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Wstęp 

Szopenowska Droga Świętego Jakuba, to niezwykle interesujący 

odcinek traktu pielgrzymiego na Mazowszu. Jest to szlak, którym 

można podążać w dwóch kierunkach. Pielgrzym, który wybierze wę-

drówkę wzdłuż Wisły do Wyszogrodu – Mazowiecką Drogą Św. Ja-

kuba (biegnącą na północ w kierunku Gniezna), ma możliwość skie-

rować się na południe. Idąc krainą narodzin najwybitniejszego pol-

skiego pianisty – Fryderyka Szopena, może wejść w Niepokalanowie 

na szlak wiodący do Santiago de Compostela przez duchową stolicę 

Polski – Jasną Górę. Podobnie pielgrzym idący z Warszawy – War-

szawską Drogą Św. Jakuba wiodącą szlakiem mazowieckich piel-

grzymek do Maryi Królowej Polski, może w kolbiańskim Niepokala-

nowie skierować się na północ, ku Gnieznu i przez kolebkę polskości, 

symbolem której jest św. Wojciech podążać germańskimi drogami do 

św. Jakuba z Composteli. Dwie miejscowości: Niepokalanów i Wy-

szogród, to punkty na mapie, gdzie potencjalny pątnik, musi podjąć 

decyzję, jaką drogą chce podążać do Santiago de Compostela. 

Nominalny patron drogi – Fryderyk Szopen, zaświadczył swoim 

krótkim życiem, iż wędrówka po europejskich traktach nie była mu 

obca. On w czasach zniewolenia Polski, musiał podążać „ku Zacho-

dowi”, który wówczas był dla Polaków ostoją wolności. Ten „Za-

chód” w historii stanowił przez wieki o tożsamości Starego Konty-

nentu. Cywilizacja łacińsko-chrześcijańska, swoją kolebkę miała na 

ziemiach Franków i w Iberii. Tam podążał w XIX w. – nasz Szopen, 

uciekając przed prześladowaniami cywilizacji turańsko-mongolskiej. 

Jednak historyczne ziemie chrześcijaństwa, w tym okresie były już 

skażone wpływem apersonalistycznych oddziaływań. Szopen znalazł 

się „na Zachodzie” w czasach zmierzchu ruchu pątniczego w Europie. 

Sam będąc uchodźcą – pielgrzymem na obcej ziemi, trafił w pusto-

szoną różnymi ideologiami krainę. Jak pokazuje historia – jałowioną 
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do czasów św. Jana Pawła II – wskrzesiciela ducha chrześcijańskiego 

w Europie Zachodniej. Ducha pątniczego! 

Jak sugeruje jeden z autorów niniejszego przewodnika, Szopenow-

ska Droga Św. Jakuba ma również co najmniej dwóch innych patro-

nów. Są nimi: Św. Maksymilian Maria Kolbe oraz płk Łukasz Cie-

pliński ps. „Pług”. Obaj pokazali – za cenę życia, co znaczy być wier-

nym moralnym zasadom, w czasach kiedy premiowana była niewier-

ność! Jednym z celów pielgrzyma idącego drogą pątniczą, jest odbu-

dowa (przemiana) własnej moralności. Św. Maksymilian oraz płk Łu-

kasz Ciepliński „Pług” zaświadczyli, iż bycie wiernym etyce chrze-

ścijańskiej, bazującej na miłości bliźniego nawet za cenę własnego 

życia – ma sens! 

Trakt: Wyszogród – Brochów – Żelazowa Wola – Niepokalanów (w 

obydwie strony), był znakowany dwukrotnie, przy okazji pielgrzymo-

wania z Warszawy do Gniezna jesienią 2014 roku, w trakcie piel-

grzymki: „ubogą Drogą” św. Jakuba w intencji beatyfikacji Prymasa 

Tysiąclecia oraz w 2016 roku w czasie pielgrzymki z Warszawy do 

Kalisza: „Ze św. Jakubem do św. Józefa”. Pielgrzymi którzy własno-

ręcznie służąc pomocą kolejnym pątnikom, zaznaczali ślad to: Jerzy 

Pawlikowski, Jerzy Kazimierczak, Piotr Michalak, Jan Golenia, Łu-

kasz Stefaniak, Elżbieta Oziębło, Jan Gołacki, Zofia Gołacka, Marek 

Sokołowski.  

Niniejszy przewodnik oddawany w życzliwe ręce odbiorców, jest 

kolejnym elementem służącym pomocą – ludziom pragnącym wyru-

szyć na pielgrzymi szlak. Buen Camino!!! 

 

Łukasz Stefaniak      
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Wyszogród – Brochów 11 km 

 

Z klasztoru oo. franciszkanów skręcamy w prawo i idziemy lewą 

stroną ul. Klasztornej. Przed wiaduktem skręcamy w dół w lewo i 
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wchodzimy na przejście dla pieszych na moście. Idziemy przez most, 

U góry:  

Kościół i klasztor oo. franciszkanów w 

Wyszogrodzie 

 

Po prawej:  

Ołtarz główny w kościele oo.  francisz-

kanów w Wyszogrodzie 

Wyszogród – miasto na wysokim brzegu Wisły, malowniczo rozpościerające 

się na wzgórzach wydzielonych ze skarpy rozczłonkowanej licznymi i głębo-

kimi jarami. Na jednym ze wzgórz zbudowano w XI w. gród obronny, od któ-

rego zapewne pochodzi nazwa miejscowości – wysoki gród. Konrad I Mazo-

wiecki w XIII w. wzniósł w jego miejsce zamek książęcy z drewna, przebudo-

wany w cegle przez króla Kazimierza Wielkiego. Prawa miejskie uzyskał Wy-

szogród w 1398 r. Odtąd pełnił funkcję stolicy ziemi wyszogrodzkiej, a zamek 

był siedzibą książąt mazowieckich, później starostów królewskich. W 1798 r. 

rząd pruski sprzedał niszczejący zamek w celu rozbiórki, pozostały po nim je-

dynie fundamenty. Do 1999 r. istniał tu najdłuższy w Europie drewniany most, 

który Niemcy zbudowali w czasie I wojny światowej. Miał on długość 1300 m 

i liczył 60 przęseł. W czasie rozbiórki pozostawiono jeden z przyczółków prze-

prawy, na którym urządzono punkt widokowy, skąd rozpościera się panorama 

na dolinę Wisły i Bzury. Nowy most ma 1200 m długości. W chwili oddania go 

do użytku (13 X 1999 r.) był to  najdłuższy most w Polsce. Z zabytków warto 

wymienić: dwa wczesnośredniowieczne grodziska na krawędzi Wisły, gotycki 

kościół oo. franciszkanów konwentualnych pw. MB Anielskiej z 1408 r. (w la-

tach 1808-1945 zbór ewangelicki) oraz  późnobarokowy kościół pw. św. Trójcy 

z końca XVIII w., który powstał w miejsce kościoła pw. św. Jakuba. 
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jego lewą stroną. Mijamy główny nurt Wisły, a potem jego dwie od-

Kościół parafialny pw. św. Trójcy – ul. Rębowska 41, zbudowany  

w latach 1779-1786 według projektu gdańskiego architekta Samuela Fischera 

jako kolejna świątynia parafialna w Wyszogrodzie. Pierwszą wzniósł na skar-

pie wiślanej osadzony tu z nadania księcia płockiego Wacława w 1320 . Zakon 

Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego, tzw. Bożogrobców, 

których zadaniem była opieka nad wędrującymi pątnikami oraz szerzenie kultu 

Grobu Pańskiego (od nich pochodzi m.in. zwyczaj urządzania Grobu w Wielki 

Piątek). Najpierw zbudowali tu kaplicę zamkową, a następnie kościół  

pw. św. Jakuba, który w 1726 r. osunął się do Wisły wskutek stałego podmy-

wania przez nią skarpy. W 1754 r. wybudowano nowy kościół, któremu nadano 

wezwanie Świętej Trójcy. Służył on wiernym zaledwie 19 lat, gdyż już  

w 1773 r. spłonął w pożarze. Nowa świątynia, ukończona w 1786 r. przetrwała 

w dużym stopniu do czasów obecnych. Zachowały się w niej XVIII-wieczne 

ołtarze oraz polichromia wykonana w 1890 r. 

