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Wstęp 

W 1404 r. rycerz Andrzej Ciołek z Żelechowa, wzorem wojewody 

czerskiego – rycerza Jana Pilika, który ćwierć wieku wcześniej piel-

grzymował do Santiago de Compostela, udał się w pąć na Półwysep 

Iberyjski do grobu Świętego Jakuba. Początek pielgrzymowania 

Polaków do miejsc świętych (peregrinatio ad loca sancta) miał 

miejsce w połowie XII w., kiedy to książę Henryk Sandomierski 

wziął udział w wyprawie krzyżowej do Ziemi Świętej, co uznawano 

za odbycie pielgrzymki. W wiekach XIV i XV polskie rycerstwo 

zaczęło pielgrzymować również do Santiago de Compostela, o czym 

świadczą przykłady rycerzy Pilika i Ciołka. 

Polska w tym czasie posiadała również swoje miejsce święte (loca 

sancta) – było nim opactwo benedyktyńskie na Łysej Górze, w któ-

rym od 1306 r. czczono relikwie drzewa Krzyża Świętego. W owym 

czasie świętogórskie sanktuarium było „duchową stolicą Polski”. 

Pielgrzymowała na Święty Krzyż szlachta wszystkich stanów, piel-

grzymowali monarchowie. Król Władysław Jagiełło, jako pielgrzym 

kilkukrotnie nawiedzał opactwo. Najbardziej wymowne były jego 

pielgrzymki w 1386 r. w drodze na królewską koronację do Krako-

wa oraz w 1410 r. w drodze na pola Grunwaldu. Pielgrzymi król 

Władysław Jagiełło i rycerz Andrzej Ciołek odnieśli wiktorię nad 

zakonem krzyżackim, co opisał Jan Długosz.  

W 2015 roku grupa inicjatywna Konfraterni św. Jakuba Starszego 

Apostoła przy Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie 

postanowiła pielgrzymować prastarym szlakiem z Warszawy do 

Krakowa przez Święty Krzyż. Idąc od jesieni 2015 r. do lata 2016 r. 

wytyczyli Świętokrzyską Drogę Świętego Jakuba. Droga z Warsza-

wy prowadzi przez stare grodziska: Czersk, Warkę, Skaryszew, Mi-

rzec, Wąchock, dolinami Wisły i Pilicy. Wiedzie przez wielkie 

kompleksy leśne będące pozostałościami odwiecznych puszcz – 

Kozienicką i Świętokrzyską. Ozdobą jej są zabytki – kościoły Góry 

Kalwarii, zamek w Czersku, kościoły i pałac w Warce, Skaryszewie,  
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Mircu, Bodzentynie, Wąchocku, oraz na Świętym Krzyżu. Po dro-

dze można nawiedzić dwa miejsca uświęcone relikwiami Krzyża 

Świętego – bazyliki w Warszawie i na Świętym Krzyżu. Droga pro-

wadzi przez miejsca związane z kultem św. Jakuba, którymi są: ka-

mień pamiątkowy w Warszawie ku czci pielgrzyma do Composteli 

w 1404 r. Andrzeja Ciołka właściciela wsi Kabaty, miejsce po ko-

ściele św. Jakuba w Czersku – zburzonym przez Szwedów w czasie 

potopu szwedzkiego, kościół pw. św. Jakuba w Świerżach Górnych 

oraz kościół pw. św. Jakuba w Skaryszewie.  

Świętokrzyska Droga Świętego Jakuba liczy 294 km. Rozpoczyna 

się w katedrze polowej WP w Warszawie, a w Kotuszowie, gdzie 

znajduje się kościół pw. św. Jakuba, łączy się z Małopolską Drogą 

św. Jakuba (Sandomierz – Kraków). Dalej Pielgrzymi Jakubowi 

mogą podążać w kierunku Krakowa, skąd Drogą Via Regia do San-

tiago de Compostela. 

Niniejszy przewodnik pielgrzyma, który pokornie oddajemy  

w życzliwe dłonie pielgrzymów, powstał dzięki ofiarnej i bezintere-

sownej pracy wielu osób. Grono ludzi bezpośrednio zaangażowa-

nych w to dzieło, jest wymienione na stronach redakcyjnych. Kon-

fraternia św. Jakuba dziękuje również za zaangażowanie i wsparcie 

władzom samorządowym oraz duchownym ziem, po których prze-

biega Świętokrzyska Droga Świętego Jakuba. Ufamy, iż niniejszy 

przewodnik, będzie pomocny w odbyciu pielgrzymki po urokliwych 

gościńcach południowego Mazowsza i Ziemi Sandomierskiej. Wie-

rzymy, iż Święty Jakub Apostoł poprowadzi wszystkich Jego czci-

cieli we właściwym kierunku po indywidualnych drogach życia. 

 

Buen Camino!!! 

Jerzy G. Kazimierczak – Senior Konfraterni św. Jakuba 

Łukasz Stefaniak 
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Etap I Warszawa Stare Miasto – Warszawa Powsin 

26,5 km 
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Świętokrzyską Drogę Św. Jakuba rozpoczynamy z Katedry Po-

lowej WP przy ul. Długiej. Po wyjściu ze świątyni widzimy po-

mnik Powstania Warszawskiego, a za nim gmach Sądu Najwyż-

szego. Skręcamy w prawo w ul. Długą i dochodzimy do ul. Freta. 

Po prawej ręce mamy kościół paulinów p.w. Świętego Ducha – 

stąd co roku wyrusza Piesza Pielgrzymka Warszawska na Jasną 

Górę. Naprzeciwko – kościół dominikanów p.w. św. Jacka. Idzie-

my w prawo, przychodzimy przez barbakan i mury obronne mia-

sta z XVI w. wchodzimy w obręb Starego Miasta i ul. Nowomiej-

ską dochodzimy do Rynku. Idziemy prosto w ul. Świętojańską  

i dochodzimy do archikatedry p.w. Męczeństwa Św. Jana. 

Katedra polowa WP   

Św. Jakub Starszy w katedrze 

polowej WP (XVI w.) 
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Katedra Polowa WP przy ul. Długiej, nosi wezwanie Najświętszej Maryi Pan-

ny Królowej Polski. Tradycja murowanej świątyni w tym miejscu sięga XVII w. 

i jest związana z działalnością zakonu pijarów. W czasie powstania listopado-

wego warszawscy pijarzy i ich wychowankowie włączyli się aktywnie do walki 

o niepodległość. W ramach represji w 1834 r. władze carskie nakazały zakonni-

kom opuścić klasztor, a kościół przekazać Cerkwi Prawosławnej. Zdjęto wów-

czas z fasady rzeźby Najświętszej Maryi Panny i świętych męczenników Pryma 

i Felicjana, patronów kościoła, autorstwa Jana Jerzego Plerscha. Te trzy wize-

runki zostały później zakupione dla kościoła w Rokitnie (od XIII w. do XX w. 

p.w. św. Jakuba), gdzie dwa pierwsze zachowały się do dziś. Zmiana użytkow-

ników spowodowała usunięcie bogatego barokowego wyposażenia świątyni  

i znaczną przebudowę jej bryły. Przez 80 lat mieściła się tutaj katedra prawo-

sławnej diecezji warszawskiej p.w. Najświętszej Trójcy. Wkrótce po odzyskaniu 

niepodległości, 5 lutego 1919 r. papież Benedykt XV wyznaczył sufragana war-

szawskiego ks. Stanisława Galla na pierwszego biskupa polowego WP – kościół 

stał się katedrą nowego biskupa. To w tym miejscu wojsko i społeczeństwo 

polskie pożegnało bohatera walk 1920 r. ks. Skorupkę, przed złożeniem jego 

ciała na Starych Powązkach. W czasie Powstania Warszawskiego kościół stał się 

terenem krwawych zmagań z Niemcami. Z przedwojennego wyposażenia świą-

tyni zdołano uratować jedynie figurę Matki Bożej Królowej Polski. Kościół, 

odbudowany ze zniszczeń wojennych, stał się kościołem garnizonowym. Część 

wyposażenia w postaci barokowych ołtarzy i organów sprowadzono z Dolnego 

Śląska. Na ścianach zawieszono wówczas kwatery poliptyków gotyckich – na 

jednym znajduje się postać św. Jakuba.  

Po przywróceniu Ordynariatu Polowego w Polsce nowy biskup ks. Sławoj Le-

szek Głódź odbył uroczysty ingres do katedry 23 lutego 1991 r. W 1994 r. nało-

żył na ramiona Maryi symboliczny płaszcz hetmański. Matka Boża w okryciu 

przystrojonym oznakami jednostek wojskowych stała się Hetmanką Żołnierza 

Polskiego. W przedsionku katedry zawieszono wiele tablic poświęconych wal-

kom żołnierzy polskich. Część z nich nawiązuje do ich tragicznego niekiedy 

losu. Do katedry prowadzą drzwi z brązu, na których tematyka płaskorzeźbio-

nych płycin odwołuje się do symboliki wojskowej. Ozdabiając wejście główne 

w ten sposób, rzeźbiarz Andrzej Renes sięgnął do tradycji mającej na naszych 

ziemiach tysiąc lat. Przedstawienie na jednej z płycin jest również związane  

z kampanią wojenną 1920 r. Warto jeszcze dodać, że w katedrze są przechowy-

wane pamiątki związane z kolejnymi biskupami polowymi. Oddzielną kartę 

otworzył tutaj pochówek ks. biskupa Tadeusza Płoskiego, który zginął w kata-

strofie smoleńskiej. Nowa krypta katedralna, oddana do użytku w 2014 r., stała 

się kolejną nekropolią warszawską. Świątynia wzbogacana o nowe elementy 

artystyczne jest chlubą Wojska Polskiego. Prowadzone prace remontowe czynią 

z tego miejsca ważny obiekt historyczny i religijny na mapie Warszawy. 
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Powstanie Warszawskie jest uznawane za jedno z najważniejszych wydarzeń  

w najnowszej historii Polski. Celem Powstania było wyzwolenie stolicy spod 

okupacji niemieckiej. Armia Krajowa i władze Polskiego Państwa Podziemnego 

zamierzały wystąpić wobec komunistycznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego w roli gospodarza, jako jedyna legalna władza niepodległej Rzeczy-

pospolitej. Dowódcom zależało na przeciwdziałaniu przed opanowaniem War-

szawy i Polski przez komunistów polskich i rosyjskich idących pod sztandarem 

Armii Czerwonej oraz 1 Armii WP. Niestety, Polacy nie znali ustaleń konferencji 

w Teheranie. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, zwa-

nej „Godziną W”. Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 

63 dniach walki. Zginęło od 16 tys. do 18 tys. żołnierzy AK i od 150 tys. do 180 

tys. ludności cywilnej. Niemcy doszczętnie zniszczyli Warszawę. Powstańców 

upamiętnia Pomnik Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Plac  

z pomnikiem, był miejscem wielu historycznych wydarzeń. Podczas uroczystości 

50 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w 1994 r. prezydent Niemiec 

