienia, które stworzy³y mo¿liwoœci do
rozwoju chyba pierwszego okrêgu przemys³owego na ziemiach polskich. Wyroby
pochodz¹ce z okolic dzisiejszych Krzemionek i Œwieciechowa by³y transportowane na
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Fot. 115. Samiec kaczki krzy¿ówki, mieszkanki nadwiœlañskich ³ach

doœæ du¿e odleg³oœci, do czego znacznie
przyczyni³ siê wodny szlak wiœlany. Wis³a i jej
dolina sta³a siê rdzeniem osadniczym na
tych ziemiach na d³ugo przed powstaniem
pañstwa polskiego. Na wschód od ujœcia
Wis³y znajduj¹ siê bogate z³o¿a bursztynu.
Po to „z³oto pó³nocy” jeszcze w staro¿ytnoœci
wyprawiali siê kupcy rzymscy. Od nich
miejscowe ludy przejmowa³y nowinki techniczne i cywilizacyjne. Korzystano wówczas
z trasy, któr¹ dziœ nazywamy „szlakiem
bursztynowym”. Nie by³a to jednolita droga
l¹dowa b¹dŸ wodna, st¹d te¿ znaleziska
z nim zwi¹zane rozmieszczone s¹ w strefie
nawet kilkudziesiêciu kilometrów. Jedna
z odnóg tego szlaku przebiega³a wzd³u¿
Wis³y. Œladem bytnoœci kupców nad œrodkow¹ Wis³¹ jest skarb sk³adaj¹cy siê z rzymskich monet, znaleziony w Basonii.
We wczesnym œredniowieczu Wis³a pe³ni³a wa¿n¹ rolê krêgos³upa komunikacyjnego i gospodarczego rodz¹cego siê Pañ-

stwa Polskiego. G³ówny oœrodek nowego
pañstwa - gród ksi¹¿êcy w GnieŸnie - znajdowa³ siê daleko od Wis³y. Jednak zaraz po
zjednoczeniu plemion polskich powsta³y
nad Wis³¹ najwa¿niejsze oœrodki tworz¹cego
siê pañstwa. Ju¿ w XII wieku g³ówn¹ siedzibê
Piastów przeniesiono z Gniezna do Krakowa,
który od czasów £okietka sta³ siê oficjalnie
stolic¹ Polski.
P³yn¹ca po³udnikowo rzeka by³a powa¿n¹ przeszkod¹ na szlaku komunikacyjnym ze
wschodu na zachód. Stanowi³a utrudnienie
dla wêdruj¹cych kupców oraz przemieszczaj¹cych siê wojsk. Wa¿n¹ rolê w górnym
odcinku rzeki spe³nia³y brody, którymi
mo¿na by³o przeprawiæ siê na drugi brzeg. To
przy nich ju¿ we wczesnym œredniowieczu
powsta³y pierwsze grodziska. Spe³nia³y one
rolê stra¿nic przy przeprawach. W póŸniejszych czasach w tych miejscach budowano
zamki, które nie tylko strzeg³y bezpieczeñstwa podró¿nych, ale równie¿ stanowi³y
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schronienie dla okolicznej ludnoœci w czasie
najazdów wrogich wojsk oraz stawa³y siê
lokalnymi oœrodkami w³adzy.
W zamierzeniach Kazimierza Wielkiego
Wis³a mia³a stanowiæ liniê obronn¹ pañstwa
dla przemieszczaj¹cych siê ze wschodu
Tatarów, Litwinów, JadŸwingów. Wschodnie
granice pañstwa znajdowa³y siê wówczas
w niewielkiej odleg³oœci od Wis³y. Realizuj¹c
tê koncepcjê obronn¹ wybudowano nad
Wis³¹ ca³y szereg zamków, które uzupe³ni³y
istniej¹ce wczeœniej warownie w Sandomierzu i Zawichoœcie. Z bia³ego kamienia
wzniesiono królewskie zamki w Kazimierzu
Dolnym i Solcu oraz prywatne warownie
w Bochotnicy i Janowcu.
Na odcinku œrodkowym, gdzie rzeka by³a
ju¿ szeroka i g³êboka, funkcjonowa³y przeprawy. Œlady po nich zachowa³y siê w postaci
nazw nadwiœlañskich miejscowoœci: Ciszyca
Przewozowa, Kamieñ. Ta ostatnia oznacza³a
przystañ z kamiennym nabrze¿em. Naprze-

Fot. 116. Zachód s³oñca nad Wis³¹

126

ciw niej rozwinê³o siê miasto Solec. Jego
nazwa z kolei wi¹¿e siê ze sk³adem soli, jaki
tu siê znajdowa³. O prawo sk³adu ró¿nych
towarów stara³o siê wiele nadwiœlañskich
miast. Prawo to zmusza³o przewo¿¹cych do
sk³adowania towaru w magazynach miejskich, a wiêc do korzystania z poœrednictwa
kupców z tych miast.
Po zawarciu pokoju toruñskiego w 1466 r.
wzros³a rola szlaku handlowego Wis³y.
Granica odcinaj¹ca dot¹d Polskê od ujœcia jej
najwiêkszej rzeki przesta³a istnieæ. Wis³a powoli zaczê³a stawaæ siê g³ówn¹ arteri¹ handlow¹, integruj¹c¹ gospodarczo i politycznie
ziemie polskie. Rzeka od Ÿróde³ do ujœcia
znalaz³a siê w ca³oœci w granicach Pañstwa
Polskiego. Takie usytuowanie pozwala³o na
swobodny rozwój handlu wewnêtrznego
oraz zagranicznego pomiêdzy Polsk¹ i krajami Europy Zachodniej, gdzie produkty
polskie by³y coraz bardziej poszukiwane.
Handlowano przede wszystkim zbo¿em,
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Fot. 117. Wis³a powoli przestaje byæ barier¹ komunikacyjn¹. Na fotografii most na Wiœle
im. Jana Paw³a II, przeznaczony dla obwodnicy Pu³aw

pochodz¹cym z Ma³opolski oraz drewnem
z puszcz po³o¿onych nad Wis³¹ i jej dop³ywami. Do Polski sprowadzano zamorskie
towary. Miastem, które poœredniczy³o w wymianie towarowej by³ po³o¿ony u ujœcia
Wis³y Gdañsk.
Za czasów Zygmunta I Starego wzd³u¿
Wis³y rozprzestrzenia³y siê nowe pr¹dy
w sztuce. Pocz¹tki renesansu w Polsce
zwi¹zane by³y z przybyciem do Krakowa
barskiej ksiê¿niczki Bony, która poœlubiaj¹c
Zygmunta I zosta³a polsk¹ królow¹. Wraz
z ni¹ pojawili siê artyœci, poeci i architekci,
pochodz¹cy z dalekiej Italii. Przebudowano
gruntownie zamek królewski na Wawelu,
nadaj¹c mu now¹ formê zgodn¹ z duchem
epoki. Nowe wzorce z królewskiego dworu
zaczêli przejmowaæ i upowszechniaæ magnaci, a za nimi szlachta oraz bogac¹cy siê na
handlu mieszczanie z nadwiœlañskich miast.
Do przebudowy starych i budowy nowych

rezydencji zaczêto wynajmowaæ w³oskich
architektów. Do prac dekoratorskich sprowadzano znanych malarzy i rzeŸbiarzy.
Drugi nurt, jakim renesans wlewa³ siê do
Polski, prowadzi³ z Gdañska. Nowe pr¹dy w
sztuce dociera³y tu za poœrednictwem kupców niderlandzkich, którzy przybywali do
gdañskiego portu po polskie towary. St¹d
renesans rozprzestrzenia³ siê wzd³u¿ Wis³y
na po³udnie. Oba te nurty, maj¹ce wiele
wspólnych cech, ale jednoczeœnie nieco
ró¿ni¹ce siê od siebie, spotka³y siê nad
œrodkow¹ Wis³¹. W ten sposób rozwin¹³ siê
w architekturze styl, nazwany popularnie
„renesansem lubelskim” (œciœlej: renesans
typu lubelskiego). Zbudowano w nim wiele
nadwiœlañskich koœcio³ów i budowli œwieckich. Za panowania pierwszego z Wazów Zygmunta III - przeniesiono stolicê pañstwa
z Krakowa do Warszawy. Mo¿liwe, ¿e pochodz¹cy z zamorskiej Szwecji król chcia³
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Fot. 118. Panorama Witoszyna

rezydowaæ bli¿ej swej starej Ojczyzny.
Prawdopodobnie jednak chodzi³o o umieszczenie królewskiej rezydencji bli¿ej œrodka
kraju. Rzeczpospolita Obojga Narodów
siêga³a bowiem swoimi granicami daleko na
wschód. Kraków po³o¿ony by³ wówczas na
po³udniowo-zachodnich peryferiach pañstwa. Jakiekolwiek by³y prawdziwe powody
tych przenosin, to jednak stolica pozosta³a
nad Wis³¹, która utrzyma³a bardzo wa¿n¹
rolê w ¿yciu politycznym i gospodarczym
pañstwa. Od czasów potopu szwedzkiego
rozpocz¹³ siê powolny upadek znaczenia
politycznego i gospodarczego Polski. Od
tego czasu datuje siê powolny proces dziczenia Wis³y. Z rzeki meandruj¹cej zaczê³a
ona zmieniaæ siê w szeroko rozlan¹ rzekê
roztokow¹, w korycie której wystêpuj¹ liczne
odnogi, wyspy i p³ycizny. Mala³o równie¿
znaczenie Wis³y jako drogi komunikacyjnej
i szlaku handlowego. Nadal sp³awiano rzek¹
towary masowe, jak sól, zbo¿e i drewno.
Jednak iloœæ ich systematycznie mala³a.
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Rozbiory Polski - nie doœæ, ¿e podzieli³y kraj
granicami, to jeszcze odciê³y górn¹ i œrodkow¹ Wis³ê od jej ujœcia. Koniecznoœæ pokonywania granic, c³a nak³adane przy tej okazji
na towary, a wreszcie powstanie w XIX wieku
linii kolei ¿elaznych pozbawi³y ostatecznie
Wis³ê dawnego znaczenia. Po odzyskaniu
niepodleg³oœci w 1918 r. ujœcie Wis³y nadal
znajdowa³o siê poza granicami Polski, na terenie sztucznego tworu, jakim by³ obszar
Wolnego Miasta Gdañska. Kontrolê nad tym
terenem mia³a sprawowaæ Liga Narodów, ale
faktycznie dominowali tu Niemcy. Wis³a nie
odzyska³a ju¿ nigdy swego dawnego znaczenia. ¯egluga na rzece mia³a marginalne
znaczenie - ogranicza³a siê do niewielkiego
przewozu towarów masowych, np. wêgla ze
Œl¹ska, a tak¿e lokalnego ruchu pasa¿erskich
statków turystycznych.
Zarówno w latach miêdzywojennych, jak
i po drugiej wojnie œwiatowej na Wiœle w³aœciwie nie prowadzono ¿adnych prac hydrotechnicznych zmierzaj¹cych do jej przysto-

W³ostowice
sowania do nowoczesnej ¿eglugi. Wprawdzie istnia³ projekt regulacji dorzecza Wis³y,
ale do wojny zdo³ano wykonaæ niewiele
prac. Zbudowano jedynie zapory na górskich dop³ywach - Sole i Dunajcu. Po wojnie
w³aœciwie zaniechano jakichkolwiek prac
nad regulacj¹ rzeki, co w konsekwencji doprowadzi³o do jej dziczenia i zaniku ¿eglugi.
Dziœ Wis³a jest nazywana ostatni¹ wielk¹,
dzik¹ rzek¹ Europy Zachodniej.
Witoszyn (51°19´N, 22°04´E), wieœ w gminie
Kazimierz Dolny, na P³askowy¿u Na³êczowskim, w g³êbokiej dolinie Witoszyñskiego
Potoku. W po³owie XV wieku wieœ by³a w³asnoœci¹ szlachty herbu Wieniawa. P³acili oni
dziesiêcinê klasztorowi Œwiêtego Krzy¿a na
£ysej Górze. By³a tu karczma i dwa folwarki
z których dziesiêcinê p³acono plebanowi
w Kazimierzu. W pierwszej po³owie XVI
wieku wieœ nale¿a³a do Kruszczowskiego. Na
rzece by³ wtedy m³yn. W drugiej po³owie
nastêpnego stulecia Witoszyn by³ w³asnoœci¹ Mateusza Chomickiego. Obecnie mieszkañcy chc¹ postawiæ na rozwój agroturys-

tyki. Sprzyja temu nie tylko atrakcyjny
krajobraz, ale równie¿ czyste œrodowisko,
Ÿród³a krystalicznej wody bij¹ce spod stoków oraz korzystny mikroklimat panuj¹cy
w dolinie.
Witoszyñski Potok, lewy dop³yw Bystrej.
Jego dolina nazywana bywa równie¿
„Zielon¹ Wstêg¹”, a przylegaj¹cy do doliny
teren, ze wzglêdu na urozmaicon¹ rzeŸbê Ma³ymi Bieszczadami Witoszyñskimi. Rzeka
prowadzi bardzo czyst¹ wodê - ¿yj¹ tu
w naturalnych warunkach pstr¹gi têczowe
(Oncorhynchus mykiss). Spod stoków bij¹
liczne Ÿród³a krystalicznej wody.
W³ostowice (51°24´N, 21°58´E), dawna wieœ
obecnie dzielnica Pu³aw. Czêœæ wsi w roku
1455 kupi³ od Jana W³ostowskiego Jan
Koniñski. W drugiej po³owie XV wieku powo³ano tu filiê parafii jaroszyñskiej. Wczeœniej, w istniej¹cej wiejskiej kaplicy, proboszcz z Jaroszyna odprawia³ msze w niedziele i œwiêta. Samodzieln¹ parafiê erygowano w1676 r. Zosta³a ona uposa¿ona przez