Msze św.:  w niedziele i święta: 8.30, 10.00, 12.00, 16.00; w dni powszednie: 

7.00, 18.00 (zimą 17.00). 

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (łac. Ordo Fratrum 

Minorum Conventualium, OFMConv, pot.: franciszkanie konwentualni, fran-

ciszkanie czarni) wraz z kościołem pw. MB Anielskiej oraz świętych Fran-

ciszka i Antoniego Padewskiego – ul. Klasztorna 18. Franciszkanie zostali 

sprowadzeni do Wyszogrodu w XIV w. i dzięki staraniom księcia Janusza I.  

Z jego fundacji w 1406 r. rozpoczęto budowę klasztoru i kościoła. Pierwotny 

kościół był drewniany, na ceglanych fundamentach, z murowanym gotyckim 

prezbiterium. Budynek klasztorny i kościół, podobnie jak samo miasto, były na 

przestrzeni wieków kilkakrotnie niszczone podczas napadów i pożarów. Po po-

żarze w 1661 r. odnowiony i rozbudowany w stylu barokowym kościół otrzy-

mał aktualny wygląd. Obecna świątynia składa się z części pochodzących  

z różnych okresów i utrzymanych w różnych stylach architektonicznych: go-

tyckie prezbiterium z 1408 r.; późnogotycka kaplica św. Anny z 1510 r.; baro-

kowa nawa główna i ołtarz z lat 1661–1675; fasada z portalem, obramowana 

parami pilastrów w stylu toskańskim. Franciszkanie przebywali w Wyszogro-

dzie do1804 r., kiedy to rząd pruski przeniósł zakonników do Dobrzynia,  

a dobra oddał protestantom. Po II wojnie światowej klasztor i kościół zostały 

ponownie objęty przez franciszkanów. 

Msze św. w klasztorze oo. franciszkanów:  w niedziele i święta: 7.30 i 11.00, 

w dni powszednie: 8.00 i 18.00 (od października do marca) lub 19.00 (od kwiet-

nia do września); we wtorki wieczorna Msza św. do św. Antoniego  

z homilią oraz nabożeństwo przy Jego ołtarzu; we czwartki wieczorna  

Msza św. do św. Anny z homilią oraz nabożeństwo przy Jej figurze. 
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nogi. Za drugą odnogą na końcu mostu schodzimy na wał. Po prawej 

mijamy pola a następnie las. Po przejściu ok. 1 km, za lasem (drugim 

zejściem z wału) schodzimy do polnej drogi i idziemy polną drogą 

przez las ok. 100 m. Oddalamy się od wału.  

Ujście Bzury do Wisły na wysokości Wyszogrodu 

Polna droga przez las do miejscowości Kamion 
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Po lewej mijamy zabudowania. Dalej droga zakręca w prawo, za-

taczając półkole i po 300 m odbija w lewo. Po kolejnych 100 m prze-

chodzimy szosę asfaltową D 575 i idziemy prosto. Po ok. 200 m do-

chodzimy do kościoła parafialnego w Kamionie.  

Po wyjściu z kościoła w prawo dochodzimy do 

skrzyżowania Y i dalej prosto. Po 100 m następne 

T skrzyżowanie, na którym też idziemy prosto.  

Kamion i św. Jacek Odrowąż 

Kamion – wieś położona w gminie Młodzieszyn (pow. sochaczewski), w po-

bliżu ujścia Bzury do Wisły. W centrum wioski kościół parafialny pw. św. Mi-

chała Archanioła. Historia parafii sięga 1486 r., kiedy to powstał pierwszy drew-

niany kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła. Kolejny, już pod aktualnym 

wezwaniem, wystawiony w 1670 r. przetrwał do I wojny światowej, podczas 

której został spalony. Odbudowany w 1918 r. w drewnie służył parafianom do 

1978 r. Budowę obecnej świątyni rozpoczęto w 1977 r. i ukończono w niespełna 

rok później. Przy kościele kapliczka obudowująca granitowy kamień św. Jacka 

z tajemniczymi wgłębieniami i krzyżem pokutnym. To pamiątka po bytności  

w wiosce św. Jacka Odrowąża, który udając się w celach misyjnych wraz  

z uczniami do Rusi Kijowskiej, tak gorliwie modlił się na kamieniu o bezpieczną 

przeprawę przez wezbraną wiosną Wisłę, że pozostawił na nim ślad swojej 

stopy. Kamień ten przez kilka stuleci leżał na przykościelnym cmentarzu jako 

pamiątka po cudownej przeprawie przez rzekę św. Jacka i jego towarzyszy do 

Wyszogrodu. Dopiero podczas remontu starego kościoła w 1841 r. kamień zo-

stał obudowany kaplicą. Maksymilian Baruch w monografii z początku XX w. 

wiąże tego typu ślady na kamieniach z przedchrześcijańską religią Słowian. Ka-

mienie takie miały mieć szczególny związek z kultem płodności, a dopiero póź-

niej starą tradycję zastąpiono legendami chrześcijańskimi. Baruch odrzuca 

wszelkie teorie o pochodzeniu wgłębień na kamieniach z powodów praktycz-

nych, jak np. średniowieczne znaki graniczne czy obróbki kamienia (np. badanie 

próby jego jakości), ślady szlifowania przedmiotów krzemiennych w epoce ka-

mienia. Niezależnie od tłumaczenia śladów zachowanych w „kamieniu św. 

Jacka”, z pewnością opowieść o cudownym przejściu przez Wisłę wywarła silny 

wpływ na świadomość lokalnej społeczności, o czym świadczy herb gminy Mło-

dzieszyn z wizerunkiem św. Jacka na tarczy. 

Po lewej:  

Herb Gminy Młodzieszyn 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82odzieszyn_(gmina)
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Na kolejnym pełnym 

skrzyżowaniu skrę-

camy w lewo aby 

przejść przez Ka-

mion Mały i po ok. 