Roman Herzog  jako pierwszy Niemiec w historii przeprosił Polaków, za zbrod-

nie popełnione przez Niemców w czasie II wojny światowej. 6 lipca 2017 r. 

prezydent USA Donald Trump, przemawiając w tym miejscu powiedział: „To dla 

mnie ogromny zaszczyt, że są obok mnie weterani i bohaterowie Powstania War-

szawskiego. Oddajemy cześć Waszemu poświęceniu i przyrzekamy, że zawsze 

będziemy pamiętać Waszą walkę o Polskę i wolność. Pomnik ten przypomina 

nam, że w straceńczej walce z uciskiem zginęło ponad 150 tys. Polaków. Po 

drugiej stronie Wisły wojska radzieckie zatrzymały się i czekały. Przyglądali się, 

jak naziści brutalnie zrównują miasto z ziemią, mordując okrutnie mężczyzn, 

kobiety i dzieci. Chcieli na zawsze unicestwić ten naród, zabijając w nim wolę 

przetrwania, ale nikomu nie udało się zniszczyć odwagi i siły, które znamionują 

charakter Polaków”. 

  Pomnik Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich 
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Święty Jakub na Długiej 20 –  nieoczekiwa-

ny wizerunek Apostoła w postaci płaskorzeź-

by herbowej miasta Olsztyna znajduje się na 

budynku bursy szkolnej naprzeciwko Pałacu 

Raczyńskich, mieszczącego obecnie Archi-

wum m.st. Warszawy. 

Herb Olsztyna ze św. Jakubem wygląda 

wśród innych nieco egzotycznie, ale niesie 

niezwykle wieloznaczny ładunek treści. 

Perypetie olsztyńskiego herbu wymagają 

odrębnej lektury. Na Długiej widzimy wize-

runek wzorowany na wersji niemieckiej  

z 1901 r., który władze Polski Ludowej uzna-

ły za najwłaściwszy. Święty przedstawiony 

został bez aureoli, za to z różańcem, pomię-

dzy półkrzyżem a wieżą (bramą miejską). Na 

czapce jest słabo wyraźna muszla, a z lewej 

strony trudno rozpoznawalny półkrzyż – 

symbol Zakonu Szpitalnego. Choć warszaw-

ski wizerunek odbiega od współczesnego 

godła Olsztyna, jakim jest zgodnie z najstar-

szą tradycją św. Jakub w aureoli z muszlą na 

niebieskiej tarczy herbowej, to dla pielgrzy-

ma postać z Długiej jest rozpoznawalna  

i jednoznaczna. 

Pierzeję ul. Długiej zabudowywano od po-

czątku XIX w. kamienicami czynszowymi, 

które zostały zrównane z ziemią w czasie 

Powstania Warszawskiego. Ruiny kwartału 

pomiędzy Długą, pl. Krasińskich, Świętojer-

ską i Freta władze wyzwolonej stolicy prze-

znaczyły w planie odbudowy miasta na ze-

spół budynków mających zapewnić lokum 

dla uczącej się młodzieży. Plany jednak 

zmieniono. Od 1948 r. obszarem zawiadywa-

ło Towarzystwo Burs i Stypendiów RP. 

Dzięki zaangażowaniu prezesa towarzystwa 

Wiktora Kordowicza udało się zakończyć 

budowę bursy w 1949 r. W czasie remontu, 

przeprowadzonego na początku lat 80-tych 

XX w., wykonano elewację budynku z her-

bami miast. Symbolizują dzielnice Polski,  

z których przybywała młodzież, aby uczyć 

się i odbudowywać Warszawę zniszczoną  

w czasie II wojny światowej. 

 

Święty Jakub Starszy  

na ul. Długiej 20 

 

Kościół św. Jacka z muszlą 

 św. Jakuba (oo. dominikanie) 
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Kościół św. Jacka to pierwsza świątynia, dla której za patrona obrano polskiego świę-

tego. Jacek Wojtkiewicz herbu Odrowąż (1183–1257) był dominikaninem urodzonym 

na Opolszczyźnie. Dominikanie przybyli do Warszawy pod koniec XVI w. i w 1603 r. 

na nabytym i darowanym gruncie między ulicami Freta i Rybaki postawili prowizo-

ryczny klasztor, kaplicę oraz cegielnię, w której wrabiali cegłę na budowę przyszłej 

świątyni i klasztoru. W 1606 r. odprawiono w nowej świątyni pierwszą mszę i uroczy-

ście przeniesiono tu z kościoła NMP relikwie św. Jacka, sprowadzone do stolicy rok 

wcześniej. Podczas zaraz morowych nękających Warszawę w XVII w. kościół św. 

Jacka, jako jedyny w mieście, pełnił posługę duszpasterską przez specjalne otwory  

w drzwiach wejściowych. Świątynia i klasztor zostały zniszczone podczas potopu 

szwedzkiego. W okresie rozbiorów i wojen napoleońskich w klasztorze umieszczono 

szpital i koszary wojskowe. W 1944 r. mieścił się tu szpital polowy, w którym podczas 

bombardowania zginęło około tysiąca osób. Dominikanie wrócili do Warszawy  

w 1947 r. i wkrótce odbudowali świątynię i klasztor. 

Bryła kościoła utrzymana jest w stylu gotycko-barokowym. Fasada została ufundowa-

na przez Wojciecha Baryczkę. Kondygnacje oddziela profilowany gzyms z attykami 

przysłaniającymi dach i z parami pylonów w kształcie ostrosłupów. Na trójkątnym 

szczycie stoją figury: Matki Bożej, św. Jacka i św. Dominika. Z lewej strony bryły 

kościoła mieści się kaplica św. Dominika (zwana też kaplicą Kotowskich), dobudowa-

na w 1690 r., a z prawej wolnostojąca, barokowa dzwonnica. Na tyłach kościoła od ul. 

Starej stoi budynek klasztorny ufundowany przez rodzinę Baryczków.  

We wnętrzu kościoła posadzka znajduje się poniżej poziomu ulicy. Sklepienie nawy 

głównej jest barokowe, krzyżowe oparte na płaskich łukach z czterema przęsłami, 

nawy boczne w stylu renesansowym, sklepione kolebkowo, z łagodnie zwieńczonymi 

otworami okiennymi. Gotyckie prezbiterium z ostrymi łukami w sklepieniu oraz 

zwieńczeniu otworów okiennych i innych, wydłużone, z czterema przęsłami, zostało 

oddzielone od nawy głównej łukiem tęczowym. W ołtarzu głównym ufundowanym 

przez Wojciecha Baryczkę znajdują się: pasyjna kompozycja rzeźbiarska (składająca 

się z barokowego krucyfiksu oraz z późnogotyckich figur z XVI w. - Najświętszej 

Maryi Panny i św. Jana) oraz obrazy św. Jacka i św. Dominika. Przy prezbiterium, na 

przedłużeniu prawej nawy widać piętrowy aneks, mieszczący w przyziemiu prostokąt-

ną zakrystię oraz kwadratową kaplicę Świętego Krzyża, zwaną Ciemną, pod którą 

złożono szczątki ofiar bombardowania kościoła w 1944 r. Na przedłużeniu lewej nawy 

mieści się kaplica Matki Bożej Fatimskiej (dawniej Różańcowej, zw. Śnieżną).  

W nawach bocznych ściany podzielone zostały pilastrami w porządku toskańskim  

z gładkimi trzonami oraz skromną dekoracją głowic. Na lewym pilastrze łuku tęczo-

wego znajduje się rzeźba NPM Łaskawej zwana Tańczącą (XVIII w.), pochodząca  

z klasztoru Dominikanów w Podkamieniu. W kościele znajdują się tablice poświęcone 

dowódcom Armii Krajowej, a w lewej nawie krata kuta z żelaza (XVIII w.), jedna  

z trzech najwspanialszych w Warszawie, zamykająca wejście do kaplicy św. Domini-

ka. W barokowym ołtarzu kaplicy wisi obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwanej 

Czortkowską, ofiarowany przez króla Jana Kazimierza dla dominikanów w Czortko-

wie (obecnie na terenie Ukrainy). W kaplicy znajduje się też rzeźba Antoniego Osiń-

skiego Ecce Homo podarowana przez lwowskich dominikanów oraz pomniki nagrobne 

rodziny Kotowskich. Podziemia kryją kryptę grobową, w której zachowały się niena-

ruszone sarkofagi Adama i Małgorzaty Kotowskich, jak również sprowadzone z Kra-

kowa w 1960 r. doczesne szczątki Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego (1878–1949). 
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Kościół Świętego Ducha. Wdzięczny za 

obronę Jasnej Góry, król Jan Kazimierz zło-

żył na ręce przeora Augustyna Kordeckiego 

dar w postaci gruntu na osiedlenie  paulinów 

w Warszawie. Wezwanie Świętego Ducha 

przypominać miało istniejący dawniej w tym 

miejscu drewniany kościół szpitalny fundacji 

księcia mazowieckiego Janusza I Starszego  

z małżonką. Wydarzeniem, które do dziś ma 

swą tradycję, była piesza pielgrzymka na 

Jasną Górą która wyruszyła stąd w 1711 r. 

jako dziękczynienie za ocalenie podczas 

zarazy morowej. W 1944 r. spalony przez 

Niemców. Ocalały pozostałości ołtarza św. 