Fot. 119. Ma³e Bieszczady Witoszyñskie
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Fot. 120. Wnêtrze Muzeum Oœwiatowego we W³ostowicach

£ukasza Opaliñskiego, a póŸniej przez Lubomirskich i Czartoryskich. Podczas potopu
Czarniecki stoczy³ pod W³ostowicami potyczkê ze Szwedami. W miejscu dzisiejszego
koœcio³a istnia³a w XV wieku kaplica,
a póŸniej drewniany koœció³. Przy tym
koœciele wymurowano kaplicê pw. œw.
Józefa, która zosta³a zniszczona w czasie
wojen szwedzkich. Obecny koœció³ wybudowany zosta³ w latach 1725- 1728 z fundacji
El¿biety Sieniawskiej. W 1751 r. otrzyma³ on
nowe, drewniane sklepienie. Odnowiony
zosta³ przez Izabelê Czartorysk¹ w 1801 r.
wed³ug projektu Franciszka Magiera, architekta Czartoryskich. W tym czasie za³o¿ono
te¿ w³ostowicki cmentarz, który nale¿y do
najstarszych na LubelszczyŸnie. Koœció³ by³
na prze³omie XVIII i XIX wieku parafi¹
Czartoryskich. Wieœ zosta³a w³¹czona w wyniku reform administracyjnych do Pu³aw
w drugiej po³owie XX wieku.
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Koœció³ pw. œw. Józefa wymurowano
z kamienia i ceg³y. Jest to budowla jednonawowa z prezbiterium, przy którym umieszczono zakrystiê. Nad naw¹ umieszczona jest
wie¿yczka na sygnaturkê. Wiêkszoœæ wyposa¿enia wnêtrza pochodzi z koñca XVIII
wieku. W o³tarzu g³ównym znajduje siê
obraz Œwiêtej Rodziny namalowany przez
Kazimierza WoŸniakowskiego, ucznia
Bacciarellego. Dwa obrazy tego samego
artysty znajduj¹ siê w nawie. S¹ to wizerunki
œw. Barbary i œw. Teresy. Do obrazów
pozowa³y WoŸniakowskiemu ksiê¿niczki
Zofia i Maria Czartoryskie. W pobli¿u ³uku
têczowego umieszczono dwa o³tarze
boczne. W prawym znajduje siê obraz Matki
Bo¿ej Karmi¹cej; w lewym - Pana Jezusa
nios¹cego krzy¿. W koœciele s¹ organy
z 1943 r. zbudowane przez Kamiñskiego
z Warszawy. Na œcianach koœcio³a znajduj¹
siê tablice i epitafia z XVIII i XIX wieku.

Wyl¹gi
Wojszyn (51°21´N, 21°56´E), wieœ w gminie
Janowiec, w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y
i na krawêdzi Równiny Radomskiej, na lewym brzegu Wis³y. Nazwa wsi wywodzi siê
od staropolskiego imienia Wojsz. W XVI
wieku nale¿a³a do klucza miejskiego W¹wolnicy, a wczeœniej do benedyktynów z £ysej
Góry. Wojszyn w tamtych czasach zapewne
po³o¿ony by³ przy szlaku, którym czêsto
podró¿owa³ król Kazimierz Jagielloñczyk.
W XVII wieku wieœ wchodzi³a w sk³ad starostwa kazimierskiego, a póŸniej nale¿a³a do
ksi¹¿¹t Lubomirskich. W pobli¿u wsi istnia³a
przeprawa i przystañ na Wiœle. W 1873 r. wieœ
oddzielona zosta³a od dóbr Kazimierz. Dziœ
Wojszyn powoli przekszta³ca siê w wieœ
letniskow¹.
Wola Czo³nowska (51°32´N, 22°10´E), wieœ
w gminie Baranów na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Wieœ wymieniona zosta³a w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego
jako nale¿¹ca w 1676 r. do podkomorzego
lubelskiego. W pocz¹tkach XIX w. by³ tu folwark w pobli¿u wsi Czo³na. W drugiej po³owie tego¿ stulecia nazywano j¹ równie¿
Baranowem z powodu przeniesienia tu
urzêdu gminnego.

Wólka Nowodworska (51°25´N, 22°10´E),
wieœ w gminie Kurów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Wieœ wzmiankowana w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego jako
istniej¹ca w pocz¹tkach XIX wieku. W drugiej
po³owie XIX wieku by³ tu folwark stanowi¹cy
majorat.
Wólka Profecka - zob. Pu³awy.
Wronów (51°27´N, 22°02´E), wieœ w gminie
Koñskowola, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
Wieœ wymieniona by³a w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego jako istniej¹ca
w pocz¹tkach XIX wieku.
Wyl¹gi (51°19´N, 21°59´E), dawna wieœ,
obecnie dzielnica Kazimierza Dolnego, na
P³askowy¿u Na³êczowskim. Wieœ po³o¿ona
jest w g³êbokiej dolinie potoku Grodarz,
otoczonej licznymi w¹wozami, przez okoliczn¹ ludnoœæ zwanymi do³ami. Wed³ug
miejscowych podañ, w jedym z w¹wozów,
nazwanym Borkowiców Do³em, œmieræ
poniós³ znany œredniowieczny awanturnik

Wola Osiñska (51°28´N, 22°06´E), wieœ
w gminie ¯yrzyn, na WysoczyŸnie Lubartowskiej. W XIX wieku by³a to wieœ rz¹dowa.
Wólka Go³êbska (51°29´N, 21°54´E), wieœ
w gminie Pu³awy, w Dolinie Œrodkowej Wis³y.
Wieœ by³a wzmiankowana w 1679 r. jako
Wola Go³êbia, przy okazji nadania jej wraz
ze starostwem go³êbskim Marcinowi Oborskiemu, staroœcie liwskiemu.
Wólka K¹tna (51°25´N, 22°16´E), wieœ
w gminie Markuszów, na WysoczyŸnie
Lubartowskiej, nad Kurówk¹. Wieœ by³a
wymieniona w S³owniku geograficznym
Królestwa Polskiego.

Fot. 121. Kapliczka s³upowa w Witowicach
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Fot. 122. Pole chabrów i maków charakterystyczne dla pó³naturalnego krajobrazu okolic Pu³aw

Maciek Borkowic. W Wyl¹gach znajduje siê
mogi³a hrabiego Juliusza Ma³achowskiego,
poleg³ego w 1831 r. w czasie potyczki z Rosjanami w Kazimierzu Dolnym. Pochowano
go tu w tajemnicy przed w³adzami carskimi.
Zachowa³ siê tu równie¿ dwór ziemiañski
z 1848 r. oraz kapliczka z figur¹ œw. Józefa
z Dzieci¹tkiem z XVIII wieku.
W œredniowieczu Wyl¹gi nie mia³y oddzielnej nazwy i traktowane by³y jako czêœæ
dóbr Skowieszynek, nale¿¹cych do norbertanek zwierzynieckich. Obecna nazwa pojawi³a siê w XVI wieku i utworzona zosta³a od
nazwiska mieszczañskiej rodziny Wyl¹gów,
do której wówczas dobra te nale¿a³y.
Nastêpnie maj¹tek przeszed³ w rêce Przyby³ów. Od nich naby³ go w 1642 r. kazimierski proboszcz Izydor de Flores. Za³o¿y³ on
w Wyl¹gach sad i ogród kwiatowy w stylu
w³oskim. W³asnoœci¹ koœcieln¹ maj¹tek
pozosta³ do pocz¹tków XIX wieku, kiedy
w³¹czono go do dóbr starostwa kazimier132

skiego, nale¿¹cego do Anny z Sapiehów
Sanguszkowej. W 1826 r. dobra te naby³
Adam Jerzy Czartoryski. Po upadku powstania styczniowego rz¹d carski skonfiskowa³
dobra Czartoryskich. W 1840 r. naby³ je
Ignacy Wessel, od którego zosta³y odkupione przez Mariana Wysockiego. Nowy w³aœciciel wybudowa³ tu murowany dwór, który
przetrwa³ do dziœ. W 1854 r. od Wysockiego
zad³u¿one Wyl¹gi odkupi³ Kazimierz Wydrychiewicz, który po roku odsprzeda³ je
Henrykowi Pieni¹¿kowi. W 1871 r. Wyl¹gi
naby³ Feliks Œwiêtochowski, od którego
w roku nastêpnym kupi³ je Adam Zygmunt
Ja³brzychowski. Kolejnym w³aœcicielem sta³
siê w 1880 r. Adam Chamiec, a od niego na
nazwisko swojej ¿ony Józefy z Dowgia³³ów
naby³ je Wiktor Si³a-Nowicki. Podczas okupacji hitlerowskiej mieszka³ tutaj jego kuzyn
- jeden z czterech braci Feliksa Dzier¿yñskiego - symbolu komunistycznego terroru
w Rosji. Ignacy Dzier¿yñski by³ dyrektorem

Zagrody
kazimierskiego liceum, a w czasie okupacji
uratowa³ wielu ludzi. Obecni w³aœciciele
dworku prowadz¹ tu gospodarstwo agroturystyczne.

Z
Zab³ocie (51°22´N, 22°15´E), wieœ w gminie
Markuszów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej,
przy pó³nocnej krawêdzi P³askowy¿u Na³êczowskiego. Wieœ wymienia S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego jako istniej¹c¹
w drugiej po³owie XVII wieku. Pocz¹tkowo
sk³ada³a siê ona z dwóch czêœci: Zab³ocie Du¿e i Zab³ocie Ma³e.
ZagóŸdŸ (51°34´N, 22°13´E), wieœ w gminie
Baranów, na krawêdzi Wysoczyzny Lubartowskiej i w Pradolinie Wieprza. Wieœ wymieniona by³a w S³owniku geograficznym
Królestwa Polskiego jako istniej¹ca w po-

cz¹tkach XIX wieku. We wsi zachowa³y siê
ludowe kapliczki oraz drewniany m³yn
wodny nad strumieniem.
Zagrody (51°30´N, 22°07´E), wieœ w gminie
¯yrzyn, na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Wieœ
wymieniona by³a w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego jako istniej¹ca
w pocz¹tkach XIX wieku i nale¿¹ca do dóbr
¯yrzyn. W rejonie wsi 7 sierpnia 1915 r.
rozegra³a siê bitwa pomiêdzy wycofuj¹cymi
siê wojskami rosyjskimi i nacieraj¹cymi od
strony Pu³aw doborowymi jednostkami
niemieckimi. W wyniku ostrza³u artyleryjskiego wieœ zosta³a spalona. Pod koniec dnia
bitwa zakoñczy³a siê paniczn¹ ucieczk¹
Rosjan. Zginê³o ponad szeœædziesiêciu
¿o³nierzy niemieckich i ponad siedemdziesiêciu rosyjskich. Pochowano ich w oddzielnych grobach na polu bitwy, sk¹d póŸniej
zostali przeniesieni do kwatery wojennej na
cmentarzu w ¯yrzynie.

Fot. 123. M³yn w miejscowoœci ZagóŸdŸ
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Zarzecze
Popie³uszki. Na œcianach umieszczono
drewniane p³askorzeŸby Drogi Krzy¿owej.
Obok koœcio³a zbudowano w 1994 r. wolno
stoj¹c¹ dzwonnicê, w której zawieszono trzy
dzwony: Maryja, Józef, Teresa.