700 m dojść do 

„Krzyża Karawaka”, 

tu skręcamy w prawo 

wzdłuż wału. Idziemy 

prosto ok. 4 km przez 

miejscowość Witko-

wice.  Po drodze mi-

jamy sklep spożyw-

czy i zabudowania po 

Po lewej:  

„Kamień św. Jacka” 

przy kościele w Kamio-

nie  

„Krzyż Karawaka” przy wale 

przeciwpowodziowym Bzury 



 

 

 
 

13 

byłym PGR. Dochodzimy do mostu na Bzurze i skręcamy w lewo. Po 

Kapliczka w Witkowicach 

Krzyż Karawaka 
Krzyż zwany też cholerycznym lub morowym, przyjął nazwę od miasta Cara-

vaca w Hiszpanii, gdzie w relikwiarzu przypominającym krzyż z dwoma ra-

mionami przechowywane są cząstki Krzyża Świętego. Od początku XIV w. 

opiekunami tych relikwii był rycerski Zakon Świętego Jakuba, powołany do 

obrony pielgrzymów przed muzułmańskimi Maurami.  

Z czasem zaczęto obdarzać tą nazwą pamiątki z pielgrzymek do Caravacy, ufa-

jąc w ich cudowne właściwości. Wierzono, że „karawaka” zabezpiecza przed 

niespodziewanymi wypadkami i nagłą śmiercią, chroni w czasie burz i przed 

kradzieżami, daje odpór chorobom i zapewnia spokojny sen. Była wieszana 

wewnątrz domów i noszona jako medalion. Przyjęto także formę „karawaki” 

dla krzyży ustawianych przy polskich drogach jako znaki mające chronić oko-

licę przed różnymi klęskami, głównie chorobami zakaźnymi. Można je jeszcze 

spotkać na odosobnionych cmentarzach, tzw. cholerycznych, na których grze-

bano zmarłych w czasie wielkich epidemii w XIX . 
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prawej stronie znajduje się miejsce pamięci po obrońcach przeprawy 

przez Bzurę w 1939 r. 

Pielgrzymi idą wałem Bzury 

Kapliczka na wierzbie w Witkowicach 
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Przechodzimy przez most po jego lewej stronie i dalej idziemy po 

drodze z kostki betonowej. Mijamy łąki po obu stronach drogi. Mi-

Pielgrzymi na moście w Witkowicach 
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jamy drogi odchodzące w prawo i lewo. Utrzymujemy kierunek pro- 

Bitwa nad Bzurą 1939 r. 

 

W dniach 9–18 września 1939 r. w rejonie Kutna i Łowicza polskie armie: „Po-

znań” – dowodzona przez gen. Tadeusza Kutrzebę i „Pomorze” – dowodzona 

przez gen. Władysława Bortnowskiego, stoczyły największą i najkrwawszą bi-

twę kampanii wrześniowej 1939 r. W celu uzyskania korytarza operacyjnego 

zapewniającego odwrót na linię Wisły jednostki armii „Poznań”  

(4 Dywizje Piechoty i 2 Brygady Kawalerii) zaatakowały oddziały niemiec-

kie 9 września 1939 r. z rejonu Dąbia, Łęczycy i Soboty w kierunku Ozor-

kowa i Głowna. Nad Bzurą po raz pierwszy w kampanii wrześniowej żołnierz 

polski atakował agresora,  zadając mu duże straty m.in. przez rozbicie  

10 i 30 Dywizji Piechoty. Polskie dywizje odbiły z rąk niemieckich m.in. 

Łęczycę i Łowicz, osiągając linię Stryków–Ozorków. W tej sytuacji Niemcy 

dokonali przegrupowania sił. Dowódca niemieckiej armii „Południe” gen. 

Gerd von Rundstedt wydał rozkaz utrzymania pozycji walczącym i skierował 

jako wzmocnienie na pole bitwy kolejne korpusy pancerne oraz zgrupowanie 

„Luftwaffe”. 11 września niespodziewanie w rejonie walk pojawił się Adolf 

Hitler, by podnieść morale walczących żołnierzy. Wskutek rosnącej przewagi 

jednostek niemieckich oraz braku współdziałania z wojskami rozbitej armii 

„Łódź” i z oddziałami broniącymi Warszawy plan bitwy uległ załamaniu. 

Oddziały polskie przegrupowano do uderzenia na Sochaczew. Losy bitwy od-

wróciły się 13 września, kiedy armia „Pomorze” sforsowała Bzurę i uderzyła 

na pozycje niemieckie. Dobrze zapowiadające się natarcie w połowie dnia 

wstrzymał gen. Bortnowski. Obawiał się okrążenia i wycofał wojsko za 

rzekę, ponosząc duże straty. Niemcy zatrzymali uderzenie armii „Pomorze” i 

przeprowadzili kontratak siłami 800 czołgów wspartych przez ok. 300 bom-

bowców, co doprowadziło do odcięcia na zachodnim brzegu Bzury większo-

ści sił polskich. Przez następne dwa dni wróg ostrzeliwał i bombardował za-

mknięte w kotle wojsko polskie, które poddało się 18 września. Nie powiodły 

się także ataki armii „Poznań” na Sochaczew. Gen. Kutrzeba z niewielką 

liczbą żołnierzy armii „Poznań” i „Pomorze” zdołał się przebić do Warszawy 

przez Puszczę Kampinoską. Gen. Bortnowski dostał się do niewoli. W bitwie 

nad Bzurą walczyło ok. 225 tys. żołnierzy polskich, z czego zginęło prawie 

20 tys., wśród nich trzech generałów: Franciszek Seweryn Wład – dowódca 

14 Dywizji Piechoty, Stanisław Grzmot-Skotnicki – dowodzący Grupą Ope-

racyjną Kawalerii oraz Mikołaj Bołtuć – dowódca Grupy Operacyjnej 

„Wschód”. Rannych zostało ok. 50 tys., a do niewoli dostało się ok. 150 tys., 

pozostali to zaginieni. Siły niemieckie, które brały udział w Bitwie nad Bzurą, 

liczyły ok. 425 tys. żołnierzy.  Prawie 8 tys. z nich zginęło. 
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Miejsce upamiętniające Bohaterów 1939 r.  
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 sto. Po ok. 1500 m od mostu dochodzimy do szkoły w Brochowie.  

U góry: 

Upamiętnienie Bohaterów 1939 r. 

na kościele w Brochowie 

U góry: 

Upamiętnienie ppłk. Łukasza Cie-

pliński ps. „Pług” nad Bzurą 

Pielgrzymi w drodze do Brochowa  
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Ppłk Łukasz Ciepliński ps. „Pług” (urodzony w Kwilczu k. Poznania w 

1913 r., zamordowany 1 marca 1951 r. w Warszawie). 

Wychowany w rodzinie o tradycjach patriotycznych, w 1936 r. ukończył 

Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. W kampanii wrześniowej wal-

czył jako dowódca kompanii przeciwpancernej. W czasie bitwy nad Bzurą, bro-

niąc przeprawy pod Witkowicami, z działa przeciwpancernego zniszczył oso-

biście sześć niemieckich czołgów i dwa wozy dowodzenia. Za ten czyn został 

odznaczony przez gen. Tadeusza Kutrzebę Orderem Virtuti Militari.  

Wziął udział w obronie Warszawy, a po jej kapitulacji przedostał się na Węgry. 