Antoniego pod chórem, późnobarokowe 

portale z prezbiterium i kuta krata z kaplicy 

MB Częstochowskiej. Nabytkiem są obrazy 

śląskiego malarza Michała Willmmana „Pod-

niesienie Krzyża” i „Naigrywanie” wykonane 

dla klasztoru w Lubiążu oraz droga krzyżowa 

podarowana przez klasztor jasnogórski.  

 

Warszawska Syrenka Matka Boża Łaskawa w kościele oo. jezuitów 

Kościół Św. Ducha 

(oo. paulini) 
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Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy. Kościół zbudowa-

ny w latach 1609-1626 prawdopodobnie wg.  Projektu Jana Frankiewicza. Ini-

cjatorem budowy kościoła dla zakonu jezuitów (przybyli do Warszawy w 1607 

r.) był ks. Piotr Skarga. Fundatorami tej świątyni byli m.in. król Zygmunt III 

Waza, Andrzej Bobola (podkomorzy), bracia Gostomscy. W 1656 r. świątynia 

została zniszczona i splądrowana przez  wojska szwedzkie. W 1660 zakon zało-

żył przy kościele aptekę, która służyła również mieszkańcom Warszawy i po 

aptece zamkowej była najstarszą w mieście. W 1668 r. jezuici założyli tu szkołę 

teologiczno-filozoficzną na poziomie akademickim. W 1773 r., po kasacie zako-

nu, świątynia stała się kościołem szkolnym podległym Komisji Edukacji Naro-

dowej. Kościół przez krótki czas należał też do Bractwa Niemieckiego pod we-

zwaniem Świętego Brunona. Krótko mieściła się tam również siedziba pauli-

nów. W 1818 r. kościół przeżył kryzys i był traktowany jako magazyn katedral-

ny. Świątynia powróciła do pełnienia swej pierwotnej funkcji dopiero w 1834 r, 

dzięki zakonowi pijarów. W 1944 r. kościół został prawie doszczętnie zniszczo-

ny na skutek podpalenia i wysadzenia w powietrze. Sanktuarium do dziś pozo-

staje pod opieką jezuitów. Jest to budowla jednonawowa, manierystyczno-

barokowa, zwieńczona ozdobnym szczytem i kopułą nad absydą. W nawie 

bocznej znajduje się kaplica adoracyjna. Z tyłu do budowli asymetrycznie do-

stawiono 65 metrową wieżę. Główne wejście do świątyni prowadzi przez Aniel-

skie drzwi wykonane w 2009 r. przez rzeźbiarza Igora Mitoraja. We wnętrzu 

kościoła zwraca uwagę obraz Najświętszej Matki Bożej Łaskawej, który 

przedstawia wizerunek Najświętszej Maryi Panny Łaskawej trzymającej w obu 

dłoniach połamane strzały - symbol ochrony przed nieszczęściami. Jest to kopia 

renesansowej polichromii znajdującej się w katedrze miasta Faenza we Wło-

szech, namalowana przez nieznanego artystę warszawskiego na zamówienie 

rektora pierwszego konwentu oo. pijarów na ziemiach polskich, ks. Hiacynta 

Orsellego, z przeznaczeniem na ołtarz kościoła pijarów przy ul. Długiej (obecna 

katedra polowa WP). 24 marca 1651 r. w obecności nuncjusza papieskiego abp 

Jana de Torres obraz został uroczyście wprowadzony do świątyni i ukazany 

ludowi Warszawy. Nuncjusz odczytał bullę papieża Innocentego X ustanawiają-

cą święto Mater Gratiarum Varsaviensis na drugą niedzielę maja. Po przemia-

nowaniu kościoła oo. pijarów w 1834 r. na cerkiew prawosławną, obraz został 

przeniesiony do kościoła oo. jezuitów. W 1970 r. Watykan uroczyście zatwier-

dził Matkę Bożą Łaskawą jako Patronkę Warszawy. 7 października 1973 r.  

z inicjatywy Ks. Kard. Prymasa Stefana Wyszyńskiego cieszący się niezwykłym 

kultem obraz Najświętszej Maryi Panny koronowano papieskimi koronami. 

Stojąca przy schodach przed wejściem do kościoła rzeźba niedźwiedzia, pozo-

stawiona tu przez oo. pijarów symbolizuje św. Pryma - jednego z patronów za-

konu; drugim był św. Felicjan, przedstawiany pod postacią lwa – rzeźba ta zosta-

ła zniszczona w 1944 r. Obydwie powstały w pracowni Jana Jerzego Plerscha  

w połowie XVIII w. Z figurą związana jest legenda mówiąca o tym, że  
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kamienny niedźwiedź to zakochany książę Mieszko, który zmienił się  

w posąg z żalu, że jego wybranka poślubiła innego mężczyznę. Według le-

gendy książę zaklęty w kamiennego niedźwiedzia ciągle czeka na dziewczy-

nę, która miłością przywróci go do życia.  

Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela  

Na przełomie XIII/XIV w. w miejscu dzisiejszej bazyliki powstała drewniana 

kaplica zamkowa, która niebawem stała się kościołem parafialnym miasta,  

a także miejscem pochówku książąt mazowieckich. W 1339 roku odbył się tu 

proces polsko-krzyżacki o Ziemię Pomorsko-Kujawską. Z wydarzeniem tym 

związany jest pierwszy dokument pisany wymieniający nazwę miasta War-

szawa. W 1390 r. staraniem księcia Janusza I Mazowieckiego drewnianą 

kaplicę zastąpił kościół murowany (cegła). Z uwagi na położenie świątyni 

blisko zamku książąt mazowieckich, a później zamku królewskiego, odgry-

wała ona w historii Polski doniosłą rolę. Do końca XIX wieku stanowił przy-

kład gotyku. Zniszczony podczas powstania warszawskiego, w latach został 

1948 – 1956 zrekonstruowany na podstawie XIV-wiecznych planów pod 

kierunkiem Jana Zachwatowicza. 

  

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej 

oraz Archikatedra Warszawska 

Droga z Archikatedry na Zamek 

Królewski 
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We wnętrzu na uwagę zasługują: renesansowy nagrobek ostatnich książąt 

mazowieckich - Stanisława i Janusza; barokowa kaplica Baryczków z cudow-

nym krucyfiksem z XVI wieku; barokowa kaplica Literacka z relikwiami 

błogosławionego metropolity warszawskiego Zygmunta Szczęsnego Feliń-

skiego; klasycystyczny pomnik nagrobny Stanisława Małachowskiego, wyku-

ty z białego marmuru, zaprojektowany przez Bertela Thorvaldsena; mauzo-

leum prymasa Stefana Wyszyńskiego (1990 r.); pomniki, popiersia i tablice 

ku czci znanych Polaków m.in. fragment pomnika Zygmunta Kazanowskiego, 

Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Stefana Starzyńskiego, Jana Pawła 

II oraz żołnierzy i księży poległych w latach 1920, 1939, 1944. W ołtarzu 

głównym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz repliki stalli ofiarowa-

nych przez Jana III Sobieskiego. Witraże w prezbiterium są współczesnym 

dziełem prof. Wacława Taranczewskiego. W podziemiach pochowani są 

przedstawiciele władzy z różnych okresów: podkomorzy nadworny koronny 

Adam Kazanowski, król Stanisław August Poniatowski, książę mazowiecki 

Stanisław, książę mazowiecki Janusz III,  prezydent Gabriel Narutowicz, 

prezydent Ignacy Mościcki, prezydent Stanisław Wojciechowski, premier  

i wybitny pianista Ignacy Jan Paderewski, wódz naczelny gen. Kazimierz 

Sosnkowski; arcybiskupi warszawscy i prymasi polscy: Szczepan Hołowczyc, 

Wojciech Skarszewski, Antoni Melchior Fijałkowski, św. Zygmunt Szczęsny 

Feliński, Wincenty Teofil Popiel, August Hlond, Stefan Wyszyński; a także: 

pisarz, laureat nagrody Nobla Henryk  Sienkiewicz oraz malarz Marcello 

Bacciarelli.  

  

Wychodzimy z archikatedry, skręcamy w lewo, idziemy na Plac 

Zamkowy. Po lewej stronie mijamy odbudowany Zamek Królew-

ski, po prawej - resztę murów obronnych Warszawy oraz kolumnę 

Zygmunta III Wazy. Przecinamy plac i kierujemy się do kościoła 

św. Anny. Wchodzimy na Krakowskie Przedmieście. Mijamy fi-

gurę Matki Boskiej Pasawskiej ufundowaną w XVII w. przez zna-

nego warszawskiego architekta Józefa Szymona Bellotiego jako 

wotum za uratowanie jego rodziny od zarazy oraz za zwycięstwo 

Sobieskiego pod Wiedniem. Za figurą mijamy budynek Towarzy-

stwa Dobroczynności Res Sacra Miser. Idąc dalej po lewej widzi-

my pomnik Adama Mickiewicza, a w rogu placu - pokarmelicki 

kościół seminaryjny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-

ny i św. Józefa Oblubieńca. 
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Zabudowania Zamku Królewskiego były do 1526 r. siedzibą książąt mazo-

wieckich, a w latach 1611–1794 rezydencją królewską. W latach 1569–1794 

zbierały się tu sejmy, a w okresie 1927–1939 był stałą siedzibą prezydenta 

RP. Zamek został całkowicie zniszczony w 1944 r., Decyzję o jego odbudo-

wie podjęto w 1971r.. Pierwszy gród w tym miejscu był wzmiankowany  

w dokumentach z 1321 r. Od 1349 r. kolejni książęta mazowieccy zaczęli 

wznosić etapami zamek murowany. Po inkorporacji Mazowsza do Korony 

mieszkała tu królowa Bona. W 1568 r. król Zygmunt August rozpoczął prze-

budowę dawnych budowli książęcych i postawił wzdłuż skarpy budynek 

rezydencjalny. Za czasów Zygmunta III Wazy połączono pięć skrzydeł 

i zamknięto dziedziniec w formie nieregularnego pięcioboku. Barokowa wie-

ża zegarowa z 1619 r., wraz z ustawioną obok Kolumną Zygmunta III Wa-

zy, jest obecnie charakterystycznym elementem stolicy. Pierwszą kolumnę 

wzniesiono w latach 1643-1644 na zlecenie króla Władysława IV, syna Zyg-

munta. Powstała w kamieniołomach chęcińskich. Użyty kamień to tzw. mar-

mur salcesonowy. Pierwsza kolumna została zdemontowana w 1885 r. Drugą 

zamówiono na ówczesnym pruskim Śląsku, w strzegomskich kamienioło-

mach granitu. Dotrwała do Powstania Warszawskiego. Obecna kolumna, 

ustawiona w 1949 r., ma granitowy trzon wykonany także w strzegomskich 

kamieniołomach, jednak już na polskim Śląsku. Ciekawostką jest to, że ze 

względu na perspektywę, posąg króla jest przewyższony i ma prawie 3 m, zaś 

walec kolumny to zaledwie jedna trzecia wysokości całego pomnika. 