Zarzecze (51°24´N, 21°51´E), wieœ w gminie
Pu³awy, na Równinie Kozienickiej. Wieœ
wymieniona by³a w S³owniku geograficznym Królestwa Polskiego jako istniej¹ca
w pocz¹tkach XIX wieku. We wsi znajduje siê
koœció³ pw. œw. Józefa Oblubieñca Najœwiêtszej Maryi Panny wzniesiony w latach
1982-1984 wed³ug projektu z Chicago adaptowanego przez architektów Janusza Bielaka i Janusza Pietrzaka. W o³tarzu g³ównym
znajduje siê drewniana rzeŸba przedstawiaj¹ca œw. Józefa z Jezusem na progu
domku w Nazarecie. W jednym z o³tarzy
bocznych znajduje siê rzeŸba Najœwiêtszej
Marii Panny Niepokalanej, a w drugim obraz Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a.
Na ambonie znajduje siê rzeŸba przedstawiaj¹ca dzieci fatimskie, a na chórze rzeŸby
œw. Cecylii i œw. Izydora. Na czterech kolumnach w nawie g³ównej umieszczono drewniane rzeŸby Matki Bo¿ej Fatimskiej, b³ogos³awionego Jana Paw³a II, kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego i b³ogos³awionego Jerzego
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Zarzeka (51°18´N, 22°09´E), wieœ w gminie
W¹wolnica, na P³askowy¿u Na³êczowskim,
nad rzek¹ Bystr¹. W pobli¿u wsi, na zboczu
doliny Bystrej, znajduj¹ siê pozosta³oœci
cmentarza ¿ydowskiego. Zosta³ on za³o¿ony
w pocz¹tkach XIX wieku, ale do dziœ zachowa³o siê tylko kilka nagrobków (macew).
Niemcy zamordowali tu 23 marca 1942 r.
¯ydów z W¹wolnicy i Na³êczowa. Ofiary
masowej egzekucji pochowano w zbiorowej
mogile. W miejscu tym znajduje siê pomnik
ufundowany przez ocala³¹ z holocaustu
w¹wolnick¹ ¯ydówkê. We wsi jest s³upowolatarniowa kapliczka modernistyczna zbudowana w 1940 r. wed³ug projektu znanego
architekta Jana Koszczyc-Witkiewicza. W jej
wnêtrzu umieszczono figurê Matki Bo¿ej
z Dzieci¹tkiem stylizowan¹ na ludowo. Jej
autorem jest artysta malarz z W¹wolnicy
Zygmunt Bartkiewicz, wspó³twórca Zwi¹zku
Artystów Plastyków w Lublinie. W kêpie starych lip znajduje siê nowoczesna w formie
kapliczka powsta³a w 2005 r. Zaprojektowa³
j¹ i wybudowa³ murarz z Zarzeki - Jan Chabros. W jej wnêtrzu umieszczono naturalnych rozmiarów figurê Jezusa Mi³osiernego.
W drewnie lipowym wyrzeŸbi³ j¹ artysta
z Chodla. Kapliczka stoi w miejscu starego
krzy¿a z lat dwudziestych XX wieku. Zosta³
on przesuniêty i dziœ stoi obok kapliczki.
Zastawie (51°25´N, 22°14´E), wieœ w gminie
Kurów, na WysoczyŸnie Lubartowskiej,
poœród podmok³ych ³¹k nad strumieniem
Bia³k¹ (dop³ywem Kurówki). Wieœ w XIX
wieku wchodzi³a w sk³ad dóbr Markuszów.
Zawada (51°19´N, 22°06´E), wieœ w gminie
W¹wolnica, na P³askowy¿u Na³êczowskim,

¯erdŸ
nad Bystr¹, na terenie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego. Wieœ opisywana by³a w XV
wieku przez Jana D³ugosza. Jej dziedzicem
by³ wtedy Jakub Chotecki herbu Nabra. Ze
wsi odprowadzano dziesiêcinê na rzecz
klasztoru Œwiêtego Krzy¿a na £ysej Górze
oraz na rzecz plebana w W¹wolnicy. Istnia³a
tu wtedy karczma.
Zbêdowice (51°21´N, 22°01´E), wieœ w gminie Kazimierz Dolny, na P³askowy¿u Na³êczowskim, w Kazimierskim Parku Krajobrazowym. W najbli¿szej okolicy znajduje
siê labirynt w¹wozów, których gêstoœæ 11 km/1km2, uznawana jest za najwiêksz¹
w Europie. W po³owie XV wieku by³a to wieœ
królewska wchodz¹ca w sk³ad dóbr Kazimierz. Z czêœci wsi p³acono dziesiêcinê
klasztorowi Œwiêtego Krzy¿a na £ysej Górze,
a z czêœci kazimierskiemu plebanowi.
W Kolonii Zbêdowice znajduje siê cmentarz i pomnik upamiêtniaj¹cy krwaw¹

pacyfikacjê przeprowadzon¹ przez hitlerowców 22 listopada 1942 r. Pacyfikacji dokonano w odwecie za pora¿kê w potyczce
z partyzantami oraz za pomoc, jak¹ udziela³a
im okoliczna ludnoœæ. Zamordowano wówczas 84 osoby, w tym kobiety i dzieci.
Zgórzyñskie (51°19´N, 22°09´E), wieœ
w gminie W¹wolnica, na P³askowy¿u Na³êczowskim, w dolinie Bystrej, po prawej
stronie rzeki.

¯
¯erdŸ (51°31´N, 22°04´E), wieœ w gminie
¯yrzyn, na WysoczyŸnie Lubartowskiej.
W drugiej po³owie XVII wieku wieœ w czêœci
nale¿a³a do krakowskiego kolegium jezuitów, a w czêœci do ¯yrzyñskich. ¯erdŸ do
niedawna znana by³a jako oœrodek tkacki.
W budynku dawnej szko³y z inicjatywy Emilii

Fot. 125. Rzeka Bystra w Zarzece
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¯yrzyn

Fot. 126. Wnêtrze koœcio³a parafialnego w ¯yrzynie

Kozdrój, Leokadii Olszak, Zofii Stalêgi powsta³a izba tkacka.
¯yrzyn (51°30´N, 22°05´E), wieœ, siedziba
gminy na WysoczyŸnie Lubartowskiej. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z kronik Jana
D³ugosza. W innych dokumentach pojawia
siê ona w r. 1486. By³a to wówczas wieœ
szlachecka nale¿¹ca do Stanis³awa Jarzyny,
który by³ w³aœcicielem folwarku. Na prze³omie XVI i XVII wieku ¯yrzyn w czêœci nale¿a³
do senatorskiej rodziny Mêciñskich. W XVII
wieku wieœ by³a w³asnoœci¹ rodziny Zerzyñskich, a nastênie nabyli j¹ krakowscy jezuici.
W 1833 r. maj¹tek kupi³ Adam Wessel. Do tej
rodziny miejscowoœæ nale¿a³a ona do XX
wieku.
Jezuici w 1647 r. wznieœli w ¯yrzynie
kaplicê, a w 1675 r. zbudowali drewniany
koœció³ pw. œw. Andrzeja Aposto³a. W tym
samym r. zosta³a erygowana parafia. Budowê obecnie istniej¹cego koœcio³a pw. œœ.
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Aposto³ów Piotra i Paw³a rozpoczêto w roku
1803 wed³ug projektu Chrystiana Piotra
Aignera. Po d³ugiej przerwie budowê wznowiono w latach 1838-1848 pod kierunkiem
Karola Kramera. Jest to klasycystyczna budowla murowana wzniesiona na planie rotundy. Z kolistej nawy wydzielono prezbiterium. Obok umieszczono zakrystiê sk³adaj¹c¹ siê z przedsionka i dwóch skarbczyków
na piêtrze. Murowany o³tarz g³ówny ma
dwie kolumny w nastawie. Umieszczono
w nim drewniany krucyfiks z pocz¹tków XIX
wieku. W prawym o³tarzu bocznym znajduje
siê obraz przedstawiaj¹cy œœ. Piotra i Paw³a,
a w lewym - wizerunek Matki Bo¿ej z pocz¹tku XIX wieku. We wnêtrzu znajduj¹ siê
polichromie malowane przez Antoniego
Procaj³owicza w 1892 r. W oknach obok
o³tarza umieszczono dwa figuralne witra¿e
wykonane przez firmê ¯eleñskiego w 1909 r.
Na chórze muzycznym s¹ organy szyberkowe zbudowane w ¯elechowie w 1848 r.

¯yrzyn
Na wyposa¿eniu koœcio³a jest drewniana
chrzcielnica z XVII wieku oraz konfesjona³y
i ³awki dostosowane do stylu budowli.
Obok koœcio³a znajduje siê wolno stoj¹ca
dzwonnica z 1896 r., w której zawieszono
dwa dzwony pochodz¹ce z firmy Felczyñskich z Przemyœla. Na przykoœcielnym placu
stoi murowany s³up z ¿elaznym krzy¿em
z 1875 r. Przy drodze do dworu ustawiono
figurê œw. Jana Nepomucena z pocz¹tku XIX
wieku, a na cmentarzu zobaczyæ mo¿na
kaplicê grobow¹ rodziny Wesselów.
Podczas powstania styczniowego w sierpniu 1863 r. dzia³aj¹cy na LubelszczyŸnie

genera³ Kruk-Heydenreich postanowi³
oderwaæ siê od œcigaj¹cych go Rosjan
i zacz¹³ ze swymi oddzia³ami przemieszczaæ
siê na Podlasie. W okolicach Kazimierza
w rêce powstañców dosta³a siê depesza
z informacj¹ o wojskowym konwoju pieniêdzy z Iwangorodu (Dêblina) do Lublina.
W lesie ko³o ¯yrzyna urz¹dzono 8 sierpnia
1863 r. zasadzkê. Powstañcy w sile ponad
2,5 tys. ludzi otoczyli rosyjski konwój licz¹cy
oko³o 500 ¿o³nierzy. Bitwa trwa³a oko³o
trzech godzin i zakoñczy³a siê zwyciêstwem
s³abo uzbrojonych Polaków. W rêce powstañców dosta³y siê dwa wozy z ponad

Fot. 127. Koœció³ parafialny w ¯yrzynie
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¯yrzyn

Fot. 128. Dwór w ¯yrzynie

200 tys. rubli w z³ocie. Dowodz¹cy konwojem porucznik Laudañski z garstk¹ ludzi
zdo³a³ wyrwaæ siê z okr¹¿enia. W bitwie
zginê³o 32 powstañców, a 50 zosta³o rannych. Straty Rosjan by³y znacznie wiêksze.
Zginê³o 84 ¿o³nierzy, 155 zosta³o rannych,
a 150 dosta³o siê do niewoli (ró¿ne Ÿród³a
podaj¹ niejednakowe wielkoœci strat po obu
stronach). Czêœæ wziêtych do niewoli ¿o³nierzy przesz³o na stronê powstañców.
Wiadomoœæ o spektakularnym zwyciêstwie
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s³abo uzbrojonych powstañców odbi³a siê
szerokim echem nie tylko w Polsce, ale
równie¿ w ca³ej Europie. Z funkcji namiestnika Królestwa Polskiego odwo³any zosta³
Wielki Ksi¹¿ê Konstanty, a na jego miejsce
powo³ano feldmarsza³ka hrabiego Fiodora
Berga. W lesie nieopodal drogi ustawiono
pomnik z tablic¹ informuj¹c¹ o tamtych
wydarzeniach. W 1963 r. Jaros³aw Iwaszkiewicz poœwiêci³ wydarzeniom pod ¯yrzynem opowiadanie„Heydenreich”.
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Spis zabytków architektury
Antopol - dwór Œliwiñskich z XIX w.
Baranów - koœció³ parafialny pw. œw. Jana
Chrzciciela, murowany, póŸnobarokowy,
wzniesiony w latach 1764-1781; obok
wolno stoj¹ca dzwonnica bramna,
wspó³czesna koœcio³owi.
Baranów - pozosta³oœci zespo³u dworskiego: lamus dworski murowany i resztki
parku z XVIII w.
Baranów - zabudowa drewniana z koñca
XIX w.
Bochotnica - zabudowa drewniana z koñca
XIX w.
Bochotnica - zamek Esterki, kamienno-ceglany, gotycki, z XIV i 1. po³owy XVI w.,
od XVII wieku w ruinie.
Borowa - pozosta³oœci fortu nr IV z zewnêtrznego pierœcienia Twierdzy Dêblin, murowano-ziemne, z lat 1879-1882.
Borowina - dwór murowany z oko³o 1850 r.;
pozosta³oœci parku z XIX w.
Bronice - pa³ac Wo³k-£aniewskich, murowany, klasycystyczny, wznieiony w latach
1790-1820 wg projektu Chrystiana Piotra
Aignera; pozosta³oœci parku krajobrazowego z XVIII-XIX w.
Celejów - pa³ac Klemensowskich, murowany, klasycystyczny, wzniesiony oko³o
1740 r., przebudowany w XIX w.; park
z oko³o po³owy XIX w.
Chrz¹chów - zabudowa drewniana z koñca
XIX w.
Chrz¹chówek - zabudowa drewniana i murowana z prze³omu XIX i XX w.
Czes³awice - dwór Wernickich i Lilpopów,
murowany, neoklasycystyczny, z oko³o
po³owy XVIII w., przebudowany w 1886 r.;
zabudowania gospodarcze z koñca XIX