Tam przeszkolony powrócił do kraju z misją organizowania ruchu oporu. Zdra-

dzony na początku 1940 r. i aresztowany przez policję ukraińską był uwięziony 

w Sanoku. Po kilku miesiącach uciekł z więzienia i organizował struktury woj-

skowe na Rzeszowczyźnie. Stworzył wywiad i kontrwywiad, których celem 

było likwidowanie niemieckich konfidentów. Do 1945 r. brał udział w akcjach 

bojowych w rejonie Rzeszowa, Dębicy i Kolbuszowej. Jego żołnierze prze-

chwycili części pocisków V-1 i V-2 oraz zlokalizowali tajną kwaterę Hitlera 

pod Strzyżowem. Oddziały dowodzone przez płk Cieplińskiego wyzwoliły 2 

sierpnia Rzeszów, ale on sam był przeciwny składaniu broni przed Rosjanami, 

ujawnianiu się żołnierzy AK i wstępowaniu do LWP.  

W nowej rzeczywistości przeszedł do konspiracji i został prezesem Okręgu 

Krakowskiego WiN. Po rozbiciu III Zarządu Głównego WiN przez UB stwo-

rzył w styczniu 1947 r. IV Zarząd Główny WiN. Aresztowany w listopadzie 

1947 r. próbował ratować tysiące swoich podkomendnych, chcąc doprowadzić 

do ich amnestiowania. Wycofał się z rozmów z komunistami, kiedy ci nie mieli 

zamiaru wywiązywać się ze swoich obietnic. Wraz ze swoimi współpracowni-

kami był przez 3 lata poddawany okrutnemu śledztwu, nadzorowanemu bezpo-

średnio przez NKWD. W ostatnich miesiącach życia był przetrzymywany w 

więzieniu mokotowskim. Został zamordowany strzałem w tył głowy, a miejsce 

jego pochówku nie jest znane.     

Płk Łukasz Ciepliński znany był z ascetycznego trybu życia i odznaczał się 

wielką pobożnością. Starał się rozwiązywać problemy w duchu Nauki Chry-

stusowej. W swojej działalności kierował się prawdą i sprawiedliwością, wal-

czył ze złem, poświęcił się dla dobra ojczyzny i narodu polskiego. Obecnie po-

dejmowane są przez środowiska patriotyczne próby doprowadzenia do beaty-

fikacji tego Wielkiego Bohatera Narodowego. 

Płk Ciepliński, obok Ojca Maksymiliana Kolbe i Fryderyka Chopina jest sym-

bolem  Szopenowskiej Drogi św. Jakuba na Mazowszu. 
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Tu kończy się kostka i zaczyna asfalt. Na skrzyżowaniu za szkołą 

W Brochowie uwagę turysty i pielgrzyma 

zwraca przede wszystkim położony na 

brzegu Bzury wyjątkowy w polskiej archi-

tekturze sakralnej kościół pw. św. Jana 

Chrzciciela dawniej św. Rocha. Jest to 

obiekt zbudowany z czerwonej cegły  

w stylu neoromańskim, zwieńczony trzema 

wieżami (dwie po obu stronach portalu, trze-

cia nad prezbiterium), otoczony murem  

z narożnymi bastionami. Kościół ten po-

wstał z fundacji książąt mazowieckich  

w miejsce drewnianej świątyni w 1331 r. 

Według legendy budowę jego sfinansowano 

z okupu za pojmanego w niewolę, podczas 

jednej z wypraw krzyżackich na polskie zie-

mie, rycerza niemieckiego Andrzeja z Din-

heim. Obecną formę świątynia zawdzięcza 

Janowi Brochowskiemu herbu Prawdzic, 

który w latach 1551-1561 sfinansował jej 

przebudowę prowadzoną pod kierunkiem 

Jana Baptysty z Wenecji (na stałe osiadłego 

w Płocku). Wtedy to do istniejącej bryły 

świątyni dodano trzy wieże-baszty ze stano-

wiskami strzelniczymi połączone gankiem 

strzeleckim usytuowanym nad bocznymi na-

wami. Teren otoczono murem ze strzelni-

cami, czterema piętrowymi bastionami  

i małą furtą dla wejścia. Istniejące do dziś 

starorzecze Bzury pełniło funkcję fosy. Pod 

względem architektonicznym budowla jest 

klasycznym kościołem obronnym, na planie 

prostokąta z nawą główną i dwiema bocz-

nymi. Prezbiterium zamknięte absydą oraz 

górującą nad nią samotną wieżą. Wnętrze 

przykryte bezlunetowym, kolebkowym 

sklepieniem dekorowanym siecią kaseto-

nową z powtarzającymi się motywami pro-

stokąta oraz koła. Kościół uległ uszkodzeniu 

podczas wojen szwedzkich w XVII w. 
Pomnik św. Rocha  

w Brochowie 

Popiersie F. Chopina 

w Brochowie 
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skręcamy w prawo (w lewo odchodzi droga do urzędu gminy). Po 400 

m dochodzimy do kościoła pw. świętych Rocha i Jana Chrzciciela. 

Odbudował go w latach 1662−1665 ówczesny właściciel Brochowa Olbracht 

Adrian Lasocki herbu Dołęga (sędzia wyszogrodzki). Kilkakrotnie remonto-

wany, w późniejszych latach został spalony podczas I wojny światowej w wal-

kach pomiędzy wojskami pruskimi i rosyjskimi. Odbudowany po odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości pod kierunkiem Jarosława Wojciechowskiego  

i Tymoteusza Sawickiego, którzy połączyli wierność tradycji historycznej  

z modnym wówczas stylem art deco. Prace remontowe zakończyły się  

w 1933 r., ale już we wrześniu 1939 r. świątynia ponownie została zniszczona 

podczas Bitwy nad Bzurą. Odbudowano ją w latach 1946−1949. 

Z oryginalnego wyposażenia świątyni pozostały jedynie nieliczne figury świę-

tych i kilka skromnych obrazów, m.in.: figury świętych apostołów Piotra  

i Pawła (XVII w., na konsolach w prezbiterium, po bokach absydy), figury  

św. Dominika i św. Katarzyny ze Sieny (XVIII w, w ołtarzu głównym), kominek 

do gotowania pożywienia załodze na wypadek oblężenia (w zakrystii), groby 

rodu Lasockich − właścicieli Brochowa w latach 1662−1931 (w podziemiach). 

Generalnie wyposażenie kościoła zaprojektowano i wykonano na nowo, zgod-

nie ze stylistyką z okresu chrztu Fryderyka Chopina. 

Świątynia otrzymała nowe ołtarze marmurowe, nawiązujące do baroku z ko-

piami obrazów: Wniebowzięcie NMP Guido Reniego w ołtarzu głównym oraz 

patronów świątyni w bocznych ołtarzach św. Jana Chrzciciela wg Tycjana  

i św. Rocha wg Carpaccia. Usytuowany przy jednym z południowych filarów 

międzynawowych drewniany ołtarz Miłosierdzia Bożego skonstruowano 

współcześnie z manierystycznych detali architektonicznych, pokrytych boga-

tymi ornamentami, pochodzących z XVII-wiecznego ołtarza  w kościele augu-

stianów w Rawie Mazowieckiej, który w 1961 r. przekazano parafii brochow-

skiej. Od nowa zaprojektowano również ambonę i stalle w prezbiterium, na-

wiązując do istniejących wcześniej elementów wyposażenia. Nowa jest rów-

nież chrzcielnica o formie barokowej, z białego marmuru z mosiężną nakrywą, 

przypominająca kształtem chrzcielnice spotykane na początku XIX w.  

w kościołach na Mazowszu.  