  

Kolumna króla Zygmunta III Wazy, Zamek Królewski, 

kamieniczki Starego Miasta 
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Kościół św. Anny początkowo nosił wezwanie św. Bernardyna ze Sieny.  

Z uwagi na zasługi, jakie położyły dla bernardynów i świątyni trzy kobiety  

o imieniu Anna (Anna Fiodorówna – sprowadziła w 1454 r. do Warszawy 

bernardynów; księżna Anna Radziwiłłowa – odbudowała klasztor w XVI w.; 

królowa Anna Jagiellonka – ufundowała w 1578 r. dzwonnicę) – obrano nową 

jego patronkę. W latach 1504 – 1505 pracował tu patron Warszawy bł. Wła-

dysław z Gielniowa. Najstarsze partie późnogotyckie to prezbiterium, zakry-

stia, fragment wieży od strony północno-zachodniej i portal świątyni w pół-

nocnej elewacji. Jednonawowa bryła kościoła utrzymana jest w stylu baroko-

wym. Od strony Krakowskiego Przedmieścia widać klasycystyczną fasadę,  

w której wnękach stoją posągi czterech ewangelistów (św. Jan z twarzą króla 

Poniatowskiego). W prezbiterium – barokowy ołtarz główny (XVIII w.). Na 

ścianach i sklepieniach widnieją freski z XVIII w., autorstwa br. W. Żebrow-

skiego, przedstawiające m.in. sceny z życia św. Anny. Z lewej strony znajduje 

się ambona z drewna, na jej szczycie stoi posąg bł. Władysław z Gielniowa. 

We wczesnobarokowej kaplicy bł. Władysława z Gielniowa (z lewej strony) – 

freski br. W. Żebrowskiego. W kaplicy Matki Bożej Loretańskiej znajdują się 

m.in.: figura patronki (ok. 1640 r.) pochodząca z kościoła bernardynów na 

Pradze oraz krzyż harcerzy z 10 kwietnia 2010 r. Pomiędzy dzwonnicą i ko-

ściołem stoi kolumna Matki Bożej z Dzieciątkiem (1643 r.). Na początku 

sierpnia każdego roku wyrusza stąd Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna 

na Jasną Górę. Na Krakowskim Przedmieściu przed zabudowaniami poklasz-

tornymi stoi figura Matki Bożej Pasawskiej z 1683 r., rzeźba Józefa Bellot-

tiego, wzorowana na słynącym cudami obrazie z kościoła pielgrzymkowego 

Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w niemieckiej Pasawie.  

 

Kościół Św. Anny 

Figura 

MB Pasawskiej 
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Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nazywany Res 

Sacra Miser, przy Krakowskim Przedmieściu 62, to dawny kościół ss. karmeli-

tanek bosych pw. Św. Ducha. Pierwszy drewniany kościół i klasztor spłonęły  

w czasie wojen szwedzkich. W latach 1696-1699 wzniesiono obok murowany 

kościół, który zachował się do dziś. W 1818 r. klasztor został zlikwidowany,  

a jego budynki przekazano Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności. 

Kościół stał się kaplicą Towarzystwa. W 1979 r. kapelanem kościoła był bł. ks. 

Jerzy Popiełuszko. Obecnie jest to kościół rektorski parafii archikatedralnej.  

W kościele zachował się barokowy ołtarz, w którym zastosowano ciekawy 

mechanizm zmieniający obrazy. Ołtarz można obejść przechodząc przez ka-

mienne odrzwia z XVII wieku. Świątynia ma jedną nawę, nad którą po bokach 

wzniesiono galerie zabezpieczone balustradami. W kościele znajduje się nagro-

bek Michała Szymanowskiego, starosty wyszogrodzkiego zmarłego w 1731 r. 

Pod kościołem są krypty nie otwierane od 200 lat. Kościół Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa, przy Krakowskim Przedmieściu 

52/64 to barokowa budowla wzniesiona na planie krzyża łacińskiego, pierwot-

nie dla oo. karmelitów bosych (przebywali tutaj do 1864 r.). Od 1866r. pełni 

funkcję kościoła seminaryjnego. W latach 1945-1956 był prokatedrą warszaw-

ską. Kościół został konsekrowany w 1716 r. (po 74 latach od rozpoczęcia bu-

dowy) przez ks. Augustyna Wessela, wnuka brata pierwszego fundatora. Ołtarz 

główny w stylu rokoko został wzniesiony w poł. XVIII wieku. Zawiera elemen-

ty wcześniejszego ołtarza oraz rzeźby autorstwa Jana J. Plerscha. W kaplicach 

bocznych rozmieszczono klasycystyczne ołtarze z obrazami namalowanymi 

przez Franciszka Smuglewicza w 1791 r. W latach 1762-1780 przebudowano 

fasadę kościoła nadając jej klasycystyczny charakter. Od 1664 r. w kościele 

znajduje się obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci (koronowany w 2015 r.) Ko-

ściół bez większych zniszczeń przetrwał II wojnę światową. 

 

Prokatedra 

Świętego Józefa 

Kościół Res 

Sacra Miser 
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Za kościołem Pałac Prezydencki z pomnikiem Księcia Józefa Po-

niatowskiego oraz hotel Bristol. Po przejściu ul. Karowej mijamy 

pomnik Bolesława Prusa, pomnik Stefana kard. Wyszyńskiego  

i kościół Sióstr Wizytek. Idziemy dalej ul. Krakowskie Przedmie-

ście. Po lewej stronie znajdują się budynki Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Na wprost ozdobnej bramy widać na dziedzińcu UW gmach 

biblioteki uniwersyteckiej, za nim Pałac Kazimierzowski – najstar-

szy budynek na terenie uniwersytetu (XVIII w). Krakowskie 

Przedmieście zamyka widok Pałacu Staszica, a przed nim pomnik 

Mikołaja Kopernika. Po prawej stronie stoi Bazylika Św. Krzyża, 

którą opiekują się księża misjonarze. Obok pomnika Mikołaja Ko-

pernika skręcamy w lewo, idziemy ul. Kopernika w dół, znów  

w lewo w ul. Tamka. Kilkaset metrów dalej mijamy Zamek Ostrog-

skich, w którym mieści się Muzeum Fryderyka Chopina. 

Bernardo Bellotto (Canaletto), Kościół Wizytek w Warszawie (XVIII w.) 



 

 

Świętokrzyska Droga Świętego Jakuba 

 

21 

Kościół pw. Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogarodzicy Maryi 

znajduje się przy Krakowskim Przedmieściu 34. Jest to kościół Sióstr Wizytek, 

które w 1654 r. sprowadziła do Polski królowa Maria Ludwika Gonzaga, żona 

Jana Kazimierza. Obecny kościół był wzniesiony głównie kosztem Elżbiety Sie-

niawskiej według projektu Karola Baya. Został  ukończony  przez Efraima Schro-

edera w 1763 r., po kilkudziesięciu latach budowy. Konsekracji kościoła dokonał 

biskup kijowski Józef Załucki. Jest to kościół jednonawowy z rzędami niskich 

kaplic otwartych w całości na nawę oraz z płytkim prezbiterium. W ołtarzu znaj-

duje się obraz „Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny” autorstwa Tadeusza 

Kuntzego z 1761 r. Obrazy w kaplicach bocznych pochodzące z pierwszego ko-

ścioła, były ofiarowane m.in. przez króla Jana Kazimierza. Tabernakulum jest 

darem królowej Marii Ludwiki. W zakrystii przechowuje się cenne naczynia 

liturgiczne i szaty z XVII i XVIII wieku. Ciekawym elementem wnętrza jest 

ambona w kształcie łodzi autorstwa Jana Jerzego Plerscha, który jest również 

współautorem dekoracji rzeźbiarskiej fasady tej świątyni. Na organach kościoła 

grywał młody Fryderyk Chopin. Świątynię Wizytek odwiedzała często podczas 

swoich pobytów w Warszawie Francuzka Rosa Bailly, wielka przyjaciółka Polski 

i Polaków.  

Bazylika Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3, ma rodowód się-

gający początku XVI wieku. Była pierwszym warszawskim kościołem parafial-

nym powstałym poza murami miasta. Parafię w tym miejscu erygował biskup 

poznański Jan Wężyk. Pierwszy kościół został zniszczony w czasie potopu 

szwedzkiego. Obecny kościół, dwupoziomowy, wzniesiono w stylu barokowym  

w latach 1679-1696, według projektu włoskiego architekta Józefa Szymona Bel-

lottiego. Fundatorami kościoła byli Kazimierz Szczuka, opad paradyski i prymas 

Michał Radziejowski. Parafia świętokrzyska na prośbę królowej Ludwiki Marii 

Gonzagi została przekazana Księżom Misjonarzom św. Wincentego a Paulo, dla 

których władczyni ufundowała obok klasztor. W XVIII wieku Józef Fontana 

wzniósł  wieże kościoła, a jego syn Jakub zaprojektował fasadę, którą ozdobiły 

rzeźby Jana Jerzego Plerscha. W kościele umieszczono epitafia wielu sławnych 

Polaków m.in. Fryderyka Chopina i urnę z sercem  kompozytora, Adama Mic-

kiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Bolesława Prusa, Wła-

dysława Reymonta i urnę z sercem noblisty. Kościół był częściowo zniszczony  

w 1939 roku. W Powstaniu Warszawskim zostało zniszczone całkowicie wnętrze  

i fasada z wieżami. Unicestwieniu uległ wówczas ołtarz główny, wiele obrazów, 

m.in. Smuglewicza i Siemiginowskiego, zaginęło bogate wyposażenie kościoła. 