w., murowane; park z 1886 r. wg projektu
Waleriana Kronenberga.
Czo³na - wiatrak koŸlak, drewniany, z oko³o
1900 r.
Dêba - zabudowa drewniana z koñca XIX w.
Drzewce - dwór murowany, z pocz¹tku XIX
w.; park z po³owy XIX w.
Go³¹b - koœció³ parafialny pw. œw. Floriana
i œw. Katarzyny, murowany, manierystyczny, wzniesiony w latach 1628-1638;
domek Loretañski z 1636-38, murowany,
renesansowy.
Go³¹b - drewniana zabudowa z pocz¹tku
XX w.
Góra Pu³awska - koœció³ parafialny pw. œw.
Wojciecha, murowany, barokowo-klasycystyczny, wzniesiony w 1781 r.
Janowiec - uk³ad urbanistyczny dawnego
miasta, ukszta³towany w okresie od XVI
do XIX w.
Janowiec - koœció³ parafialny pw. œw. Ma³gorzaty, murowany, manierystyczny, wzniesiony w latach 1585-1604 z wykorzystaniem murów koœcio³a gotyckiego z ok.
1350 r. i renesansowego z 1537-59 r.,
przebudowany w XVII w.
Janowiec - pozosta³oœci koœcio³a szpitalnego œw. Cecylii z 1610-13, rozebranego
w 1902 r., obecnie stanowisko archeologiczne.
Janowiec - skansen: dwór drewniany z 176070 r. przeniesiony z Moniak k. Urzêdowa,
stodo³a drewniana z Wyl¹gów (z 2. po³.
XIX w.), spichlerz drewniany z Kurowa
(z koñca XIX w.), spichlerz drewniany
z Podlodowa (z prze³omu XVIII i XIX w.).
Janowiec - dawny szpital murowany, tzw.
Wikarówka, z oko³o 1613 r.
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Spis zabytków
Janowiec - zamek Firlejów, murowany, wybudowany w latach 1508-26, rozbudowany o manierystyczne za³o¿enie pa³acowe w 1577-78 r. i 1. po³owie XVII w. dla
Tar³ów, nastêpnie przebudowany w formach barokowych ok. 1675 r. dla Lubomirskich, od 1803 r. w ruinie.
Janowiec - zabudowa murowana z 2. po³owy XIX w.
Karmanowice - grodzisko wczesnoœredniowieczne.
Kazimierz Dolny - uk³ad urbanistyczny
ukszta³towany w okresie od XIV do XX w.
Kazimierz Dolny - koœció³ farny pw. œw. Jana
Chrzciciela i œw. Bart³omieja, wzniesiony
w latach 1586-1589 i 1610-13 z wykorzystaniem murów gotyckiego koœcio³a
z 1. po³owy XIV w., kaplice kopu³owe: Borkowskich (1612-15), Górskich (1625-29)
i Królewska (1643-53); dawna dzwonnica, barokowa, z oko³o 1783 r.
Kazimierz Dolny - koœció³ poszpitalny pw.
œw. Anny, dawniej pw. Œwiêtego Ducha
(ul. Lubelska 14), murowany, renesansowo-manierystyczny, z oko³o 1670 r.;
dawny szpital murowany, obecnie Dom
Kultury.
Kazimierz Dolny - zespó³ klasztorny franciszkanów reformatów: koœció³ pw.
Zwiastowania Najœwiêtszej Marii Panny,
murowany, barokowo klasycystyczny,
wzniesiony w latach 1589-91, rozbudowany w 1627, 1689 i 1766 r., klasztor
murowany z lat 1639-45, rozbudowany
w XVII w., odbudowany w 1828 r. w stylu
klasycystycznym, studnia ko³owrotowa
z obudow¹ drewnian¹ z 1627 r., kryte
schody z bram¹ murowano-drewnian¹
z 1688 r.
Kazimierz Dolny - bo¿nica z 2. po³owy XVIII
w., murowana, odbudowana w 1953 r.
Kazimierz Dolny - zespó³ zamkowy, w tym:
zamek królewski Kazimierza Wielkiego,
gotycki, z kamienia ³amanego z u¿yciem
ceg³y, wzniesiony w latach 40. XIV w.,
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przebudowany pod koniec XVI wieku w
stylu renesansowym, nastêpnie w 2. po³owie XVII w., od XVIII w. w ruinie; w pobli¿u zamku baszta tzw. Stra¿nica, murowana, zbudowana prawdopodobnie
w XIII wieku, pozosta³oœæ po pierwotnym, ziemno-drewnianym zamku.
Kazimierz Dolny - kamienica Bia³a (ul. Senatorska 17), z XVII w., z manierystyczn¹
attyk¹.
Kazimierz Dolny - kamienica Celejowska
(ul. Senatorska 11) z ok. 1635 r., manierystyczna, obecnie Muzeum Nadwiœlañskie.
Kazimierz Dolny - kamienica Gdañska (Rynek 18), z koñca XVIII w., przebudowana
na pocz¹tku XIX w.
Kazimierz Dolny - kamienica Górskich (ul.
Senatorska 5), z 1607 r., rekonstruowana
w latach 1926-27.
Kazimierz Dolny - kamienica pod œw. Krzysztofem (Rynek 13) z koñca XVI w., manierystyczna, fasada z oko³o 1615 r.
Kazimierz Dolny - kamienica pod œw. Miko³ajem (Rynek 12) z koñca XVI w., manierystyczna, fasada z oko³o 1615 r.
Kazimierz Dolny - ratusz murowany z 1. po³owy XVI wieku.
Kazimierz Dolny - poczta (ul. Tyszkiewicza
2) z oko³o 1930 r.
Kazimierz Dolny - Szko³a Rzemios³ Budowlanych (ul. Nadwiœlañska 9-11), w stylu
historyzmu narodowego, wzniesiona
w latach 1923-25 wg projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza.
Kazimierz Dolny - dawna ³aŸnia (ul. Senatorska 21) w stylu historyzmu narodowego, z lat 1920-22 r., wg projektu Jana
Koszczyc-Witkiewicza.
Kazimierz Dolny - dawne jatki koszerne,
drewniane, z koñca XVIII w., restaurowane w 1958 r.
Kazimierz Dolny - zabudowa willowa, przewa¿nie z 1. po³. XX w., m.in. wille: Klarnera (ul. Albrechtówka 6), drewniana,
z 1928 r.; Potworowskich (ul. Krakowska

Spis zabytków
51), drewniana, z 1910 r. wg projektu Jana
Koszczyc-Witkiewicza; Uciecha (ul.
Szkolna 31), neorenesansowa, z 1900 r.;
Tadeusza Pruszkowskiego (ul. Zamkowa 8), modernistyczna, z lat 1926-29, wg
projektu Lecha Niemojewskiego.
Kazimierz Dolny - zabudowa drewniana
i murowana z okresu od 2. po³owy XVIII w.
do koñca XIX w.
Kazimierz Dolny - dwór murowany z koñca
XVIII w.; dwie oficyny murowane z oko³o
1850 i pocz¹tku XX w.
Kazimierz Dolny - dwór (ul. Pu³awska 54),
drewniany konstrukcji zrêbowej, z 2. po³.
XVIII w., przeniesiony z Goœcieradowa,
obecnie Muzeum Nadwiœlañskie.
Kazimierz Dolny - spichlerze murowane
z okresu od koñca XVI w. do 2. po³owy
XVII wieku, w tym m.in.: Ulanowskich (ul.
Pu³awska 34), póŸnorenesansowy, z koñca XVI w., ob. Muzeum Przyrodnicze; tzw.
Kobia³ki (ul. Krakowska 61), póŸnorenesansowy, z 1636 r.; Feiersteina (ul. Pu³awska 40), póŸnorenesansowy, z 1. po³. XVII
w.; tzw. Faktoria Angielska (ul. Krakowska 53), z oko³o 1640 r.; BliŸniaczy (ul.
Pu³awska 46), barokowy, z 1. po³. XVIII w.;
spichlerz (Pu³awska 116), z 2. po³. XVII w.
Kazimierz Dolny - cmentarz wojenny z okresu II wojny œwiatowej.
Kazimierz Dolny - cmentarz ¿ydowski z okresu XVI-XX w.
Kazimierz Dolny - dwa cmentarze rzymskokatolickie - z prze³omu XVIII i XIX oraz
XIX i XX w.
Kêb³o - dwór z pocz¹tku XIX w., murowany;
park z pocz¹tku XIX w.; zabudowania
folwarczne, murowane, z prze³omu XIX
i XX w.
Klementowice - koœció³ parafialny pw. œœ.
Klemensa i Ma³gorzaty, murowany, neogotycki, wzniesiony w latach 1914-1927
wg projektu W³adys³awa £aszkiewicza.
Klementowice - pozosta³oœci zespo³u dworskiego: oficyna podworska, murowana,

z koñca XVIII w.; pozosta³oœci parku
z 1. po³owy XIX w.
Klementowice - zabudowa drewniana z koñca XIX w.
Klementowice - cmentarz rzymskokatolicki
z XIX i XX w.
Koñskowola - uk³ad urbanistyczny dawnego miasta ukszta³towany w XV-XIX w.
Koñskowola - zespó³ koœcio³a parafialnego,
w tym: koœció³ pw. Znalezienia Krzy¿a
Œwiêtego i œw. Andrzeja Aposto³a, murowany, z ok. 1560 r., odbudowany
w 1627 r., rozbudowany w latach 1724-31
w stylu barokowym; murowana dzwonnica z 1778 r.
Koñskowola - koœció³ poszpitalny pw. œœ.
Anny i Marka Ewangelisty, murowany,
w stylu renesansu typu lubelskiego, wybudowany w latach 1611-1613; dawny
szpital (obecnie dom zakonny), murowany, z lat 1644-50; murowana plebania
z oko³o 1613 r.
Koñskowola - dawny ratusz (obecnie remiza), murowany, klasycystyczny, z 1775 r.
Koñskowola - dawna szko³a z 1923 r.
Koñskowola - pozosta³oœci zespo³u dworskiego: rz¹dcówka z 1760 r., murowana;
zabudowania gospodarcze z 1. po³. XIX
w.; pozosta³oœci parku z XIX w.
Koñskowola - zabudowa murowana z XIX w.
Koœmin - dwór Kossaków i Miklaszewskich,
z koñca XIX w., murowany; pozosta³oœci
parku z koñca XIX w.
Kurów - koœció³ parafialny pw. Narodzenia
Najœwiêtszej Marii Panny i œw. Micha³a
Archanio³a, murowany, wzniesiony w po³owie XVI w., rozbudowany w XVII i XVIII
wieku; dzwonnica z XVIII wieku; klasycystyczna plebania z lat 1778-1782.
Kurów - kuŸnia murowana (ob. muzeum)
z oko³o 1782 r.
Kurów - dawny zajazd pocztowy, drewniany,
z koñca XVIII w.
Kurów - zabudowa drewniana i murowana
z XIX w.
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Kurów - cmentarz rzymskokatolicki z prze³omu XIX i XX w.
£any - koœció³ pw. Przenajœwiêtszego Sakramentu parafii Mariawitów, drewniany,
wzniesiony w latach 1907-1909.
£¹ki - dwór z XIX wieku.
Markuszów - uk³ad urbanistyczny ukszta³towany w okresie XVI-XVII w.
Markuszów - koœció³ parafialny pw. œœ. Józefa Oblubieñca, Micha³a Archanio³a i Ma³gorzaty, murowany, barokowy, wzniesiony w latach 1667-90.
Markuszów - koœció³ poszpitalny pw. Ducha
Œwiêtego, murowany, w stylu renesansu
typu lubelskiego, wzniesiony w latach
1608-1609.
Markuszów - kapliczka murowana z 1. æwierci XVII w.
Markuszów - zabudowa murowana i drewniana z koñca XIX w.
Markuszów - cmentarz ¿ydowski.
Mêæmierz - zabudowa drewniana z okresu
od 2. po³owy XIX w. do pocz¹tku XX w.;
wiatrak koŸlak, drewniany z koñca XIX w.
Na³êczów - uk³ad urbanistyczny z XIX-XX w.,
powi¹zany z zespo³em zabudowy uzdrowiskowej.
Na³êczów - zespó³ zabudowy uzdrowiskowej: sanatorium murowane prawdopodobnie z koñca XVIII w., przebudowane
w 1882 r., Stare £azienki, murowane,
o cechach klasycystycznych, z 1817-20 r.,
rozbudowane oko³o 1879 r.; pijalnia wód
mineralnych, murowana, z pocz¹tku XX
w.; tzw. Domek Grecki z oko³o 1904 r.,
neoklasycystyczny; Domek Gotycki z ok.
1879; park z koñca XVIII w., przekszta³cony w XIX w.
Na³êczów - pa³ac Ma³achowskich, murowany, barokowo-klasycystyczny, wybudowany w latach 1771-1775 wed³ug projektu Ferdynanda Naxa, rozbudowany
oko³o 1879 r., obecnie Muzeum Boles³awa Prusa; oficyna, murowana, pierwotnie
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dwór Ga³êzowskich, z 1. po³owy XVII w.,
wielokrotnie przebudowywana.
Na³êczów - hotel „Centralny” (ul. Lipowa 1),
z 1882 r., przebudowany m.in. w 1929 r.
Na³êczów - szko³a Towarzystwa Popierania
Przemys³u Ludowego (ul. Chmielewskiego 4), wczesnomodernistyczna, z lat
1910-11, wg projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza.
Na³êczów - zespó³ Domu Ludowego (ul. Graniczna 1), w stylu zakopiañskim, z 1906 r.
Na³êczów - „Chata” Stefana ¯eromskiego (ul.
S. ¯eromskiego 8), drewniana konstrukcji
zrêbowej, w stylu zakopiañskim, z 1905 r.,
obecnie Muzeum Stefana ¯eromskiego;
w ogrodzie mauzoleum Adama ¯eromskiego, wzniesione w latach 1920-22,
obie budowle wg projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza.
Na³êczów - ochronka im. Adama ¯eromskiego (ul. Poniatowskiego 39), w stylu zakopiañskim, z lat 1906-07, wg projektu Jana
Koszczyc-Witkiewicza.
Na³êczów - zabudowa willowa, drewniana,
murowana i drewniano-murowana,
w ró¿nych stylach, przewa¿nie z lat ok.
1880-1910, m.in. przy ul. Armatnia Góra:
„Czekoladka” z 1926 r., „Ukraina” z ok.
1883 r., „Podgórze” z 1880 r., „Widok” z lat
80. XIX w. i inne; willa „Brzozy” (ul.
G³êbocznica 8), w stylu zmodernizowanego historyzmu, z lat 1907-08, wg projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza; ponadto wille przy al. Lipowej, ul. Kolejowej,
Koœciuszki, Granicznej, Prusa, Ks. Poniatowskiego.
Na³êczów - koœció³ rektoralny pw. œw. Karola
Boromeusza, drewniany, w stylu zakopiañskim, wed³ug projektu Stanis³awa
Witkiewicza.
Na³êczów - kapliczka murowana z koñca
XVIII w.
Na³êczów - cmentarz rzymskokatolicki z prze³omu XIX i XX w.
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Na³êczów - grodzisko wczesnoœredniowieczne tzw. Poniatówka (u zbiegu ul.
Poniatowskiego i Granicznej).
Na³êczów-Bochotnica - koœció³ parafialny
pw. œw. Jana Chrzciciela, murowany,
barokowy, z lat 1730-72, przebudowany
w po³owie XX w.; plebania z XVIII wieku.
Olesin - cmentarz wojenny z I wojny œwiatowej z murowan¹ kaplic¹ z 1915 r.
Olesin - pa³ac murowany z lat 1782-1830;
park z XVIII w., przekszta³cony w XIX w.
Osiny - podworskie zabudowania gospodarcze, drewniane i murowane, z okresu
od koñca XVIII do po³owy XIX w.; pozosta³oœci parku z XIX w.
Pu³awy - uk³ad urbanistyczny ukszta³towany w okresie od XVIII do pocz¹tku XX w.
Pu³awy - koœció³ parafialny pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny (tzw.
Rotunda), murowany, klasycystyczny,
wybudowany w latach 1800-1803 wg
projektu Chrystiana Piotra Aignera.
Pu³awy - pa³ac murowany, klasycystyczny,
pierwotnie barokowy, wzniesiony w latach 1671-77 dla Stanis³awa Herakliusza
Lubomirskiego, wg projektu Tylmana
van Gameren, przebudowany w latach
1722-36 dla Zofii Sieniawskiej, rozbudowany w duchu klasycyzmu dla Czartoryskich w latach 1785-1810 wg projektu
Christiana Piotra Aignera, przebudowany w latach 1840-44 i 1859-61; park geometryczny z 2. po³owy XVII i pocz¹tku
XVIII w., przekomponowany na krajobrazowy na prze³omie XVIII i XIX z zespo³em
budowli parkowych, w tym: dwie kordegardy barokowe z 1. po³. XVIII w.; Dom
Gotycki, neogotycki, z oko³o 1809 r., wg
projektu Chrystiana Piotra Aignera, z wykorzystaniem murów z XVIII w.; Œwi¹tynia Sybilli, klasycystyczna, wzniesiona
w latach 1798-1800 wg projektu Chrystiana Piotra Aignera na wzór œwi¹tyni
Westy w Tivoli; £uk Rzymski z 1800 r.;
altana chiñska z ok. 1760-1770; groty