Przed kościołem stoi rzeźba św. Rocha-pierwszego patrona świątyni.  

Od 2002 r., w trzecią niedzielę września Gmina Brochów jest jednym z orga-

nizatorów rekonstrukcji historycznej upamiętniającej epizody Bitwy nad 

Bzurą. Bierze w niej zwykle udział kilkuset uczestników grup rekonstrukcyj-

nych ubranych w mundury polskie, niemieckie, słowackie, kawaleria i histo-

ryczne pojazdy pancerne, a nawet samolot. Inscenizacja ta jest największą pol-

ską imprezą rekonstrukcyjną wydarzeń z II wojny światowej i najważniejszym 

spotkaniem pasjonatów historii Września 1939 roku. 
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Przed kościołem stoi figura św. Rocha (ok. 12,5 km). 

Kościół  

w Brochowie 

Wnętrze kościoła w Brochowie 
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Brochów i rodzina Chopinów 

Kościół parafialny pod wezwaniem św. 

Rocha (obecnie: św. Jana Chrzciciela) 

był dla Skarbków i Chopinów miejscem 

wielu ważnych wydarzeń rodzinnych, 

m.in. 2 czerwca 1806 r. −  ślub Mikołaja 

Chopina z Teklą Justyną z Krzyżanow-

skich; 23 kwietnia 1810 r. w Wielkanoc 

− chrzest Fryderyka Franciszka Cho-

pina (chrzestny Fryderyk Skarbek, za 

którego w czasie uroczystości pełnił  

obowiązki per prokura Franciszek 

Grembecki z Cieplin, matka chrzestna  

− Anna Skarbkówna, z męża Wiesio-

łowska); 1832 r. − ślub Ludwiki Chopin 

z Józefem Kalasantym Jędrzejewiczem. 

Blisko kościoła, na terenie podworskim 

powstało Centrum Muzyczne, gdzie 

młodzi pianiści z całego świata mogą 

doskonalić swe umiejętności. Od  

2006 r., w kolejne niedziele lipca i sierp-

nia w kościele odbywają się recitale 

chopinowskie. 

U góry: 

Tablice w brochowskim kościele 

U dołu: 

Baptysterium w kościele w Brocho-

wie – miejsce chrztu F. Chopina 

 



 

 

 
 

24 

Brochów – Żelazowa Wola 10 km  

 

Po wyjściu z kościoła ulica skręca w lewo. 200 m idziemy wzdłuż 
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muru okalającego park i dwór. Na końcu muru wraz z drogą skręcamy 

Kapliczka w Brochowie 
Kapliczka w Brochowie 

Dwór w Brochowie 
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w prawo i po kolejnych 200 m mijamy skrzyżowanie z ukośnie od-

Sochaczewska Kolejka Wąskotorowa 

Po odzyskaniu niepodległości w okresie II Rzeczypospolitej rozpoczęto bu-

dowę Sochaczewskiej Kolei Dojazdowej (inna nazwa Powiatowa Kolej Socha-

czewska). Budowę kolejki rozpoczęto w 1921 r. Pierwszych pasażerów prze-

wieziono we wrześniu 1922 r. Kolejka połączyła miejscowości na odcinku 33 

km pomiędzy Sochaczewem–Plecewicami–Brochowem–Tułowicami–Pia-

skami Królewskimi. W 1923 r. dobudowano 10-kilometrowe  odgałęzienie od 

Tułowic przez Przęsławice do Wyszogrodu. Oprócz przewozu pasażerskiego, 

linia była wykorzystywana do transportu drewna z Puszczy Kampinoskiej. Re-

gularne przewozy pasażerskie zlikwidowano w 1984 r. Wtedy też przystąpiono 

do organizacji Muzeum Kolei Wąskotorowej, które otwarto w 1986 r. Obecnie 

funkcjonuje jako filia warszawskiej Stacji Muzeum. Placówka ma największy 

zbiór taboru wąskotorowego (rozstaw osi 750 mm) na Starym Kontynencie. 

Skansen posiada 163 jednostki taboru (kolejnych 50 oczekuje na konserwację). 

W sezonie letnim  organizowane są wycieczki na 18-kilometrowej trasie So-

chaczew–Wilcze Tułowskie. Zabytkowy pociąg Retro prowadzony jest przez 

lokomotywę spalinową. Od 2017 r. ma kursować polski przedwojenny parowóz 

Px29-1704.  

  

Tory wąskotorówki       w Malanowie 
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chodzącymi drogami w prawo i lewo. Podążamy prosto jeszcze 1000 

m. Mijamy skrzyżowanie z drogą D 705 i tory kolejki. Idziemy prosto 

wzdłuż torów ok. 700 m, po czym 400 m dalej droga wchodzi do lasu. 

Idziemy drogą jeszcze ok. 700 m i na skrzyżowaniu skręcamy w 

prawo. Podążamy nią przez las ok. 500 m i dochodzimy do wsi Ple-

cewice. Na skrzyżowaniu dróg w tej miejscowości idziemy prosto. 

Mijamy sklep spożywczy, a po prawej – stawy po żwirowniach. Po 

600 m na T skrzyżowaniu skręcamy w lewo i po 100 m wybieramy 

Żwirownia w Plecewicach 

Znak Szopenowskiej Drogi św. Jakuba w Plecewicach 
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drogę w lewo. Po kolejnych 200 m skręcamy w prawo. 

 

Pielgrzymi wchodzą do Żelazowej Woli 
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Idziemy prosto ok. 1000 m drogą wysadzaną wierzbami, aż do drogi 

D 580. Skręcamy na chodnik w lewo i po 100 m jesteśmy w Żelazo-

wej Woli, przed wejściem do parku otaczającego dworek – miejsce 

Znakowanie Szopenowskiej Drogi św. Jakuba w Żelazowej Woli 

Znakowanie Szopenowskiej Drogi 

św. Jakuba w Żelazowej Woli 

Kapliczka w Żelazowej  

Woli 
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urodzin Fryderyka Chopina (10,0 km, 21,5 km). 

Żelazowa Wola – wieś na skraju Puszczy Kampinoskiej w powiecie socha-

czewskim, nad rzeką Utratą, znana jako miejsce urodzenia Fryderyka Chopina. 

Znajduje się tu Muzeum-Dom Urodzenia Fryderyka Chopina (oddział Muzeum 

Fryderyka Chopina w Warszawie). Zarówno muzeum, jak i otaczający go za-

bytkowy park są własnością Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Od 

1802 r. właścicielami wsi Żelazowa Wola byli Kacper i Ludwika hr. Skarbko-

wie, którzy zamieszkali we dworze z dwiema oficynami. Guwernerem ich 

dzieci – Fryderyka, Anastazego-Teodora, Michała, Anny i Kazimierza – był 

Mikołaj Chopin, a we dworze rezydowała uboga szlachcianka Justyna Krzyża-

nowska. Tutaj poznali się rodzice słynnego kompozytora i wzięli ślub w ko-

ściele parafialnym w Brochowie. Zamieszkali w lewej oficynie dworu, gdzie  

1 marca (lub 22 lutego) 1810 r. urodził się jako ich drugie dziecko Fryderyk 

Chopin. Choć jesienią tego roku rodzina Chopinów przeniosła się do War-

szawy, to podczas świąt i wakacji gościli w Żelazowej Woli. Po pożarze  

w 1812 r. korpusu głównego dworu Ludwika Skarbek zamieszkała w lewej ofi-

cynie, nazywanej odtąd „dworem”. W latach 1818–1934 właścicielami Żelazo-

wej Woli byli synowie Ludwiki Fryderyk, później Michał. Po jego samobójczej 

śmierci wieś i dworek przeszły na własność osób niezwiązanych z rodziną.  