Po wojnie świątynię odbudowywano. Wnętrza zostały częściowo zrekonstruowa-

ne. Po kolegiacie św. Jana bazylika  jest uważana za najważniejszy kościół war-

szawski. W 2002 r.  Jan Paweł II podniósł go do godności bazyliki mniejszej. 

Przed kościołem stoi figura Chrystusa dźwigającego krzyż według projektu An-

drzeja Pruszyńskiego. Pierwotna figura z 1858 r. była cementowa. Po trzydziestu 

latach została zastąpiona odlewem w brązie. W czasie walk Powstania Warszaw-

skiego w 1944 r. posąg Chrystusa został strącony z cokołu. Szczęśliwie uniknął 

przetopienia i ponownie został ustawiony przed świątynią w 1945 r.  

W bazylice znajdują się relikwie Krzyża Świętego. 
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Bernardo Bellotto (Canaletto), Krakowskie Przedmieście  

od strony Nowego Światu, (XVIII w.) 

Bazylika Św. Krzyża  

po II wojnie światowej 
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Schodzimy niżej ul. Tamka, przecinamy ul. Kruczkowskiego, do-

chodzimy do ul. Solec, w którą skręcamy w prawo. Idąc cały czas 

prosto (1,1 km), dochodzimy do Kościoła Świętej Trójcy na Solcu. 

Po wyjściu z kościoła, skręcamy w prawo w ul. Solec, która na-

stępnie przechodzi w ul. Czerniakowską. Po prawej stronie mijamy 

Torwar oraz stadion klubu sportowego Legia, zaś po lewej budynki 

Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego. Idąc cały 

czas prosto dochodzimy do Kościoła św. Józefa Oblubieńca, świą-

tyni parafii pw. Św. Stefana Króla. Po ok. 400 m przy ul. Gagarina 

przechodzimy w lewo na drugą stronę ulicy wchodzimy w ul. Neh-

ru i po dwóch zakrętach lewo-prawo idziemy dalej ul. Bluszczań-

ską, która przechodzi w ul. Siekierkowską, a potem w ul. Gości-

niec. Po ok. 2,5 km od ul. Czerniakowskiej dochodzimy do Sank-

tuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. 

Kościół Świętej Trójcy na Solcu 

(oo. karmelici bosi) 

Figura Jezusa Nazareńskiego 

na Solcu 
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Kościół Świętej Trójcy (Sanktuarium Jezusa Nazareńskiego) na Solcu, 

wzmiankowany w historiografii w 1339 r. jest jednym z najstarszych w Warszawie. 

Świątyni pierwotnie patronowała św. Barbara. W XV w. był to kościół parafialny 

dla: Solca, Sielc, Czerniakowa, Mokotowa, Kałęczyna, Ujazdowa, Czarkowa, 

Bielin. Pierwszy kościół stał tam, gdzie obecnie znajduje się figura św. Barbary. 

Zniszczył go wylew Wisły w XVI w. Obecny kościół, fundacji Fryderyka Falke-

rzamba, został zbudowany z inicjatywy Marii Kazimiery Sobieskiej, dla ojców 

Zakonu Świętej Trójcy (Trynitarzy). Kościół na planie krzyża równoramiennego, 

projektu Tylmana Van Gamerena (autor przebudowy Wilanowa), jest wzorowany 

na madryckim kościele Świętej Trójcy, który znajduje się przy ulicy Lope De Vegi. 

Kościół poświęcił w kwietniu 1726 r. biskup kijowski Samuel Jan Ożga. Zakon 

ojców trynitarzy uległ carskiej kasacji w 1864 r., a w 1887 r. kościół przejęła die-

cezja warszawska. W 2017 r. kardynał Kazimierz Nycz przekazał parafię oo. kar-

melitom bosym, jako zadośćuczynienie za należące do nich do 1864 r. obiekty 

seminaryjne przy Krakowskim Przedmieściu. Przy parafii prowadzone jest duszpa-

sterstwo w j. hiszpańskim. W kościele na Solcu został ochrzczony Stefan Starzyń-

ski (1893 r.), a poeta Krzysztof Kamil Baczyński zawarł sakrament małżeństwa 

(1942 r.). Figurę Jezusa Nazareńskiego przywieźli do Warszawy w XVII w. oo. 

trynitarze. Jest to jedna z pierwszych kopii madryckiej figury Jezusa Nazareńskiego 

Wykupionego. Figura jest najstarszym sakralnym eksponatem kultury iberyjskiej  

w Warszawie.  

Kościół św. Józefa Oblubieńca na 

Sielcach, wybudowany w latach 1922 

– 1926, powstał jako kaplica szkolna 

Sióstr Nazaretanek, które przybyły do 

Warszawy w 1918 r. To jednonawowy 

budynek zwieńczony latarnią sygna-

turką. Ciekawym elementem architek-

tonicznym kościoła jest sklepienie 

kryształowe, rzadko występujące  

w Polsce. Dom prowincjalny przy ul. 

Czerniakowskiej 137 spełniał szcze-

gólną rolę w czasie okupacji i Powsta-

nia Warszawskiego. Był miejscem 

tajnego nauczania, terenem walk, 

siedzibą sztabu dowódczego Zgrupo-

wania Pułku Baszta, szpitalem. 1 mar-

ca 1973 r. przy kościele została utwo-

rzona parafia św. Stefana Króla. Sio-

stry Nazaretanki, prowadzą tu żeńską 

szkołę na różnych szczeblach.  

 

Kościół św. Józefa Oblubieńca  

na Sielcach 
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Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach w War-

szawie powołane 31 sierpnia 1997 r. usytuowane jest w miejscu objawień 

Matki Bożej i Jezusa. 3 maja 1943 r. w uroczystość Matki Bożej Królowej 

Polski 12-letnia Władzia Frączak (z męża Papis) pierwszy raz zobaczyła ob-

jawiającą się na tle korony drzewa wiśni Matkę Bożą. Objawienia  zarówno 

Matki Bożej, jak też Jezusa trwały tu ponad siedem lat, ostanie miało miejsce 

w święto Matki Bożej Bolesnej 15 września 1949 r. Posłuszni przekazywa-

nym przez Władzię poleceniom Matki Bożej mieszkańcy Siekierek i przyby-

wający z terenu Warszawy liczni wierni. gromadzili się tu na modlitwę, po-

czątkowo przy małej kapliczce zawieszonej na wiśni, a od 1946 r. przy kapli-

cy zbudowanej z przynoszonych przez ludzi. gruzów zburzonej Warszawy.  

8 maja 1949 r. murowana kaplica za staraniem wiernych została poświęcona. 

Siekierki należały w pierwszych latach powojennych do parafii księży zmar-

twychwstańców pw. św. Kazimierza przy ul. Chełmskiej, później św. Bonifa-

cego bernardynów z Czerniakowa. Od maja 1977 r. opiekę duszpasterską 

zaczęli sprawować kapłani z parafii św. Stefana przy ul. Czerniakowskiej.  

3 maja tegoż roku po raz pierwszy odprawiono w kaplicy Mszę św. i odtąd 

Eucharystia była sprawowana regularnie najpierw w święta maryjne, a od 

stycznia 1980 r. w każdą niedzielę. Posługę tę pełnił o. Edward Szajor SP, 

pełniący w parafii św. Stefana obowiązki wikariusza, oddelegowany przez Ks. 

Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego do tworzenia ośrodka duszpasterskiego 

na Siekierkach. Oficjalnie Ks. Prymas powierzył miejsce objawień zakonowi 

pijarów 16 listopada 1980 r. W 40-tą rocznicę rozpoczęcia objawień tj. 3 maja 

1983 r. władze państwowe przekazały ten teren zakonowi pijarów. 15 marca 

1988 r. ustanowiona została parafia NMP Królowej Wyznawców, a na pierw-

szego proboszcza powołano o. Kazimierza Wójciaka SP (do VII 1989 r.).  

15 października 1984 r. Ks. Józef Kard. Glemp poświęcił sąsiadujący z kapli-

cą plac pod budowę kościoła, 22 października 1988 r. Bp Zbigniew Kraszew-

ski wmurował kamień węgielny i poświęcił dolny kościół, a 17 września 1994 

r. Prymas Glemp poświęcił wybudowany już kościół parafialny. Projektantem 

kompleksu kościelnego jest inż. arch. Janusz Tofil, architektury wnętrza Ma-

riusz Krupiński, a aranżacji plastycznej Iwona Jesiotr-Krupińska, która jest 

także autorem monumentalnej rzeźby Matki Bożej w głównym ołtarzu i ory-

ginalnych stacji Drogi Krzyżowej. We wnętrzu są też obrazy Marii Wolen-

berg-Kluze, które powstały według przekazu p. Władysławy Papis na temat 

objawień. 29 sierpnia 1999 r. Prymas Józef Kard. Glemp poświęcił przebudo-

waną jako wotum za uleczenie z choroby alkoholowej kaplicę na miejscu 

objawień Matki Bożej. Zakon o. pijarów prowadzi na terenie siekierkowskiej 

parafii Szkołę Podstawową im. o. Onufrego Kopczyńskiego, przedszkole oraz 

corocznie organizuje w Warszawie Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Mło-

dzieży, której inicjatorem i wieloletnim dyrektorem był ks. Józef Joniec (zgi-

nął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku). 
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Po wyjściu z sanktuarium skręcamy w prawo na ścieżkę pieszo-

rowerową. Idziemy wzdłuż Trasy Siekierkowskiej ok. 600 m, po 

czym skręcamy w lewo, przechodzimy pod trasą i skręcamy  

w prawo. Idziemy cały czas prosto ścieżką wzdłuż Trasy Siekier-

kowskiej. Po dotarciu do skrzyżowania z ul. Czerniakowską, 

skręcamy w lewo. Po 400 m dochodzimy do bernardyńskiej para-

fii pw. Św. Bonifacego z dwoma kościołami: św. Antoniego  

z Padwy (dla Portugalczyków - z Lizbony) oraz św. Jana z Dukli. 