wydr¹¿one ok. 1800 r. w naturalnych
ska³ach.
Pu³awy - pa³ac Marynki, murowany, klasycystyczny, zbudowany wg projektu
Chrystiana Piotra Aignera w latach 17911796 dla córki Adama i Izabeli Czartoryskich - Marii Wirtemberskiej.
Pu³awy - zabudowa willowa: domy z oko³o
po³owy XIX w., w ró¿nych stylach, m.in.
szwajcarskim i neogotyckim.
Pu³awy - zabudowa drewniana i murowana
z pocz¹tku XX w.
Pu³awy - dawny zajazd „Pod Pielgrzymem”
(ul. Pu³ku Piechoty), barokowy, z 1. po³.
XVIII w.
Pu³awy - cmentarz rzymskokatolicki z okresu XVIII-XX w.;
Pu³awy - cmentarz ¿ydowski z okresu XVIIIXX w.
Pu³awy-W³ostowice - koœció³ pw. œw. Józefa,
murowany, barokowy, wybudowany w
latach 1725- 1728.
Sadurki - dwór drewniany z 1882 r.; pozosta³oœci parku z XIX w.
Sielce - zabudowa drewniana z 4. æwierci
XIX w.
Skowieszyn - zabudowa drewniana z koñca
XIX w.
W¹wolnica - uk³ad urbanistyczny dawnego
miasta ukszta³towany w XVI-XVII w.
W¹wolnica - zespó³ koœcio³a parafialnego,
w tym koœció³ pw. œw. Wojciecha, murowany, neogotycki, wybudowany w latach 1907-1914 wed³ug projektu Ksawerego Dionizego Drozdowskiego; obok
murowane prezbiterium dawnego koœcio³a z 2. po³owy XIV w., obecnie kaplica
Matki Bo¿ej Kêbelskiej.
W¹wolnica - zabudowania drewniane i murowane z XIX w.
W¹wolnica - cmentarz rzymskokatolicki za³o¿ony w 1. po³owie XIX w.
W¹wolnica - cmentarz ¿ydowski.
Witowice - zabudowania drewniane z koñca
XIX w.
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Wojszyn - zabudowania drewniane z koñca
XIX w.
Wronów - zabudowania drewniane z ok.
1900 r.
Wyl¹gi - dwór murowany z 1848 r.; zabudowania gospodarcze, drewniane, z 2. po³owy XIX w.; pozosta³oœci parku z 1. po³owy
XIX w.
Wyl¹gi - kapliczka œw. Józefa z Dzieci¹tkiem,
murowana, z XVIII w.
¯erdŸ - dwór drewniano-murowany z oko³o
1920 r.
¯erdŸ - kapliczka murowana z oko³o 1800 r.
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¯yrzyn - koœció³ parafialny pw. œœ. Aposto³ów
Piotra i Paw³a, murowany, klasycystyczny,
wzniesiony w latach 1803-1848 wed³ug
projektu Chrystiana Piotra Aignera; wolno stoj¹ca dzwonnica, neoklasycystyczna, z 1896 r.
¯yrzyn - dwór, murowany, póŸnoklasycystyczny, z ok. 1850 r.; murowane zabudowania gospodarcze, z 2. po³. XIX w.; murowana oran¿eria z XVIII w.; park z koñca
XVIII w., przekszta³cony ok. 1850 r.
¯yrzyn - dwór drewniany z koñca XIX w.,
przeniesiony z Jaworowa.

Spis fotografii
Fot. 1. Zespó³ koœcio³a parafialnego w Baranowie - koœció³ i dzwonnica bramna, s. 10
Fot. 2. Stara plebania obok koœcio³a w Baranowie, s. 11
Fot. 3. Podziemne komory eksploatacyjne
kamienio³omu w Bochotnicy, s. 12
Fot. 4. Prom na Wiœle w Bochotnicy, s. 13
Fot. 5. £abêdŸ niemy, s. 14
Fot.6. Izba tkacka w Borysowie. Przy pracy
organizatorka izby - Krystyna Nakonieczna, s. 15
Fot. 7. Malowniczy motyw z Bronis³awki, s. 16
Fot. 8. Bociany chêtnie gniazduj¹ w dolinie
Wis³y. Fotografia wykonana we wsi Brzeœce-Kolonia, s. 17
Fot. 9. Pa³ac Klemensowskich w Celejowie,
s. 18
Fot. 10. Pa³ac Klemensowskich w Celejowie,
widok od strony neogotyckiej wie¿y, s. 19
Fot. 11. Kapliczka s³upowa w Chrz¹chówku,
s. 20
Fot. 12. Dwór w Czes³awicach, s. 21
Fot. 13. Dwór w Czes³awicach. Widok fasady,
s. 22
Fot. 14. Kapliczka w Czo³nie, s. 22
Fot. 15. Wiatrak w Czo³nie, s. 23
Fot. 16. Stacja kolejowa Na³êczów w Drzewcach, s. 24
Fot. 17. Domek Loretañski w Go³êbiu, s. 25
Fot. 18. Renesansowy koœció³ parafialny w Go³êbiu, s. 26
Fot. 19. Ambona we wnêtrzu koœcio³a w Go³êbiu, s. 27
Fot. 20. Stacja kolejowa w Go³êbiu, s. 28
Fot. 21. Muzeum Nietypowych Rowerów
w Go³êbiu i jego w³aœciciel - Józef Konstanty Majewski, s. 29
Fot. 22. Wnêtrze koœcio³a w Górze Pu³awskiej,
s. 30
Fot. 23. Nowy most na Wiœle w okolicy Pu³aw,

s. 31
Fot. 24. Miejscowoœæ Góry. Poœród pól zarysowuje siê próg P³askowy¿u Na³êczowskiego, s. 32
Fot. 25. Oryginalne wnêtrze koœcio³a w Grabówkach, s. 33
Fot. 26. Kapliczka przydro¿na w Hucie, s. 34
Fot. 27. O³tarz renesansowego koœcio³a parafialnego w Janowcu, s. 35
Fot. 28. Zamek w Janowcu od strony bramy
wejœciowej, s. 36
Fot. 29. Brama zamkowa w Janowcu, s. 37
Fot. 30. Dziedziniec zamkowy w Janowcu. W
tle panorama doliny Wis³y i Kotliny Chodelskiej, s. 38
Fot. 31. Dwór w Janowcu przeniesiony z Moniak k. Urzêdowa (powiat kraœnicki), s. 39
Fot. 32. Kapliczka przydro¿na w Karczunku,
s. 40
Fot. 33. Mi³ek wiosenny w Kazimierskim Parku Krajobrazowym, s. 41
Fot. 34. Rynek ze studni¹ w Kazimierzu Dolnym. W g³êbi renesansowy koœció³ farny,
s. 43
Fot. 35. Studnia na rynku w Kazimierzu Dolnym, s. 44
Fot. 36. Renesansowe kamienice Przyby³ów
w Kazimierzu Dolnym, s. 45
Fot. 37. Widok Kazimierza Dolnego od strony
Wis³y, s. 46
Fot. 38. Kamienica Celejowska w Kazimierzu
Dolnym, s. 47
Fot. 39. Barwny korowód z okazji Festiwalu
Œpiewaków i Kapel Ludowych w Kazimierzu Dolnym, s. 48
Fot. 40. Koœció³ farny w Kazimierzu Dolnym,
s. 49
Fot. 41. Góra Trzech Krzy¿y w Kazimierzu Dolnym, s. 51
Fot. 42. O³tarz g³ówny w koœciele francisz147
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kañskim w Kazimierzu Dolnym, s. 52
Fot. 43, 44. Klasztor franciszkanów w Kazimierzu Dolnym, fragment wnêtrza i wirydarz, s. 53
Fot. 45. Widok na Wis³ê z Albrechtówki ko³o
Kazimierza Dolnego, s. 54
Fot. 46. Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu
Dolnym, s. 55
Fot. 47. Kamienice Przyby³ów przy rynku
w Kazimierzu Dolnym, s. 56
Fot. 48. Portal w kamienicy Celejowskiej
w Kazimierzu Dolnym, s. 56
Fot. 49. Kirkut w Kazimierzu Dolnym, s. 57
Fot. 50. Cmentarz ¿o³nierzy radzieckich w Kazimierzu Dolnym, s. 58
Fot. 51. Kêb³o. Kaplica z kopi¹ figury Matki
Bo¿ej Kêbelskiej postawiona na miejscu
objawienia, s. 59
Fot. 52. Neogotycki koœció³ parafialny w Klementowicach, s. 60
Fot. 53. Figura Matki Bo¿ej na tle koœcio³a
w Klementowicach, s. 61
Fot. 54. Wnêtrze koœcio³a parafialnego w Koñskowoli, s. 62
Fot. 55. Koœció³ parafialny w Koñskowoli, s. 63
Fot. 56. Symbolika marnoœci w krypcie koœcio³a parafialnego w Koñskowoli, s. 64
Fot. 57. Koœció³ szpitalny w Koñskowoli, s. 65
Fot. 58. Zabytkowy budynek dawnej szko³y
w Koñskowoli, wzniesiony oko³o 1923 r.,
s. 66
Fot. 59. Dwór w Koœminie, s. 67
Fot. 60. Izba Pamiêci Zofii Kossak-Szczuckiej
w Koœminie, s. 68
Fot. 61. Wnêtrze koœcio³a parafialnego w Kurowie, s. 69
Fot. 62. Renesansowy koœció³ parafialny w Kurowie, s. 70
Fot. 63. Mogi³a i pomnik na polu bitwy oddzia³ów AK z jednostkami NKWD w Lesie
Stockim, s. 71
Fot. 64. Pomnik mieszkañców £¹koci poleg³ych w walce z okupantem w latach
1939-44, s. 72
Fot. 65. Jeleñ szlachetny, s. 73
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Fot. 66. Widok na Ma³opolski Prze³om Wis³y
z Janowca. Po przeciwnej stronie Wis³y
wznosi siê krawêdŸ Równiny Be³¿yckiej,
za któr¹ ods³ania siê fragment Kotliny
Chodelskiej, s. 75
Fot. 67. Okale - dzielnica Kazimierza Dolnego
w Ma³opolskim Prze³omie Wis³y. W oddali
widoczne s¹ koœció³ i zamek w Janowcu,
s. 76
Fot. 68. Bocian bia³y, s. 78
Fot. 69. Wa³ przeciwpowodziowy w dolinie
Wis³y, s. 79
Fot. 70. Grzybienie bia³e najednym ze starorzeczy w dolinie Wis³y, s. 80
Fot. 71. Renesansowy koœció³ szpitalny pw.
Œwiêtego Ducha w Markuszowie, s. 81
Fot. 72. Koœció³ parafialny w Markuszowie, s.
82
Fot. 73. Kapliczka przy koœciele szpitalnym
pw. Œwiêtego Ducha w Markuszowie,
s. 83
Fot. 74. Zabudowa Mêæmierza przypomina
skansen, s. 84
Fot. 75 Sanatorium w parku zdrojowym
w Na³êczowie, s. 85
Fot. 76 „Chata” ¯eromskiego w Na³êczowie,
s. 86
Fot. 77. Koœció³ pw. œw. Karola Boromeusza
w Na³êczowie, s. 87
Fot. 78. Brama wjazdowa do parku zdrojowego w Na³êczowie, s. 87
Fot. 79. Stare £azienki w Na³êczowie, s. 89
Fot. 80. Wnêtrze pijalni wód mineralnych
w Na³êczowie, s. 90
Fot. 81. Pijalnia wód mineralnych w Na³êczowie, s. 91
Fot. 82. Sanatorium dla rolników w Na³êczowie, s. 92
Fot. 83. Prom przez Wis³ê w Nasi³owie, s. 93
Fot. 84. Wystawa rêkodzie³a w Izbie Twórczej
w Nasi³owie, s. 94
Fot. 85. Zakole rzeki Wieprz w Niebrzegowie,
s. 95
Fot. 86. Koœció³ w Opoce, s. 96
Fot. 87. Kapliczka w Parafiance, s. 97