W II połowie XIX w. ówczesny właściciel Adam Towiański (syn filozofa An-

drzeja Towiańskiego), pragnąc urządzić w oficynie kaplicę i miejsce kultu Cho-

pina, dobudował od frontu lewej oficyny kolumnowy portyk zwieńczony trój-

kątnym tympanonem, aby nadać jej wygląd polskiego dworku. W 1894 r. dzięki 

wsparciu rosyjskiego kompozytora Milija Aleksiejewicza Bałakirewa i War-

szawskiego Towarzystwa Muzycznego odsłonięto w parku pierwszy na zie-

miach polskich pomnik Fryderyka Chopina według projektu Bronisława Żo-

chowskiego (medalion projektu Jana Woydygi). Podczas I wojny światowej 

spłonęła od uderzenia pioruna prawa oficyna dworu. W 1928 r. Warszawskie 

Towarzystwo Przyjaciół Domu Chopina i Komitet Chopinowski z Sochaczewa 

zakupiły od ówczesnego właściciela Rocha Szymaniaka dworek (lewą oficynę) 

i 3 ha ziemi wokół budynku. W latach 1931–1939 Komitet Budowy Domu 

Chopina zainicjował renowację i przebudowę dworku, wokół którego urzą-

dzono park według projektu Franciszka Krzywdy-Polkowskiego. Podczas  

II wojny światowej w dworku stacjonowali żołnierze niemieccy. Pod koniec 

wojny znajdował się tu szpital. Po II wojnie światowej w dworku utworzono 

muzeum poświęcone pamięci Fryderyka Chopina. Od 1954 r. (od pierwszej 

niedzieli maja do ostatniej niedzieli września) w Żelazowej Woli trwa sezon 

koncertów chopinowskich. Inicjatorem był pianista i pedagog Zbigniew Drze-

wiecki. Od 2006 r. w tym samym okresie odbywają się „Prezentacje Mu-

zyczne” – recitale utalentowanych młodych pianistów. Żelazowa Wola jest 

również miejscem urodzenia skrzypka Henryka Szerynga (1918–1988). 
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U góry: Pielgrzymi w Żelazowej Woli 

U dołu: Dom urodzenia Fryderyka Chopina 
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Fryderyk Chopin (1810–1847) 

Najwybitniejszy polski kompozytor i słynny pianista urodził się w Żelazowej 

Woli. Wprawdzie rodzina Chopinów po kilku miesiącach przeniosła się do 

Warszawy, ale Fryderyk do końca pobytu w Polsce często powracał do miejsca 

swoich narodzin. Talent muzyczny Fryderyka Chopina ujawnił się już w bardzo 

młodym wieku i związany był z zainteresowaniem rodzimym folklorem. Był 

uczniem Józefa Elsnera. Dzięki wakacyjnym podróżom m.in. do Szafarni na 

Kujawach (miejscowość na trasie Camino Polaco) aktywnie uczestniczył  

w wiejskich obrzędach: słuchał, notował, grał i tańczył polskie utwory ludowe. 

Lato 1826 roku spędził w Bad Reinertz (Duszniki Zdrój). Przed szerszą pu-

blicznością międzynarodową wystąpił w 1829 r. w Wiedniu. Podczas koncer-

towania w Wiedniu w 1830 r. otrzymał wiadomość o wybuchu Powstania Li-

stopadowego. Do kraju już nigdy nie powrócił.  

Początkowo podróżował po Niemczech, aby od 1931 r. osiąść na stałe w Pa-

ryżu, gdzie osiągnął wielki sukces estradowy i wydawniczy. Został uznanym 

nauczycielem fortepianu wśród arystokracji francuskiej i polskiej. We Francji 

związał się z Wielką Emigracją i ks. Adamem Czartoryskim. W ostatnich latach 

życia spędzał wakacje w posiadłości George Sand w Nohant w departamencie 

Indre. W 1848 r. koncertował w Anglii i Szkocji. Pod koniec życia w rozmo-

wach z bliskimi wracał do tematów mazowieckich. Zmarł w 1849 r. w Paryżu  

po długiej chorobie. 

Pielgrzymi w parku w Żelazowej Woli 
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Żelazowa Wola – Niepokalanów 12 km 
Po wyjściu z parku skręcamy w lewo w drogę pomiędzy parkiem, 

a restauracją. Przechodzimy most na Utracie. Po ok. 500 m docieramy 

do miejscowości Nowe Mostki i na skrzyżowaniu skręcamy w lewo. 

Utrata w Żelazowej Woli 

Utrata w Żelazowej Woli 
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Dolina Bzury i Utraty 

 

Rzeka Bzura ma swoje źródła w okolicy Łodzi i leniwie meandruje z zach. na 

pn.-wsch. po skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Powyżej Sochaczewa przyj-

muje z prawej strony wody rzeczki Utraty i po 160 km, w miejscowości Ka-

mion, wpada do Wisły. Do XIX w. była rzeką częściowo spławną i stanowiła 

jedną z dróg bezpiecznego przemieszczania się ludzi i towarów. Od czasów 

średniowiecza równolegle do Bzury biegł ważny szlak handlowy z Łęczycy  

i Sochaczewa do przeprawy pod Wyszogrodem. 

Droga Szopenowska, po wyjściu z Niepokalanowa kieruje się do doliny Utraty, 

którą przekracza w Żelazowej Woli, w pobliżu „Dworku Chopina”.  Druga po-

łowa trasy biegnie wzdłuż dolnego biegu Bzury. Od Brochowa do mostu  

w Witkowicach wiedzie po prawej stronie rzeki. Na tym odcinku starorzecza 

dochodzą do samej drogi i świadczą o tym, że obronny kościół w Brochowie 

był niegdyś oblewany wodą rzeki. Od Witkowic do Kamionu idzie się lewym 

brzegiem Bzury, a ostatnie kilometry można przejść ścieżką po wale. Wysokie 

wały Bzury przypominają te wiślane, wzniesione ze względu na cofającą się 

niekiedy do jej koryta wodę z Wisły. Idąc wałami, można jeszcze dostrzec 

ślady tzw. osadnictwa olęderskiego, typowego dla wspólnot mennonickich, 

które przybyły do nas w XVI w. z Holandii i zaczęły zagospodarowywać zale-

wowe tereny nad polskimi rzekami.  
Niegdyś ze względu na rozległe tereny nizinne wzdłuż koryta Bzury oraz z po-

wodu niewielkiego spadku wody i zlokalizowanych nad nią licznych młynów  

i grobli, rzeka szeroko się rozlewała, tworząc nieprzebyte moczary, stawy  

i starorzecza. Jej spokojne wody wzmacniały obronność miast, zamków i bu-

dowli kościelnych, obok których przepływała. Na początku XIX w. Bzura zo-

stała na niektórych odcinkach wyregulowana, a osuszona część błotnistych te-

renów zaczęła być wykorzystywana intensywnie rolniczo. Wszystko to spowo-

dowało znaczne zmiany w krajobrazie nadbzurzańskim.  