Po opuszczeniu placu parafialnego skręcamy w lewo w ul. Czer-

niakowską, która przechodzi w ul. Powsińską. Idziemy cały czas 

prosto przez ok. 3,5 km, kiedy to po lewej stronie dostrzeżemy 

Kolegiatę pw. Św. Anny oraz gmach Pałacu Króla Jana III Sobie-

skiego w Wilanowie. 

Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach 
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Aleksander Majerski,  

„Widok kościoła w Czerniakowie”, (1818 r.) 

Współczesny widok  

kościoła na Czerniakowie 
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Klasztor oo. bernardynów na Czerniakowie. Tu gdzie dzisiaj łączą swój bieg 

ulice Czerniakowska i Powsińska, jeszcze w XIX wieku ulokowana była wieś 

Czerniaków. Położona na tarasie nadzalewowym, nie podtapiana powodziami 

Wisły, ale stykająca się z bezkresnymi niżej leżącymi łąkami, w otoczeniu 

urodzajnych gleb ciągnących się w kierunku Wierzbna i Mokotowa, dawała 

bogactwo dawniej najważniejsze: zboże i bydło. Nic zatem dziwnego, że jej 

ambitny właściciel marszałek Stanisław Lubomirski, żyjący na przełomie XVII 

i XVIII wieku, osadził tu bernardynów, inwestując ku chwale Niebios i swojej. 

Wystarał się u papieża Innocentego XI o spoczywające w Rzymie Święte 

Zwłoki Bonifacego, męczennika z Cylicji z III wieku i przywiózł je do Czer-

niakowa w 1694 r. Ich złożenie było wydarzeniem nie tylko religijnym, ale 

przede wszystkim politycznym, mającym umocnić pozycję rodu Lubomirskich 

konkurującego z królem Janem Sobieskim. Na szczęście, z czasem polityka 

zeszła na dalszy plan, a ludność pobliskiej Warszawy i okolic otrzymywała za 

sprawą św. Bonifacego łaskę licznych uzdrowień. Przez następne 150 lat ko-

ściół i klasztor nawiedzane były szczególnie w oktawę odpustu 14 maja, kiedy 

to wyruszała jednodniowa pielgrzymka z Warszawy (z Placu Zamkowego) do 

Czerniakowa. W szczytowym okresie chodziły w niej tysiące osób. Realistycz-

ny opis Franciszka M. Sobieszczańskiego, ukazuje wydarzenie następująco: 

„Od 14 maja począwszy co rok tłumy mieszkańców starego grodu Mazowsza 

od świtu wysuwają się na tę wędrówkę. Powozy, bryczki, wozy, ciągną bez 

ustanku, a piesze gromady i gromadki z zieloną gałązką, dążą do tej ulubionej 

wioski, oddać się pobożnym uczuciom. Świątynia przepełniona ludem, pomię-

dzy murami cmentarz zajęty tłumami. Wokoło cmentarza żebracy wyśpiewują 

starożytne pieśni nabożne”. Kult osłabł po kasacji zakonu w 1864 r., ale do 

upadku tradycji przyczyniły się zmiany ustrojowe i ludnościowe po II wojnie 

światowej. Dzisiaj kościół św. Antoniego Padewskiego i parafia św. Bonifacego 

stają się ponownie silnymi ośrodkami religijnymi współczesnego Czerniakowa. 

Kościół św. Antoniego z Padwy stanowi  jedyną kompletną oryginalną budowlę 

barokową na terenie Warszawy, która przetrwała II wojnę światową prawie nie 

naruszona. Ta perła baroku wykonana według projektu Tylmana z Gameren, 

jest kopią kościoła sakramentek pod wezwaniem św. Kazimierza na rynku No-

wego Miasta w Warszawie. Nowomiejska świątynia była pod opieką Sobie-

skich, nic zatem dziwnego, że Lubomirski chciał pokazać, iż stać go na podob-

ną. Kościół sakramentek uległ zniszczeniu w czasie Powstania Warszawskiego, 

stąd jego dzisiejszy skromny charakter wnętrz. Warto podkreślić, że Czernia-

ków i współczesna Warszawa mają niezwykłe relikwie w swoim zasięgu. 

Św. Bonifacy to jeden z „zimnych ogrodników”, silnie związany z polską tra-

dycją wiosny i dobrego plonu. 
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Kolegiata św. Anny w Wilanowie została wzniesiona w 1773 r. jako funda-

cja właściciela dóbr wilanowskich księcia Augusta Czartoryskiego. Sama 

parafia w Wilanowie, nazywanym do czasów Jana Sobieskiego Milanowem, 

była utworzona dużo wcześniej, prawdopodobnie przez Milanowskich herbu 

Jastrzębiec, którzy w XVI wieku byli kolatorami kościoła drewnianego.  

W latach 1857-1870 kościół został przebudowany przez Henryka i Leonarda 

Marconich na polecenie Potockich. Dla kilku pokoleń właścicieli Wilanowa 

świątynia pełniła rolę kaplicy grobowej stając się miejscem ich wiecznego 

spoczynku. Potoccy uczynili z kościoła Panteon chwały najbardziej znanych 

mieszkańców Pałacu Wilanowskiego. Świadczą o tym ciekawie wyekspono-

wane posągi i obrazy wypełniające wnętrze kolegiaty. W XIX wieku wnętrza 

kościoła ozdobił malowidłami ściennymi Antoni Kolberg (1815-1882), syn 

kartografa Juliusza Henryka Kolberga, właściciela majątku Przysucha koło 

Opoczna i brat największego etnografa polskiego Oskara Kolberga. 

  

Kolegiata św. Anny  

w Wilanowie 
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Pałac w Wilanowie to jedna z najwspanialszych rezydencji barokowych w Polsce. Był 

budowany od 1677 r. dla Jana III Sobieskiego według projektu Augustyna Locciego 

Młodszego. Początkowo wykorzystano fundamenty starszej budowli dla wzniesienia 

parterowego dworu polskiego. Po 1681 r. został podwyższony i rozbudowany o galerie  

i piętrowe wieże na narożach pałacu. Za życia króla znani artyści wykonali bogate 

rzeźbiarsko-malarskie dekoracje wnętrz i elewacjacji. W latach 30-tych XVIII w. pałac 

był podmiejską rezydencją króla Augusta II Mocnego. Modernizowanie zespołu pała-

cowo-parkowego przez kolejnych właścicieli miało na celu dostosowanie go do aktual-

nie panującej mody. Na początku XIX w. Stanisław Kostka Potocki zgromadził w pała-

cu cenny zbiór malarstwa europejskiego, rzeźb i przedmiotów antycznych oraz dzieł 

sztuki z Dalekiego Wschodu. W 1804 r. udostępnił zbiór do zwiedzania w Galerii Go-

tyckiej wybudowanej przez Chrystiana Piotra Aignera. Przyjmuje się, że zbiory wila-

nowskie były pierwszym polskim publicznym muzeum. W II połowie XIX w. prace 

adaptacyjne w pałacu na cele ekspozycyjne i biblioteczne prowadził Henryk Marconi. 

Do 1944 r. pałac był własnością rodziny Branickich. Obrabowany pod koniec okupacji 

przez Niemców, został w 1945 r. zabezpieczony jako oddział Muzeum Narodowego. 

Reprezentacyjne wnętrza pałacu zostały ponownie wyposażone w dzieła sztuki nawią-

zujące do czasów króla Jana III Sobieskiego i epoki saskiej. Część pomieszczeń zacho-

wała swoje historyczne funkcje dzięki urządzeniu apartamentów zgodnie z ich pierwot-

nym przeznaczeniem. W obrębie zespołu pałacowego zachowały się zabudowania 

gospodarcze projektowane przez znanych architektów - Szymona Bogumiła Zuga  

i Chrystiana Piotra Aignera. W latach 40-tych XX w. park pałacowy, który składa się  

z kilku autonomicznych części, został zrekonstruowany przez prof. Gerarda Ciołka. 

Przy wschodniej fasadzie jest zlokalizowany dwupoziomowy regularny ogród z dywa-

nowymi parterami kwiatowymi. Na południe od pałacu znajduje się romantyczny park 

angielsko-chiński założony w XVIII w. przez ówczesną właścicielkę pałacu księżnę 

Lubomirską. Na przełomie XVIII i XIX w. Stanisław Kostka Potocki założył nad jezio-

rem wilanowskim dwupoziomowy park angielski. W parku obok szeregu budowli par-

kowych wzniesiono w 1869 r. pomnik Bitwy Raszyńskiej. Przed pałacem, w pobliżu 

kościoła wilanowskiego, Aleksander Potocki wzniósł imponujący pomnik nagrobny dla 

swoich rodziców Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich. Zaprojektowany przez 

Henryka Marconiego w stylu neogotyku angielskiego, został wykonany w latach 1834 –

1836.  

Pałac w Wilanowie 
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Po wyjściu z pałacu przechodzimy na drugą stronę ul. Przyczół-

kowej, idziemy w lewo ok. 100 m i skręcamy w prawo w ul.  

F. Klimczaka. Po ok. 1 km wchodzimy w ul. Prymasa Augusta 

Hlonda i dochodzimy do Świątyni Opatrzności Bożej. Idziemy 

dalej ul. Prymasa Augusta Hlonda, mijamy rondo na skrzyżowa-

niu z ul. Ledóchowskiej i skrzyżowanie z ul. Rzodkiewki, docho-

dzimy do ul. Orszady i tu skręcamy w lewo pod górę obok bryły 

nowego kościoła, ul. Kokosową idziemy do ul. Nowoursynow-

skiej. Tu skręcamy w lewo i idziemy ul. Nowoursynowską 

wzdłuż rezerwatu Las Natoliński przez ok. 1,6 km. Po drodze 

mijamy po prawej stronie drzewo-pomnik przyrody dąb Mieszko 

I, po lewej stronie widzimy Pałac Potockich w Natolinie. Po do-

tarciu do skrzyżowania z ul. Jana Rosoła, skręcamy w lewo. 