Spis fotografii
Fot. 88. Szkó³ka krzewów ozdobnych w Opoce, s. 97
Fot. 89. £an zawilców, s. 98
Fot. 90. Rezerwat „Piskory” jest rajem dla p³azów, s. 99
Fot. 91. Polesie. Cmentarz ¿o³nierzy niemieckich poleg³ych w czasie drugiej wojny
œwiatowej, s. 100
Fot. 92. Kapliczka w Pulkach, s. 101
Fot. 93 Pa³ac Czartoryskich w Pu³awach, s. 103
Fot. 94. Dom Gotycki w Pu³awach, s. 104
Fot. 95. Kordegarda pa³acowa w Pu³awach,
s. 105
Fot. 96. Œwi¹tynia Sybilli w Pu³awach, s. 106
Fot. 97. G³êboka Droga w Pu³awach, s. 107
Fot. 98. Pu³awy. Willa„Samotnia” w Pu³awach,
s. 109
Fot. 99. Klasycystyczny koœció³ pw. Wniebowziêcia NMP w Pu awach, s. 110
Fot. 100. R¹blów. Monument upamiêtniaj¹cy bitwê ugrupowania AL i oddzia³u
partyzantki radzieckiej z Niemcami, stoczon¹ 14 maja 1944 r., s. 111
Fot. 101 Krajobraz P³askowy¿u Na³êczowskiego w okolicy R¹blowa, s. 112
Fot. 102. Krzy¿ przydro¿ny w Rzeczycy, s. 113
Fot. 103. Droga prowadz¹ca nad Wieprz
w Skokach, s. 114
Fot. 104. Plantacja porzeczek w Skowieszynie, s. 115
Fot. 105. Koœció³ w Œniadówce, s. 116
Fot. 106. Kapliczka w centrum W¹wolnicy,
s. 117
Fot. 107. O³tarz z figur¹ Matki Bo¿ej Kêbelskiej w kaplicy obok koœcio³a w W¹wolnicy, s. 118
Fot. 108. Kaplica z figur¹ Matki Bo¿ej Kêbelskiej obok koœcio³a parafialnego w W¹-

wolnicy, s. 119
Fot. 109. W¹wolnica. Ulica prowadz¹ca do
koœcio³a parafialnego, s. 120
Fot. 110. Wnêtrze koœcio³a parafialnego
w W¹wolnicy, s. 121
Fot. 111. • ród³o podstokowe w W¹wolnicy,
s. 121
Fot. 112. Koryto rzeki Wieprz, s. 122
Fot. 113. Wis³a miêdzy Parchatk¹ a Nasi³owem. Jest to najbardziej na wschód wysuniête kolano tej rzeki na ca³ym jej biegu, s. 123
Fot. 114. Nad Wis³¹..., s. 124
Fot. 115. Samiec kaczki krzy¿ówki, mieszkanki nadwiœlañskich ³ach, s. 125
Fot. 116. Zachód s³oñca nad Wis³¹, s. 126
Fot. 117. Wis³a powoli przestaje byæ barier¹
komunikacyjn¹. Na fotografii most na
Wiœle im. Jana Paw³a II, przeznaczony dla
obwodnicy Pu³aw, s. 127
Fot. 118. Panorama Witoszyna, s. 128
Fot. 119. Ma³e Bieszczady Witoszyñskie,
s. 129
Fot. 120. Wnêtrze Muzeum Oœwiatowego we
W³ostowicach, s. 130
Fot. 121. Kapliczka s³upowa w Witowicach,
s. 131
Fot. 122. Pole chabrów i maków charakterystyczne dla pó³naturalnego krajobrazu
okolic Pu³aw, s. 132
Fot. 123. M³yn w miejscowooeci ZagóŸdŸ,
s. 133
Fot. 124. Kapliczka w Zarzece, s. 134
Fot. 125. Rzeka Bystra w Zarzece, s. 135
Fot. 126. Wnêtrze koœcio³a parafialnego w ¯yrzynie, s. 136
Fot. 127. Koœció³ parafialny w ¯yrzynie, s. 137
Fot. 128. Dwór w ¯yrzynie, s. 138
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Spis rysunków
Rys. 1. Herb powiatu pu³awskiego, s. 7
Rys. 2. Mapa powiatu pu³awskiego, s. 8
Rys. 3. Herb Baranowa, s. 9
Rys. 4. Herb Janowca, s. 35
Rys. 5. Janowiec. Plan zamku w XVII w., s. 37
Rys. 6. Herb Kazimierza Dolnego, s. 42
Rys. 7. Kazimierz Dolny. Plan miasta, s. 42
Rys. 8. Kazimierz Dolny. Plan wspó³czesny zespo³u zamkowego, s. 50
Rys. 9. Herb Koñskowoli, s. 62
Rys. 10. Herb Kurowa, s. 69
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Rys. 11. Ma³opolski Prze³om Wis³y, s. 74
Rys. 12. Przekrój geologiczny przez wspó³czesn¹ i kopaln¹ dolinê Wis³y ko³o Pu³aw,
s. 77
Rys. 13. Herb Markuszowa, s. 81
Rys. 14. Herb Na³êczowa, s. 85
Rys. 15. Plan Na³êczowa, s. 88
Rys. 16. Herb Pu³aw, s. 102
Rys. 17. Pu³awy. Plan centrum, s. 108
Rys. 18. Herb W¹wolnicy, s. 117
Objaœnienia znaków, s. 140

Skorowidz nazw geograficznych
Numery stron, na których has³a s¹ szeroko objaœnione, oznaczono pogrubionym drukiem.
Objaœnienia skrótów: jez. - jezioro, kr. - kraj, kr. hist. - kraj w czasach historycznych, OChK Obszar Chronionego Krajobrazu, reg. - region fizycznogeograficzny, reg. hist. - region
historyczny, rez. - rezerwat przyrody, rz. - ciek wodny (rzeka, strumieñ lub potok); nazwy bez
do³¹czonych objaœnieñ lub skrótów oznaczaj¹ miejscowoœci (dawne i obecne) lub gminy.
Albrechtówka, 41, 54
Anielin, 9
Annopol, 74
Antopol, 9, 116
Ba³tów, 9
Ba³tyckie, Morze, 123, 124
Barania Góra, 123
Baranów, 9-11, 23, 24, 34, 40, 56, 62, 68, 73,
84, 94, 100, 101, 114, 116, 117, 122, 123,
131, 133
Bar³ogi, 11
Bart³omiejowice, 11
Basonia, 125
Be³¿yce, 12
Be³¿ycka, Równina, reg., 7, 11-12, 20, 21, 34,
40, 75, 76, 84, 112
Be³¿ycki, P³askowy¿, reg., 11
Bia³ka, rz., 116, 134
Bobowiska, 12
Bochotnica (Na³êczów), 90-91
Bochotnica, 12-14, 21, 60, 93, 94, 126
Bochotniczanka, rz., 88
Borkowiców Dó³, w¹wóz, 131
Borowa, 14
Borowina, 7, 15
Borysów, 15
Bronice, 15-16
Bronis³awka, 16
Bronowice, 17
Brzeœce, 17
Brzozowa Gaæ, 18
Bucha³owice, 18
Bylina, rz., 73
Bystra, rz., 11, 12, 18, 19, 20, 21, 72, 80, 81, 85,
88, 111, 112, 117, 122, 129, 134, 135

Bystrzyca, rz., 12, 85
Celejów, 18-19
Cezaryn, 19
Charz, 19
Chmielnik, 21
Chodel, 119
Chodelska, Kotlina, reg., 38, 40, 75, 76, 79
Cholewianka, 20, 41
Choszczów, 20
Chruszczów, 20
Chrz¹chów, 20
Chrz¹chówek, 20
Ciemiêga, rz., 7, 85
Ciszyca Przewozowa, 126
Cynków, 21
Czapliniec, rez., 21, 28
Czarny Las, 18
Czechówka, rz., 85
Czerka, rz., 21
Czes³awice, 21-22
Czo³na, 9, 23, 131
D¹browica, 9, 83
D¹brówka, 41
Dêba, 23
Dêbczyna, 24
Dêblin, 83, 94, 100, 137
Dobre, 76
Dobros³awów, 24
Do³y Wyl¹gowskie, 41
Do³y, 41
Drzewce, 24
Drzewiecki, Las, 24
Dunajec, rz., 129
Firlej, jez., 71
Florencja, 109
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Skorowidz nazw
Garbatka, 65
Garbów, 70, 82
Garno, 113
Gdañsk, 29, 39, 42, 43, 49, 127, 128
Gniezno, 125
Go³¹b, 15, 21, 25-28, 29, 94, 99,
Go³êbskie, Lasy, 7
Góra Jaroszyñska, 28, 29, 39
Góra Pu³awska, 28, 29-33, 68, 71
Góry Drugie, 41
Góry Pierwsze, 41
Góry Trzecie, 41
Góry, 33, 39
Grabówki, 33-34
Granica, rz., 84
Grodarz, rz., 34, 41, 43, 57, 131
Gródek, 34
Helenówka, 41
Hiszpania, 104
Huta (gmina Baranów), 34
Huta (gmina W¹wolnica), 34
I³¿anka, rz., 111
Iwangorod, 137
Jaksice, 113
Janowice, 34, 100
Janowiec, 17, 34, 35-38, 39, 51, 52, 75, 76, 93,
94, 95, 100, 111, 117, 126, 131
Janowskie, Lasy, 111
Janów, 38
Jaroszyn, 29, 39, 129
Jaworów, 39
Jeleniowskie, Pasmo, 51
Jeziorszczyzna, 41
Kajetanów, 39
Kalenie, 40
Kaleñ, 40
Kamieñ, 74, 75, 126
Karczmiska, 20, 113
Karczunek, 40
Karmanowice, 40
Karmanowicki, Lasek, 40
Karpaty, reg. 74, 123
Kazimierski Park Krajobrazowy, 11, 17, 4041, 73, 80, 101, 112, 114, 115, 116, 135
Kazimierz Dolny, 7, 12, 20, 34, 37, 38, 40, 41152