Warto wiedzieć, że rzekę Utratę w czasach narodzin Chopina nazywano staro-

słowiańskim słowem „Oszek” lub „Mrowa”.  Potwierdzają to dawne zapiski  

i oznaczenia na XVIII-wiecznych mapach. Prawdopodobnie określenie 

„Utrata” zostało przyjęte później od nazwy karczmy w dobrach Kopytów i upo-

wszechnione przez wojskowych kartografów, kiedy opracowywali w XIX w. 

Topograficzną Kartę Królestwa Polskiego. 
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 Mijamy sklep spożywczy i po pokonaniu 2,5 km drogi wśród pól, 

Stary krzyż w Nowych  Mostkach 

Kapliczka w Nowych Mostkach 
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zarośli i rzadkiej zabudowy dochodzimy do Szczytna. Z lewej docho-

dzi nieco lepsza droga asfaltowa, którą idziemy około 500 m do cen-

trum miejscowości. Następnie docieramy do skrzyżowania z krzyżem 

i skręcamy w prawo (drogowskaz na Kożuszki). Po 100 m droga sko-

Znakowanie Szopenowskiej Drogi św. Jakuba w Szczytnie 

Pielgrzymi na Szopenowskiej Drodze św. Jakuba 
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sem skręca w prawo. My idziemy lekko w lewo w polną drogę. Uro-

kliwą drogą wśród wierzb idziemy ok. 1000 m do Szczytno-Parcela. 

Na skrzyżowaniu, obok kapliczki maryjnej skręcamy w lewo w szu-

trową drogę, którą idziemy 800 m prosto, po czym skręcamy w prawo. 

Po 800 m dochodzimy do skrzyżowania i skręcamy w lewo. Po ok. 

100 m przy drogowskazie na Skarbikowo skręcamy w prawo w drogę 

żużlową. Idziemy ok. 300 m, skręcamy w lewo, po 200 m w prawo i 

po kolejnych 200 m ponownie w lewo. Po 200 m na T skrzyżowaniu 

prosto, a po 400 m na skrzyżowaniu przy kapliczce w prawo. Po 300 

m w lewo i po 50 m w prawo. Idziemy na południe 400 m do szosy  

D 92 (Warszawa-Poznań). Przechodzimy szosę na światłach i 

idziemy prosto 200 m w kierunku południowym. Po 200 m skręcamy 

w lewo. Lokalną drogą idziemy 1000 m. Po prawej stronie w oddali 

widzimy „Młyny Szymanów”. Dalej skręcamy w prawo i po 200 m 

Kapliczka maryjna przy szlaku 
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w lewo w ul. Spacerową.  Idziemy nią ok. 1000 m i dochodzimy do 

ogrodzenia otaczającego klasztor oo. franciszkanów. Na głównej 

Młyny Szymanów 



 

 

 
 

40 

ulicy w prawo i jesteśmy przy starym drewnianym kościele pamięta-

jącym św. Ojca Maksymiliana Kolbe (33 km).  

Młyn w Szymanowie 

Szymanów – w najstarszych źródłach pisanych występuje pod nazwą Szyma-

nowo lub Szymonowo. O jego pozycji w regionie decydował fakt, że w XV w. 

należał do książąt mazowieckich. W 1435 r. książę Ziemowit V sprzedał go 

stolnikowi sochaczewskiemu Abrahamowi Pawłowskiemu. Kolejnym właści-

cielem był w XVI w. Mikołaj Maciejewski, a na przełomie XVI i XVII w. Szy-

manów był własnością rodziny Myszkowskich. Kolejnymi właścicielami byli 

m.in.: Sanguszkowie, Kronenbergowie i Lubomirscy. W 1776 r. do dóbr szy-

manowskich został dołączony młyn wodny, zwany „Kołaczkiem”, leżący nie-

daleko Oryszewa. Trudno dziś ustalić, ile w XVIII i XIX w. istniało tzw. wia-

traków – małych młynów wykorzystujących silę wiatru w Szymanowie i jego 

okolicy. Według spisu z 1929 r w dawnej gminie Szymanów istniały 4 wiatraki 

we wsiach: Stary Mikołajew, Seroki, Pawłówek, Nowa Topołowa oraz 4 

młyny: w Teresinie, Paprotni, Maurycewie i Szymanowie. Właścicielem pierw-

szego z nich był książę Jan Drucki-Lubecki, który ofiarował franciszkaninowi 

o. Maksymilianowi ziemię pod Klasztor Niepokalanów. W 1936 r. spółka „Fi-

lip i Góraj” przebudowała stary młyn parowy na nowoczesny młyn elektryczny, 

który funkcjonował do lat 80. ubiegłego wieku. Na terenie byłej gminy Szyma-

nów w latach 1949–1955 wybudowano Państwowe Zakłady Zbożowe „Szyma-

nów” z siedzibą w Teresinie. Obecnie „Polskie Młyny” nadal produkują dobrą, 

markową „Mąkę Szymanowską”, cenioną na polskim i zagranicznym rynku. 

Kapliczka przydomowa w Niepokalanowie 
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Św. Maksymilian Maria Kolbe i Jan Książe Drucki-Lubecki 

 

Maksymilian, wł. Rajmund Kolbe ur. się w Zduńskiej Woli w 1894 r.  

W 1910 r. zaczął nowicjat w zakonie franciszkanów, a w 1912 r. rozpoczął 

studia w Krakowie, które kontynuował w Kolegium Serafickim w Rzymie. 

Podczas pobytu w rzymskim kolegium miał okazję obserwować na ulicach, ze 

szczególnym nasileniem w 1917 r., ateistycznie nastawione, zrewoltowane 

tłumy. Powziął wtedy myśl o założeniu stowarzyszenia, które aktywnie mo-

głoby służyć Matce Boskiej i umożliwiać prace misyjne. W 1918 r. przyjął 

święcenia kapłańskie w kościele St. Andrea della Fratte w Rzymie. Widząc w 

ideologii marksistowskiej dzieło szatana, powołał Milicję Niepokalanej (prze-

mianowaną na Rycerstwo Niepokalanej). Założył „Rycerza Niepokalanej”, 

którego nakład wzrastał z każdym numerem do czasu II wojny światowej.  

Pismo poruszało oprócz religijnych tematy polityczne, społeczne i kulturalne. 

Od 1922 r. Maksymilian Kolbe przebywał w Grodnie, gdzie w klasztorze fran-

ciszkańskim kierował wydawnictwem „Rycerza”. Tam los zetknął go z rodziną 

książąt Druckich-Lubeckich, potomkami ministra Skarbu Królestwa Polskiego 

Franciszka Druckiego-Lubeckiego. W 1927 r. Ojciec Kolbe przystąpił do two-

rzenia nowego klasztoru na terenie parcelowanego przez księcia Jana majątku 

Teresin pod Warszawą. Początkowo Kolbe otrzymał jedynie 5 mórg ziemi  

(ok. 3 ha), którą nazwano Niepokalanowem. Z czasem, jak przybywało zakon-

ników, książę zwiększał swoją darowiznę i po kilku latach niewielka zagroda 

przekształciła się w największy klasztor na świecie. 