Idziemy chodnikiem 150 m do najbliższych świateł, przechodzi-

my przez ul. J. Rosoła i wchodzimy w piękną Aleję Kasztanową 

wzdłuż ul. K. Jeżewskiego. Przechodzimy obok kościoła bł. Wła-

dysława z Gielniowa – patrona Warszawy.  

Świątynia Opatrzności Bożej 
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Świątynia Opatrzności Bożej. W 1791 r. Sejm Czteroletni postanowił wybu-

dować świątynię jako votum dziękczynne Bożej Opatrzności za uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja. Niestety, realizację budowy świątyni według projektu 

Jakuba Kubickiego przerwały rozbiory. Idea odżyła po odzyskaniu niepodle-

głości. W 1931 r. konkurs wyłonił projekt Bohdana Pniewskiego, lecz i tę rea-

lizację przerwała II wojna światowa.  Po 1989 r. prymas Józef Glemp wrócił do 

zobowiązania przodków. W konkursie z 2000 r. nagrodę uzyskał Marek Bu-

dzyński, ale ostatecznie przyjęto projekt Wojciecha i Lecha Szymborskich.  

W 2001 r. rozpoczęto budowę świątyni na planie rotundy z bocznymi kaplica-

mi, przykrytą kopułą. Do świątyni prowadzą cztery Drogi: Modlitwy, Cierpie-

nia, Walki i Kultury, których początek zaznaczają bramy-łuki. Świątynia skła-

da się z dolnego poziomu, w którym znajduje się Panteon Wielkich Polaków – 

miejsce pochówku ludzi zasłużonych dla Polski. Spoczywa tu m.in. kilka ofiar 

katastrofy smoleńskiej z 2010 r., a także poeta ks. Jan Twardowski. W części 

sakralnej znajdują się relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, św. Jana Pawła II, 

św. Stanisława Papczyńskiego i innych świętych i błogosławionych. Natomiast 

cześć górna otwarta w 2016 r. czeka na wykończenie i powstanie planowanego 

tu muzeum św. Jana Pawła II i Sługi Bożego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego. 
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Kościół pw. św. Władysława z Giel-

niowa w Natolinie, konsekrowany  

w 2000 r., został wybudowany dzięki 

wieloletnim zabiegom i staraniom pierw-

szego proboszcza ks. Eugeniusza Ledwo-

cha oraz aktywnej współpracy mieszkań-

ców. W świątyni znajdują się relikwie 

św. Faustyny Kowalskiej i patrona para-

fii. Bł. Władysław (Ładysław) z Giel-

niowa (k. Przysuchy na Mazowszu) 

urodził się w 1440 r. Wstąpił zakonu 

bernardynów w Krakowie i zasłynął jako 

wybitny kaznodzieja, odznaczający się 

wielkim nabożeństwem do Męki Pań-

skiej. Wiele polskojęzycznych pieśni 

jego autorstwa śpiewano w okresie Wiel-

kiego Postu. Jako jeden z pierwszych 

wprowadził język polski do nabożeństw 

kościelnych. Zmarł w Wielki Piątek 1505 

r. Relikwie spoczywają w kościele św. 

Anny na Starym Mieście. W 1962 r. 

papież Jan XXIII ogłosił bł. Władysława 

z Gielniowa patronem Warszawy. 

Pomnik  

bł. Władysława z Gielniowa 

przy kościele na Natolnie 

Wnętrze kościoła bł. Władysława z Gielniowa 
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Idziemy dalej skrajem Parku Przy Bażantarni. U zbiegu  

ul. K. Jeżewskiego i al. KEN, znajduje się kamień upamiętniający 

rycerza Ciołka, który w 1404 r. odbył pielgrzymkę do Santiago de 

Compostela. Mijamy pomnik po prawej stronie i skręcamy w lewo 

w al. KEN. Dochodzimy do ul. Wąwozowej (obok wejście do sta-

cji metra „Kabaty”), w którą skręcamy w lewo. Idziemy  

ul. Wąwozową do końca i skręcamy w prawo w ul. Relaksową, po 

czym lekkim skosem w lewo wchodzimy w ul. Nowoursynowską 

w kierunku lasu. Idziemy prosto ok. 800 m, za tabliczką ze znaka-

mi szlaków turystycznych dalej prosto i po 100 m skręcamy  

w lewo w ul. Maślaków. Przechodzimy obok pomnika przyrody – 

dębu Hetman, 300 m dalej obok kawiarni „Pod Sosnami”, scho-

dzimy w dół, kierujemy się w lewo w ul. Opieńki i następnie  

w prawo w ul. Przekorną. Przechodzimy na światłach przez ul. 

Łukasza Drewny, po 300 m skręcamy w prawo w ul. Ptysiową  

i nieco dalej dochodzimy do kościoła pw. św. Elżbiety w Powsinie. 

Tablica na Ursynowie 

upamiętniająca pąć 

rycerza Andrzeja 

herbu Ciołek  

do Santiago  

de Compostela  

w 1404 r. 
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Parafia św. Elżbiety – Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej ul. Przyczół-

kowa 29. Z fundacji Elżbiety Ciołkowej, wdowy po kasztelanie czerskim,  

w 1398 r. poświęcono kościół, a w 12 lat później została erygowana parafia  

św. Elżbiety. Pierwszy kościół uległ zniszczeniu, zapewne podczas potopu 

szwedzkiego. Wybudowano nowy, także drewniany. W 1725 r., dzięki Elż-

biecie z Lubomirskich Sieniawskiej, został zbudowany kościół murowany 

według projektu Józefa Fontany, wybitnego architekta polskiego baroku. Ta 

świątynia stanowi zrąb obecnej, która była rozbudowywana w II połowie XIX 

w. i w latach dwudziestych XX w. W ołtarzu głównym wisi obraz Matki Bo-

żej z cechami sztuki włoskiej. Nieznany jest malarz oraz okres powstania 

wizerunku, który od XVII w. jest otoczony kultem w kościele powsińskim, 

czego świadectwem są liczne wota gromadzone od tego czasu oraz zapis  

z wizytacji biskupiej mówiący o cudownym obrazie Błogosławionej Maryi 

Dziewicy. Matka Boża została przedstawiona w sposób zaskakujący i niespo-

tykany. Nie wiadomo, w jakim momencie swego życia. To niedopowiedzenie 

jest źródłem bogactwa duchowych znaczeń, zamykających się w określeniu 

„Matka Boża Tęskniąca”. Uwieńczeniem wiekowego kultu, a także niezwy-

kłości wizerunku była koronacja obrazu  papieskim diademem 28 czerwca 

1998 r. Przed sanktuarium stoi pomnik rycerza Wiganda herbu Ciołek. 

 

Pomnik  

Wiganda herbu Ciołek 

w Powsinie 

Obraz Matki Bożej Tęskniącej 

w Powsinie 
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Etap II Warszawa Powsin – Góra Kalwaria 23,5 km 
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W 1969 r. połączono administracyjnie Jeziornę, Skolimów-Konstancin oraz 

kilka wsi. Nowe miasto otrzymało nazwę Konstancin-Jeziorna. Wieś Je-

ziorna powstała ok. XIII w. wokół przeprawy rzecznej na rzece Jeziorce, 

która oddzielała ziemię czerską od warszawskiej. W czasie potopu szwedz-

kiego Jeziorna i okoliczne wioski zostały spalone. Za czasów króla Stani-

sława Augusta Poniatowskiego, baron Jan Kurtz w 1775 r. otrzymał pozwo-

lenie na założenie papierni. Był to pierwszy zakład papierniczy na Mazow-

szu. W XIX w. powstały gminy: Obory i Bielawa połączona następnie  

z gminą Jeziorna. W 1917 r. powstało uzdrowisko. Według spisu powszech-

nego z 1921 r. Żydzi stanowili połowę mieszkańców osady Jeziorna.  

W okresie międzywojennym zamieszkiwali tu ludzie kultury. Po drugiej 

wojnie światowej, większość willi została odebrana prawowitym właścicie-

lom. W latach 60-tych XX w. odkryto pod miastem złoża solanki. Pierwsze 

wzmianki na temat Skolimowa pojawiły się w 1407 r. wraz z imieniem 

Jacusa ze Skolimowa. Na tych terenach osiedlili się rycerze z Prus z nadania 

książąt mazowieckich, uciekający przed Krzyżakami. W 1897 r. założono 

miasto Konstancin. Nazwa wywodzi się od imienia hrabiny Konstancji  

z Potockich Skórzewskiej. Powstało z terenu wydzielonego z dóbr obor-

skich, zapisanego hrabinie w testamencie. Były to leśne tereny niedaleko 

Warszawy, położone na przedłużeniu Traktu Królewskiego z dojazdem 

Kolejką Wilanowską.  

Po wyjściu z kościoła św. Elżbiety w Powsinie, skręcamy w prawo  

w ul. Przyczółkową. Idziemy prosto ok. 400 m do Y-skrzyżowania, tu 

skręcamy w lewo w ul. Waflową. Ta po 400 m przechodzi w ul. Po-

wsińską. Idziemy ok. 1 200 m do centrum Bielawy. Na skrzyżowaniu 

ul. Powsińską idziemy prosto, po 100 m wraz z ul. Powsińską skręcamy 

w prawo, idziemy 100 m i skręcamy w lewo w ul. Bielawską. Po 100 ul. 

Bielawska i my wraz z nią skręcamy w prawo, po 400 m dochodzimy 

do ronda i idziemy na wprost znowu ul. Bielawską. Na kolejnym ron-

dzie skręcamy w lewo, po 300 m przechodzimy przez most na rz. Je-

ziorce, dochodzimy do kolejnego ronda i skręcamy w pierwszą w prawo 

w ul. Józefa Piłsudskiego. Po ok. 1 200 m przechodzi ona w ul. Warec-

ką, którą idziemy nie zmieniając kierunku ok. 500 m i wchodzimy do 

Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Wśród wspaniałej przyrody 

Parku poruszamy się ok. 2 km. i dochodzimy do miejscowości Borowi-

na. Utrzymujemy południowy kierunek marszu, przechodzimy przez 

miejscowość i po 3 km ul. Wesołą wchodzimy do Baniochy. 
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Przecinamy DK 79. Idziemy ul. Graniczną, która przechodzi w ul. 