58, 74, 76, 77, 84, 85, 92, 98, 112, 115, 122,
126, 129, 131, 132, 135
Kêb³o, 58-60, 118
Klementowice, 60-61, 116
Klikawa, 61
Klikawka, rz., 17
Klin, 62
K³oda, 62
Knieja, las, 113
Kochanów, 62
Kolonia Po¿óg, 101
Kolonia W¹wolnica, 7
Kolonia Zbêdowice, 7
Koniñska Wola, 62
Koñskowola, 20, 62-66, 70, 84, 96, 101, 112,
114, 115, 131
Koœmin, 19, 66-67
Kotliny, 67
Kowala, 67
Kozi Bór, 7
Kozienice, 68, 80
Kozienicka, Puszcza, 68
Kozienicka, Równina, reg. 7, 9, 67- 68, 96,
117, 134
Kozienicki Park Krajobrazowy, 68
Kozio³, 68
Koz³owiecki Park Krajobrazowy, 71
Kraków, 29, 39, 42, 115, 125, 127, 128
kraœnicki powiat, 37, 74
Krêpianka, rz., 111
Krowia Wyspa, rez., 41
Krzemionki, 124
Krzy¿owa Góra, 52
Kunów, jez., 71
Kurów, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 38, 60, 62, 64,
68-70, 72, 81, 95, 100, 101, 116, 131, 134
Kurówka, rz., 16, 18, 20, 21, 62, 68, 70, 81, 84,
95, 96, 112, 131, 134
Las Miejski, 41
Las Stocki, 70
Laskowice, 9, 23
Leokadiów, 71
Lêdziny, 113
Lipsko, 111
Litwa, 42, 114

Skorowidz nazw
Lubartowska, Wysoczyzna, reg. 7, 9, 11, 12,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 34, 39, 40, 62, 67,
68, 70, 71, 72, 73, 81, 84, 94, 95, 96, 97,
101, 112, 114, 115, 116, 122, 123, 131,
133, 134, 135, 136
lubartowski, powiat, 101, 122
Lubartów, 71
Lubelska, Wy¿yna, reg., 7, 11, 74, 75, 84, 122
lubelski, powiat, 12, 21, 40, 70
lubelskie, województwo, 7, 40, 101
Lublin, 16, 20, 22, 23, 31, 40, 48, 84, 85, 92, 99,
100, 119, 134, 137
Ludwinów, 71
Lwów, 110
£acha, jez., 101
£any, 71
£¹ki, 72
£¹koæ, 72
£êg na Kêpie, rez., 41, 72
£êka, 72
£opatki, 73
£ukawica, 73
£ukawka, 73
£uków, 100
£ysa Góra (gmina Baranów), 73
£ysa Góra, 18, 52, 81, 113, 115, 118, 123, 129,
131, 135
£ysogóry, 51
Ma³a Dêba, 23
Ma³a K³oda, 62
Ma³e Mazowsze, reg., 40, 71
Ma³opolska, reg. hist., 27, 35, 124, 127
Ma³opolska, Wy¿yna, reg., 74, 75
Ma³opolski Prze³om Wis³y, reg., 7, 12, 17, 29,
34, 35, 40, 41, 52, 74-80, 84, 93, 94, 98,
102, 113, 123, 124, 131
Mareczki, 80-81
Marianka, 81
Markuszów, 12, 17, 33, 40, 70, 71, 81-83, 95,
131, 133, 134
Matyckie, Jezioro, 83
Matygi, 83
Mazowiecki Park Krajobrazowy, 24
mazowieckie, województwo, 68, 111
Mêæmierz, 9, 35, 41, 84

M³ynki, 84
Mokoszyn, 38
Moniaki, 37, 39
Morawska, Brama, 124
Motoga, 84
Na³êczowski, P³askowy¿, reg., 7, 9, 11, 15, 18,
19, 20, 21, 24, 32, 33, 34, 40, 41, 58, 60, 70,
71, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 84-85, 95, 98, 99,
100, 101, 102, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 122, 129, 131, 133, 134, 135
Na³êczów, 7, 9, 15, 19, 20, 21, 24, 71, 85-92,
99, 113, 116
Nasi³ów, 93-94, 123
Niebrzegów, 94
Nieciecz, 94
Niwa, 94
Nowa Aleksandria, 102
Nowomichowska, 94
Nowy Dwór, 101
Nowy Las, 41
Nowy Po¿óg, 101
Nury, jez., 94
Oblasy Dworskie, 94
Oblasy Ksiê¿e, 94
Oblasy, 94-95
Okale, 41, 76
Olempin, 95
Olesin, 69, 95
Olszowiec, 95
Olszowiecki Strumyk, 16
Opatki, 73
Opatkowice, 96
Opoka (pow. kraœnicki), 74
Opoka, 96
Opole Lubelskie, 121
opolski, powiat, 41
Osiny, 96-97
O¿arów, 80
Pachnowola, 97
Paluchów, 23
Parachwiana Wola, 97
Parafianka, 97-98
Parchatka, 7, 41, 98, 123
Parchowatka, 98
Parczewskie, Lasy, 111
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Skorowidz nazw
Paulinów, 99
Pilica, rz., 123
Pionki, 68
Piotrawin, 74
Piotrowice Ma³e, 99
Piotrowice Wielkie, 70
Piotrowice, 99
Piskorów, 99
Piskory, rez., 99-100
Plebania Góra (Oblasy), 94
Plebania Góra, 43, 52, 53
Plebañska Górka, 29
Plewka, rz., 34, 76
P³onki, 60, 100
Podkarpackie, Kotliny, reg., 75, 123
Podlasie, reg. hist., 82, 137
Podlodów, 38
Podzamcze, 107
Pogonów, 100
Polesie Du¿e, 100
Polesie Ma³e, 100
Polesie Zachodnie, reg., 71
Polesie (gmina Pu³awy), 7, 100
Polesie, reg., 122
Po³aniec, 80
Po³udniowomazowieckie, Wzniesienia, reg.,
7
Po³udniowopodlaska, Nizina, reg., 7, 71, 122
Poniatowa, 121
Poniatowskiego, Góra, 89
Posio³ek, 101
Posio³ek-Nowy Dwór, 101
Powiœle, 38, 78
Po¿óg, 101
Pradolina Wieprza, OChK, 101, 122
Pradoliny Wis³y, OChK, 72
Przemyœl, 10, 137
Przybys³awice, 33
Pulki, 101,
Pu³awy, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 29, 31,
33, 38, 39, 49, 53, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71,
72, 74, 76, 80, 83, 84, 94, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102-110, 113, 114, 115, 117, 123,
127, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Radom, 31, 111
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Radomka, rz., 68, 111
Radomska, Równina, reg., 7, 17, 24, 38, 39, 40,
61, 62, 67, 71, 76, 93, 94, 97, 99, 100, 110111, 113, 115, 117, 131
radzyñski, powiat, 122
R¹blów, 24, 33, 111-112
Rogalów, 60, 112
Rogów, 41
Rosja, kr., 25, 44, 64, 107, 132
Roztocze Œrodkowe, reg., 122
Rudki, 112
Rudy, 112
Ruœ, kr. hist., 35, 42
rycki powiat, 122
Rzeczyca, 20, 112-113
Sachalin, 19
Sad³owice, 113
Sadurki, 7, 113-114
San, rz., 123
Sandomierska, Kotlina, reg., 74
Sandomierz, 38, 40, 126
Serokomla, 35
Sieciechów, 67, 96, 114
Sielce, 114
Skarpa Dobrska, forma terenu, 12, 76
Skarpa Dobrska, rez., 41
Sk³adów, 114
Skoki, 14, 114
Skowieszyn, 114-115
Skowieszynek, 115, 132
Skrudki, 115
S³owacja, kr., 64
Smogorzów, 115
Sobibór, 64, 70, 82, 121
Solec, 75, 126, 129
So³a, rz., 129
Stanis³awka, 115
Stara Wieœ, 115
Stary Po¿óg, 101
Stok, 115
Strzelce, 116
Strzy¿owice, 116
Syrokomla, 35
Szczebrzeszyn, 122
Szumów, 116

Skorowidz nazw
Szwecja, kr., 127
Œl¹sk, reg. hist., 42, 128
Œniadówka, 116-117
Œrodkowej Wis³y, Dolina, reg., 7, 14, 15, 17, 19,
24, 25, 39, 67, 71, 72, 83, 94, 96, 99, 102,
114, 117, 131
Œrodkowoeuropejski, Ni¿, reg., 7
Œrodkowomazowiecka, Nizina, reg., 7, 24, 67,
110, 117
Œrodkowopolskie, Niziny, reg., 117, 122, 123
Œwieciechów, 124
Œwiêtokrzyskie, Góry, reg., 52, 75
Tarnawatka, 122
Tarnobrzeg, 80
Tomaszowice, 40
Tomaszów, 117
Trzcianki, 117
Trzech Krzy¿y, Góra, 51, 52
Tyœmienica, rz., 122
U³ê¿, 100
Urzêdów, 37, 39
Uœci¹¿, 34, 113
Warszawa, 24, 60, 84, 93, 100, 110, 123, 127,
130
Warszawskie, Ksiêstwo, kr. hist. 44, 81, 107
Wawel, 48, 117, 127
Wawelnica (W¹wolnica), 117
W¹wolnica, 11, 18, 20, 33, 34, 40, 58, 59, 72,
73, 80, 81, 91, 111, 112, 115, 117-121,
131, 134, 135
Wêgielnica, 23
Wêgrów, 10
Wiedeñ, 68
Wieprz, rz., 7, 9, 14, 28, 66, 73, 84, 94, 95, 101,
114, 116, 122, 123, 124
Wieprza, Pradolina, reg., 7, 9, 19, 21, 24, 66,
71, 84, 100, 101, 114, 115, 116, 122, 123,
133
Wieprzowe Jezioro, 122
Wierzchoniów, 122-123
Wietrzna Góra, 42
Wilczanka, 123
Wilków, 79
Wis³a, rz., 123-129 i inne
Witoszyn, 129

Witoszyñski Potok, 129
W³ochy, 104
w³odawski, powiat, 64, 70
W³ostowice, 74, 76, 98, 129-130
Wojciechów, 40
Wojcieszyn, 12
Wojszyn, 35, 131
Wola Chrz¹chowska, 101
Wola Czo³nowska, 131
Wola Go³êbia, 131
Wola Koniñska, 62
Wola Osiñska, 131
Wola Witowska, 62
Wólka Go³êbska, 70, 94, 131
Wólka K¹tna, 131
Wólka Nowodworska, 131
Wólka Profecka, 70, 131
Wr¹blów, 111
Wronów, 131
Wyl¹gi, 38, 41, 131-133
Wy¿yny Polskie, reg., 7
Zab³ocie Du¿e, 133
Zab³ocie Ma³e, 133
Zab³ocie, 133
ZagóŸdŸ, 133
Zagrody, 133
Zamkowe, Wzgórze, 52
Zamojski, Padó³, reg., 122
Zarzecze, 134
Zarzeka, 134
Zastawie, 134
Zastów Polanowski, 76
Zawada, 134-135
Zawichost, 74, 126
Zbêdowice, 135
Zgórz yñskie, 135
Zwierzyniec (Kraków), 42, 113, 115
Zwierz yniec, 122
Z wo l e ñ , 7 1 , 1 1 1
Z wo l e ñ k a, r z . , 7 6
¯elechowska, Wysoczyzna, reg., 122
¯erdŸ, 135-136
¯yrzyn, 9, 15, 19, 39, 60, 66, 67, 96, 97, 100,
101, 115, 116, 122, 123, 131, 133, 135,
136-138
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Skorowidz osób
Chmielewski Edward, 48
Chmielewski Konrad, 92
Cholewa W³adys³aw, 112
Chotecka Emercjanna, 18
Chotecki Jakub, 135
Cio³ek Erazm, 105
Cur Tadeusz, 34
Czaporowski Lucjan, 31
Czarniecki Stefan, hetman, 25, 30, 130
Czartoryska Izabela z Flemmingów, 13, 32,
63, 98, 102, 104, 110, 130
Czartoryska Maria, 130
Czartoryska Zofia, 64, 107, 130
Czartoryski Adam Jerzy, 107, 132
Czartoryski Adam, 102, 118
Czartoryski August Aleksander, 13, 32, 65,
102
Czartoryski August, 64, 107
Czechowicz Józef, 84
Czemierzin Aleksander, 113
Czemierzina Konstancja, 22, 113
da Vinci Leonardo, 105
de Flores Izydor, 132
Dembowski Edward, 60
Dembowski Józef, 16
Dembowski Leon, 16, 60
Denko £ukasz, 99
Denko Stanis³aw, 99
D³ugosz Jan, 16, 24, 40, 62, 81, 96, 101, 112,
113, 114, 116, 119, 135, 136
D³ugosz Marian, 119
Domañski Stanis³aw, 11
Drozdowski Ksawery Dionizy, 118
Dunin-Borkowski Andrzej, 19
Durie Piotr, 83
Dwernicki Józef, genera³, 69
Dzetrzych Miko³aj, 113
Dziers³aw z Bejsc, 12
Dziers³aw z Konina, 20, 62
Dzier¿yñski Feliks, 132
Dzier¿yñski Ignacy, 132
Firlej Andrzej, 35, 36, 37, 38
Firlej Jan, 83, 119
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Aigner, Chrystian Piotr, 16, 32, 69, 95, 102,
103, 105, 106, 107, 110, 136
Aleksander I, car, 106
Aleksander II, car, 109
Aleksander Jagielloñczyk, król 9, 23
Andriolli Micha³ Elwiro, 90
Andrzej z Bronowic, 73, 97
Andrzejewski Franciszek, 19
Ankiewicz Julian, 104
Anna z Koniñskich, 102
Araszkiewicz Feliks, 89
August III, król, 36, 102
Bacciarelli Marcello, 53, 102, 130
Bachmietiew Miko³aj, 113
B¹ka³a Henryk, 28
B¹ka³a Stefan, 28
Balin Jakub, 38, 45
Barszcz Wilhelm, 60
Bartkiewicz Zygmunt, 134
Bauman Fryderyk, 16, 106, 107, 110
Benni Karol, 86
Benni Ludwika, 86
Berg Fiodor, 138
Bernaciak Marian, 70
Bielak Janusz, 134
Bochotnicki Jan, 13
Bodzanty, biskup, 35, 38
Bona, królowa, 127
Bonikowski Stefan, ps. Piotr, 20
Borkowic Maciej, 12
Borkowic Maciek, 132
Borkowski Miko³aj, 48
Borsz Stanis³aw, 24
Borsz Wincenty, 24
Brodzic-¯ochowski Bronis³aw, 19
Buchbinder Józef, 65
Butryn Stefan, 89
Celej Jan, 57
Celiñski Józef Piotr, 89
Chabros Boles³aw ps. Montana, 23
Chabros Boles³aw ps. Sierp, 21
Chabros Jan, 134
Chamiec Adam, 132