W okresie 1931−1935 Ojciec Maksymilian przebywał w Japonii, gdzie założył 

Japoński Niepokalanów w Nagasaki (przetrwał wybuch bomby atomowej  

w 1945 r.) i odpowiednik pisma „Rycerz Niepokalanej”. W tym czasie podobne 

ośrodki założył Kolbe w Chinach i Indiach. Po powrocie do kraju w 1936 r. 

kierował klasztorem, w którym przebywało ok. 700 zakonników. Podczas oku-

pacji Niemcy aresztowali zakonników, zawiesili działalność klasztoru, a Ojciec 

Maksymilian poprzez Pawiak trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 

Dobroczyńca Niepokalanowa, książę Jan opuścił Polskę w 1939 r. Powrócił do 

kraju na kilka miesięcy przed swoją śmiercią w 1991 r. Pochowany jest na 

cmentarzu w Niepokalanowie.  

Maksymilian Maria Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 r. w bunkrze głodowym  

w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, poświęcając swoje życie za życie 

ojca wielodzietnej rodziny Franciszka Gajowniczka. Został pierwszym polskim 

błogosławionym okresu II wojny światowej wyniesionym na ołtarze w 1971 r. 
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U góry: Wnętrze bazyliki w Niepokalanowie 

Pielgrzymi przed bazyliką w Niepokalanowie 
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Wariant Szpoenowskiej Drogi św Jakuba  

z Niepokalanowa do Wyszogrodu 

 

Po wyjściu z  bazyliki skręcamy w lewo. Za narożnikiem ogrodzenia 

klasztornego ponownie w lewo w ul. Spacerową. Idziemy nią ok. 1 km  

i na końcu skręcamy w prawo. Po kolejnych 300 m skręcamy  

w lewo. Po 1 km dochodzimy do Al. 20-lecia, tu skręcamy w prawo. Po 

200 m na światłach przechodzimy drogę D 92 do Poznania (2,6 km). 

Idziemy dalej prosto i po 400 m skręcamy w lewo, a po kolejnych 50 m 

w prawo, po czym po 300 m dochodzimy do skrzyżowania w Starych 

Paskach. Obok przystanku autobusowego i kapliczki skręcamy w lewo. 

Dochodzimy do kolejnego T-skrzyżowania i tu kierujemy się w prawo 

na wieś Pilawice. Polną drogą idziemy 100 m, skręcamy w lewo i po 100 

m wraz z drogą w prawo. Po 300 m (za gospodarstwem z prawej strony) 

skręcamy w lewo i wychodzimy na drogę asfaltową. Przechodzimy przez 

wioskę Pilawice i po ok. 1500 m dochodzimy do T-skrzyżowania  

z drewnianym krzyżem, wybieramy drogę w prawo.  Droga prowadzi 

pomiędzy polami, zaroślami, luźną zabudową i zagajnikami. Po 500 m 

rozpoczyna się wioska Szczytno. Droga przez Szczytno ciągnie się po-

nad 1000 m. Na następnym T-skrzyżowaniu wybieramy drogę w lewo. 

Wśród gęstej zabudowy wiejskiej idziemy 2,5 km i dochodzimy do miej-

scowości Nowe Mostki. Tu skręcamy w prawo, idziemy w dół obok 

parku, przechodzimy most na Utracie i po 500 m jesteśmy na skrzyżo-

waniu w Żelazowej Woli. (12 km). Po prawej wejście na teren parku, po 

lewej restauracja. 

Po wyjściu z parku przechodzimy na drugą stronę głównej jezdni  

i skręcamy w lewo w kierunku Sochaczewa (po lewej mijamy restaura-

cję). Po ok. 100 m skręcamy w prawo w pierwszą wąską drogę asfaltową. 

Idziemy nią w kierunku północnym ze znacznymi odcinkami pośród sta-

rych wierzb. Po 400 m mijamy odgałęzienie w prawo – my idziemy pro-

sto. Droga staje się polna. Mijamy odgałęzienie w lewo na Warzywną  

i idąc prosto po dalszych 600 m dochodzimy do drogi asfaltowej, tu przy 

metalowym krzyżu skręcamy w lewo. Idziemy 200 m i skręcamy  
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w prawo. Po 100 m ponownie w prawo. Po lewej mijamy stawy po daw-

nych żwirowniach. Po 700 m wieś Plecewice. Tu na skrzyżowaniu koń-

czy się droga polna. Idziemy prosto drogą asfaltową w kierunku lasu, 

który zaczyna się po 100 m. Las ciągnie się ok. 500 m. Na skrzyżowaniu 

z drogą asfaltową przy metalowym krzyżu skręcamy w asfaltową drogę 

w lewo. Znowu idziemy przez las ok. 700 m. Odchodzi droga w prawo, 

ale my idziemy dalej prosto. Po 500 m z lewej strony dochodzą tory ko-

lejki. Wzdłuż torów kolejki idziemy ok. 500 m, do skrzyżowania z drogą 

D 705. Za skrzyżowaniem, idziemy chodnikiem prosto. Po 1,5 km od-

chodzą dwie drogi. My idziemy prosto trzymając się chodnika, który do-

prowadzi aż do kościoła w Brochowie (22 km).  

Po wyjściu z kościoła idziemy prosto. Po 200 m, obok szkoły skrę-

camy w lewo. Droga prowadzi pomiędzy łąkami i wyłożona jest kostką 

betonową. Po 1500 m przechodzimy most na Bzurze. Po lewej stronie 

miejsce upamiętniające poległych w obronie przeprawy w 1939 r. Skrę-

camy w prawo i ponad 4 km idziemy przez Witkowice. Po prawej stro-

nie meandry Bzury w odległości od 50 do 500 m.  

Cały czas podążamy główną drogą. Dochodzimy do wału i idziemy  

u jego podnóża. W lewo odchodzi droga, ale my idziemy prosto skrajem 

lasu, aby po  600 m dojść do drogi odchodzącej w lewo do wioski Ka-

mion Mały. Na skrzyżowaniu krzyż karawaka. Skręcamy w lewo i po 

600 m dochodzimy do skrzyżowania, gdzie skręcamy w prawo by po 

dalszych 200 m dojść do kościoła. 

Na skrzyżowaniu Y – wybieramy lewe ramię na Kamion Socha-

czewski. Po 300 m dochodzimy do szosy D 575, którą przechodzimy. Za 

przejściem wybieramy lewą z dwóch dróg. Polna droga przez las kieruje 

nas prosto. Po 150 m łukiem droga skręca w prawo, a następnie w lewo. 

Dochodzimy do zabudowań, które mijamy po prawej stronie. Po 100 m 

marszu przez las, dochodzimy do wału. Tu skręcamy w lewo i po 500 m 

dochodzimy do drogi D 50. Ze skarpy wchodzimy po schodkach na 

ścieżkę dla pieszych, znajdującą się na moście. Skręcamy w prawo. 

Idziemy przeprawą wiślaną do Wyszogrodu (33 km). 