Skorowidz osób
Firlej Miko³aj, 9, 23, 35
Firlej Piotr, 9, 35
Firlejowa Gertruda, 83
Fita Stanis³aw, 89
Frankowski Leon, 44
Gerson Wojciech, 65
Gniewosz Gabriel, 115
Goltzius Hendrick, 53
Górecki Józef, 104
Górski Wawrzyniec, 48, 58
Gringenberg Józef, 10
Grosse W³adys³aw, 9
Grzybowski Szymon, ksi¹dz, 27
Gucci Santi, 28, 36, 38, 47, 51, 70
Gutti Ambrosio, 66
Hempel Antoni, 103
Hoffmann Tomasz, 53
Hryniewiecki Kajetan, 16, 82
I³³akowiczówna Kazimiera, 89
Iskrzycka Irena, 89
Iwaszkiewicz Jaros³aw, 138
Iwitz Abraham, 10
Iwitz Zusman, 10
Jakub z Chotczy, 18
Ja³brzychowski Adam Zygmunt, 132
Jan III Sobieski, król, 48, 82, 106
Jan Kazimierz, król, 39
Jan Olbracht, król, 62
Jan Pawe³ II, 86, 127, 134
Jan z Bejsc, 12
Jan z Konina, 84, 115
Jan z Syrokomli, 35
Janczarski Czes³aw, 70
Janczarski Jacek, 70
Jaruzelski Wojciech, 95
Jarzyna Stanis³aw, 136
Jaszczo³d Wojciech, 53
Jêdrzejczyk Otto, 59
Karol Gustaw, król, 51
Karol XII, król, 51
Karpiñski Franciszek, 102
Kazimierski Miko³aj, 90
Kazimierz Jagielloñczyk, król 117, 118, 131
Kazimierz Sprawiedliwy, 25, 42, 113, 115
Kazimierz Wielki, król, 12, 35, 43, 46, 50, 113,
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Kêdzierski Stefan, ksi¹dz, 10
Kêsik Jan, ps. Maczuga, 23
Kicka Zofia, 98
Kiljan Rafa³, 94
Klemens XII, papie¿, 59
Klemens z Kurowa, 12
Klemensowski Józef, 19
Klemensowski Ludwik, 61
Klemensowski Marcin, 19
KniaŸnin Franciszek Dionizy, 66, 102
Knittel Karol, 110
Kochanowski Jan, 37
Koniñski Jan, 98, 129
Koniñski Pawe³, 96, 101
Konstatnty, Wielki Ksi¹¿ê, 138
Koœciuszko Tadeusz, 17
Kossak-Szczucka Zofia, 67, 68
Koszczyc-Witkiewicz Jan, 22, 44, 55, 57, 86,
134
Kotowski Adam, 60, 68
Kowalski Stanis³aw ps. Konrad, 84
Kownacki Józef Benedykt, 31
Kozak Boles³aw, 17
Kozak Zygmunt, 94
Kozdrój Emilia, 136
Koz³owski Leon, 37
Ko¿uchowski Wojciech, 99
Kramer Karol, 136
Krasiñska Franciszka, 36
Kronenberg Waldemar, 23
Kruk-Heydenreich, Micha³, genera³, 39, 137
Kuncewicz Jerzy, 58
Kuncewiczowa Maria, 44, 58
Kurowski Piotr, 18, 68, 123
Kurozwêcki Miko³aj, 51
Lasocki Wac³aw, 92
£aszkiewicz W³adys³aw, 60
Lec Stanis³aw Jerzy, 111
Lechoñ Jan, 89
Lilpop Bronis³aw, 22
£opuszañski Jerzy, 54
Lubomirska El¿bieta, 96
Lubomirska Helena, 36
Lubomirska Zofia, 63
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Skorowidz osób
Lubomirski Jerzy Sebastian, 39
Lubomirski Stanis³aw Herakliusz, 63, 66, 102,
104
£uszczewska Jadwiga, 86
Magier Franciszek, 130
Majewski Aleksander, 81
Majewski Józef Konstanty, 29
Ma³achowska Marianna, 89
Ma³achowski Antoni, 9, 91
Ma³achowski Jan, biskup, 29
Ma³achowski Juliusz, hrabia, 44, 132
Ma³achowski Ludwik, 113
Ma³achowski Stanis³aw, 88, 89, 91
Ma³ecki Maciej, 84
Marconi Leonard, 23
Maœny W³adys³aw Jerzy, 11
Mayer Franciszek, 19
Meyer Józef, 65
Michalak Antoni, 44
Micha³owski Warsz, 17
Mickiewicz Adam, 91
Mierzejewski Marcin, 15
Miklaszewska Anna, 67
Miklaszewski Andrzej, 67
Milowicz Tomasz, 22
Moczar Mieczys³aw, 24, 33, 111,
Moœcicki Ignacy, prezydent, 30
Mrozek Zbigniew, 34, 119
Nakonieczna Krystyna, 15
Naruszewicz Adam, 102
Nax Ferdynand, 89
Niemcewicz Julian Ursyn, 102
Niemojewski Lech, 54
Nieprzecki Piotr, 15
Norblin Piotr, 102
Nowicki Fortunat, 92
Nowiñski Franciszek, 113
Oborski Marcin, 131
Oleœnicki Zbigniew, 118
Olszak Leokadia, 136
Opaliñski £ukasz, 96, 130
Or³owski Sebastian, 32
Or³owski Tadeusz ps. Szatan, 92
Oskierko Aleksander, 86
Ossoliñski Jerzy, 27
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Ostasz z Bejsc, 12, 81
Ostrowski Leonard, 99
Paskiewicz Iwan, 14, 83
Pawe³ z Chotczy, 18
Paw³owski Andrzej, 77
Pêkala Stanis³aw, 16, 18
Pêzio³ Jan, 34, 119
Piaskowski Miko³aj, 36
Pieni¹¿ek Henryk, 132
Pietrzak Janusz, 134
Pi³sudski Józef, 27
Piotr I, car, 51
Piotrowski Iwan Kanty, 10
Piramowicz Grzegorz, 25, 33, 66, 69, 70, 102
Pocek Jan, 83
Podgajny Stanis³aw, 111
Pogonowski Wawrzyniec, 100
Polanowski Micha³, 30
Poniatowski Józef, 107
Poniatowski Stanis³aw August, 82
Potocka Aleksandra z Lubomirskich, 95
Potocki Ignacy, 60, 68, 70, 95
Potocki Stanis³aw Kostka, 69, 70, 95
Procaj³owicz Antoni, 136
Prus Boles³aw, 12, 20, 89, 103
Pruszkowski Tadeusz, profesor, 44, 48, 54
Przyby³o Krzysztof, 56
Przyby³o Miko³aj, 47, 48, 56
Przylóg Piotr, 111
Rakowski Henryk, 113
Rakowski Karol, 113
Rakowski Tytus, 21, 113
Rautenstrauchowa £ucja, 109, 110
Rodak Stefan ps. Rola, 27
Rogalewski Jan, 112
Rostworowski Antoni, 60
Rostworowski £ukasz, 21
Sadurski-Klimontowicz Jan, 113
Samborski Miko³aj, 90
Sanguszko Anna, 132
Savage James, 104
Siciñski Karol, 44, 45, 54, 57, 58, 90
Sieniawska El¿bieta, 130
Sieniawski Miko³aj, 102
Sienkiewicz Henryk, 86, 89

Skorowidz osób
Sierawski Julian, 51
Si³a-Nowicki Wiktor, 132
Skarbek ze Strzy¿owic, 116
Skóra Maria, 94
S³otwiñski Miko³aj, 111
Smuglewicz Franciszek, 38
Sobieska Maria Karolina, 82
Sobieski Jakub, 82
Sobieski Jan, 48, 82, 106
Stalêga Zofia, 136
Stanis³aw August Poniatowski, król, 82
Stanis³aw Denhoff, 96
Stanis³awska Anna, 68
Szczerbic Stanis³aw, 66
Szczuka Stanis³aw, 68
Szelburg-Zarembina Ewa, 17, 89, 91
Œmig³y-Rydz, marsza³ek, 9
Œwiemir Stanis³aw, 98, 115
Œwiêtochowski Feliks, 132
Tañski Tadeusz, 67
Tarnowska Zofia z Zamoyskich, hrabina 9
Tarnowski Rafa³ Amor, 82
Tarnowski W³adys³aw, 82
Têczyñska Izabela, 96
Têczyñski Andrzej, 62
Têczyñski Gabriel, 62
Têczyñski Jan, 63
Tomaszewska Maria, 94
Tomaszowicz Jan, 113
Tylman z Gameren, 36, 60, 63, 104
Urbañski Ignacy, 46
Waryñski Ludwik, 103
W¹ssowicz Stanis³aw, 115
Wernicka El¿bieta, 22, 91
Wernicka Zofia, 82, 22
Wessel Adam, 136
Wessel Ignacy, 132
Wiercieñski Henryk, 9
Wierzbicki Jakub, 38

Wiœniowiecki Micha³ Korybut, król, 25, 37
Witkiewicz Stanis³aw, 86, 89
Witowski Stanis³aw, 30
W³adys³aw Jagie³³o, król, 114
W³adys³aw £okietek, król, 12, 68, 125
W³ostowski Jan, 129
Wojciech, biskup, œw., 29, 39
Wojty³a Karol, 86
Wo³k-£aniewski Antoni, 16
Wo³k-£aniewski Karol, 16
Wo³k-£aniewski Stanis³aw, 24
WoŸniakowski Kazimierz, 130
Wydrychiewicz Kazimierz, 132
Wysocki Marian, 132
Zab³ocki Franciszek, 33, 66, 102
Zaklik Miko³aj, 35
Zalewska Zofia, 67
Zawadzki Stanis³aw, 70
Zbaraski Krzysztof
Zb¹ska Anna, 13
Zb¹ski Bogus³aw Jan, 68
Zb¹ski Stanis³aw, 70
Zbyszewska Paulina, 69
Zbyszewski Grzegorz, 82
Zbyszewski Wiktor 82
Zbyszewski Zygmunt, 69
Zdzitowiecki Jan, 69
Zeisel Sebastian, 49
Zielchert Albrecht, 57
Zocchi Emilio, 91
Zygmunt August, król, 9, 119
Zygmunt I Stary, 127
Zygmunt III Waza, 37, 127
¯elazko Pawe³, 99
¯eromski Adam, 86
¯eromski Stefan, 85, 86, 88, 89, 92, 113
¯michowska Narcyza, 69
¯urakowski Aleksander, 55
¯ymierski Micha³, 27
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Powiat pu³awski w liczbach
Powierzchnia i ludnoœæ powiatu pu³awskiego wed³ug miast i gmin
Jednostka administracyjna

Powiat pu³awski

Powierzchnia
w ha

Ludnoœæ
ogó³em

Ludnoœæ
na 1 km2

93409

117135

125,4

miasto Pu³awy

5049

49941

989,1

gmina Baranów

8492

4128

48,6

gmina Janowiec

7882

3678

46,7

miasto i gmina Kazimierz Dolny

7241

7021

97,0

3044

2696

88,6

8988

9073

100,9

10099

7809

77,3

gmina Markuszów

4040

3050

75,5

miasto i gmina Na³êczów

6294

9332

148,3

1382

4104

297,0

16119

11641

72,2

6285

4869

77,5

12920

6593

51,0

w tym miasto
gmina Koñskowola
gmina Kurów

w tym miasto
gmina Pu³awy
gmina W¹wolnica
gmina ¯yrzyn

Stan w dniu 31 marca 2011 r. - wyniki spisu ludnoœci i mieszkañ 2011 r.

Ÿród³o: dane G³ównego Urzêdu Statystycznego
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