Spokojną. Po 1,2 km po lewej stronie mijamy stawy w miejscowo-

ści Wilczynek. Idziemy prosto ul. Spokojną ok. 1,2 km i przy jej 

skrzyżowaniu z ul. Akacjową wchodzimy na Trakt Królewski (starą 

drogę z Czerska do Warszawy). Traktem idziemy ok. 700 m, mija-

my skrzyżowanie z ul. Brzozową (po 300 m odchodzącą w lewo)  

i dochodzimy do skrzyżowania z inną ul. Brzozową w miejscowo-

ści Ługówka, gdzie spotykamy czerwony szlak turystyczny (wio-

dący z Zalesia Górnego do Góry Kalwarii). Skręcamy w lewo i po-

dążamy tym szlakiem do Góry Kalwarii. Idąc ul. Zakalwaria, po  

2 km (od torów) za cmentarzem żydowskim skręcamy w prawo  

w ul. Budowlanych, idziemy ok. 200 m i skręcamy w lewo w ul. 

Marianki. Po ok. 500 m dochodzimy do ul. Ojca Papczyńskiego  

i skręcamy w lewo do Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskie-

go. Po wyjściu z sanktuarium idziemy w lewo, po 200 m skręcamy 

w prawo w ul. Polną, po 150 m skręcamy w lewo w ul. Mariańską, 

którą po 400 m dochodzimy do ul. Kalwaryjskiej. Skręcamy  

w prawo by po 300 m znaleźć się w centrum Góry Kalwarii. 

Pielgrzymi idą Traktem Królewskim  

do św. Stanisława Papczyńskiego 
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Sarkofag św. Stanisława Papczyńskiego  

w dniu kanonizacji 

Pielgrzymi u św. Stanisława  

Papczyńskiego w dniu kanonizacji 
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Św. Stanisław Papczyński, apostoł Mazowsza urodził się w 1631 r. w Podegro-

dziu, pod Nowym Sączem. Został ochrzczony w tamtejszym kościele pw. Św. Ja-

kuba i otrzymał imię Jan. Z domu wyniósł żarliwe przywiązanie do Maryi i szacu-

nek dla osób ubogich, kalekich i chorych. Nauki pobierał u Norbertanów w Nowym 

Sączu oraz szkołach jezuickich w Jarosławiu i Lwowie. Do 1653 r. poszerzał swoją 

wiedzę w kolegium Jezuitów w Rawie Mazowieckiej. Po uzyskaniu stopnia nauko-

wego wstąpił do nowicjatu  Księży Pijarów w Podolińcu nad Popradem na Spiszu. 

Drugi rok w zakonie spędził w Warszawie, gdzie w 1655 r. po złożeniu ślubów  

i otrzymaniu święceń diakońskich został kaznodzieją i nauczycielem. Przyjął imię 

Stanisława od Jezusa i Maryi jako wyraz czci dla pierwszego polskiego świętego 

Stanisława ze Szczpanowa, biskupa i męczennika. W 1661 r. przyjął święcenia 

kapłańskie. Przez 17 lat pozostawał w zgromadzeniu Pijarów. Od 1663 r. był nau-

czycielem i kaznodzieją w kościołach warszawskich. Podjął się roli spowiednika 

Jana Sobieskiego i nuncjusza papieskiego Antoniego Pignatelliego, który później 

objął Stolicę Apostolską jako papież Innocenty XII. Późniejsze spory w zakonie  

i złagodzenie reguły zakonnej, skłoniły Papczyńskiego do szukania własnej drogi. 

Ostatnie lata jako pijar spędził w podróżach, tłumacząc się przed przełożonymi  

z rzucanych na niego oskarżeń. Rok przebywał w karcerach w Podolińcu i Prewidzy 

na Węgrzech. Przez jakiś czas był gościem u pijarów na Krakowskim Kazimierzu  

i modlił się w tamtejszym kościele pw. św. Jakuba (dziś już nieistniejącym). To św. 

Jakub, patron  pielgrzymów, wskazał mu nową drogę. Ojciec Papczyński postano-

wił założyć zakon ku czci Matki Bożej. W 1670 r. po zwolnieniu ze ślubów i przy-

sięgi w zakonie Pijarów objął funkcję kapelana rodziny Karskich w Luboczy. We 

wrześniu 1673 r. udał się do pustelni Korabiewskiej, nazwanej później Puszczą 

Mariańską, aby założyć nowy zakon. Dekretem biskupa Święcickiego już po mie-

siącu został w tym miejscu utworzony pierwszy dom zakonny księży Marianów. 

Świadkowie życia założyciela Marianów podają, że los zetknął go bardzo wcześnie 

z hetmanem Sobieskim, późniejszym królem Janem III. Duchowny towarzyszył 

hetmanowi podczas wypraw na Kresy i uczestniczył bezpośrednio w walkach na 

Ukrainie. Bolesne doświadczenia zmagań wojennych, ciągłe wizje poległych żoł-

nierzy, których dusze cierpią w czyśćcu, skłoniły Ojca Stanisława do niesienia im 

pomocy poprzez modlitwę. To zobowiązanie zostało wpisane jako zadanie szcze-

gólne dla całego zgromadzenia. Jan Sobieski udający się pod Chocim w 1673 r.  

i pod Wiedeń w 1683 r., prosił osobiście o wsparcie modlitewne tego wyjątkowego 

Męża Bożego. Sobieski, gdy został królem, otoczył zakon swoim protektoratem. Na 

dalsze losy Zakonu Marianów duży wpływ miały decyzje biskupa poznańskiego 

Stefana Wierzbickiego, który zaprosił zakonników do objęcia kościoła w swoim 

prywatnym mieście, zwanym  Nową Jerozolimą, obecnie Góra Kalwaria. Na po-

czątku 1690 r. Papczyński udał się pieszo do Rzymu, aby uzyskać papieską aproba-

tę dla swojego zakonu. Niewiele osiągnąwszy, schorowany musiał wkrótce wracać 

do kraju. Do końca życia wspierał swój zakon. Umarł 17 września 1690 r. w klasz-

torze przy Wieczerniku w Nowej Jerozolimie, w opinii świętości. Proces beatyfika-

cyjny rozpoczęty wkrótce po jego śmierci, mógł się zakończyć dopiero po 300 

latach. 5 czerwca 2016 r. Stanisław Papczyński został ogłoszony świętym. 
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Widok Góry Kalwarii z nadwiślańskich błoni 

Wnętrze kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  

(pobernardyński) 
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Góra Kalwaria, Nowa Jerozolima, dawniej nazywana Górą, jest położona nad 

Wisłą w dawnej ziemi czerskiej. W 1252 r. biskup poznański założył tu parafię. 

Pierwotnie była to wieś szlachecka. Z chwilą nabycia jej przez biskupa Stefana 

Wierzbowskiego (1620-1687) zyskała na znaczeniu. W 1666 r. biskup założył 

prywatne miasto, na prawie magdeburskim, i nadał mu nazwę Nowa Jerozolima. 

Głównym zamysłem biskupa było wzniesienie w tym miejscu Kalwarii według 

średniowiecznych planów i wymiarów Kalwarii w Jerozolimie. Plan ulic nawiązy-

wał kształtem do krzyża łacińskiego, z centralnym punktem na głównej wyniosło-

ści, gdzie został wzniesiony kościół Św. Krzyża. Fundator miasta specjalnymi 

przywilejami zachęcał innych dobroczyńców do podejmowania kolejnych poboż-

nych inwestycji. Bp Wierzbowski przez wiele lat osobiście nadzorował prace bu-

dowlane. W czasach swojej świetności, oprócz kościoła parafialnego, posiadała 

Nowa Jerozolima kilka kościołów, klasztorów i kaplic, a fundatorem większości z 

nich był bp Wierzbowski. Warto wymienić niektóre z nich i prześledzić ich losy. 

Do dzisiaj przetrwał kościół oo. bernardynów, pełniący obecnie funkcję parafialne-

go i zachowały się dwa skrzydła z klasztoru bernardyńskiego. Obiekty te w obec-

nym kształcie są fundacją marszałka Franciszka Bielińskiego z lat 1765-1770, po-

wstałą według projektu Jakuba Fontany, nadwornego architekta Stanisława Ponia-

towskiego. Natomiast kościół i klasztor oo. dominikanów obserwantów (położony 

na tzw. górze Synaj) oraz kościół i klasztor Panien Dominikanek zostały spalone w 

1794 r., a ich ruiny przestały istnieć XIX w. Inny kościół, czasami nazywany Wie-

czernikiem i klasztor oo. marianów, wystawiony za miastem w pobliżu wzgórka 

zwanego Kalwarią, zachowały się do dzisiaj. W Wieczerniku pochowano założycie-

la Marianów Ojca Stanisława Papczyńskiego (1631-1690). Kolejny kościół i klasz-

tor oo. pijarów ufundowany wraz z Kolegium Pijarskim przez biskupa Wierzbow-

skiego, przy wsparciu rodziny Szymanowskich herbu Ślepowron, przestały istnieć 

po przejęciu przez władze państwowe w 1819 r. Podobny los spotkał kaplice św. 

Anny i św. Franciszka Serafickiego stojące przy kościele bernardynów na początku 

XIX w. oraz dwanaście kaplic - Stacji Męki Pańskiej. Na mocy przywileju lokacyj-

nego i wyraźnej woli fundatora, miasto miało być zamieszkane wyłącznie przez 

katolików. Stało się jednak inaczej. Napływ Żydów do miasta w XIX wieku zbiegł 

się z szybkim jego upadkiem. Pod koniec XIX wieku ludność żydowska wyraźnie 

dominowała w całej okolicy, a miasto stało się ważnym ośrodkiem chasydyzmu. 

Atmosferę tych lat oddaje dobrze akcja powieści „Sztukmistrz z Lublina” Isaaka 

Singera, laureata literackiej Nagrody Nobla. Niektóre wątki tej książki są związane 

z Górą Kalwarią. W miejscowości przetrwały dwie żydowskie synagogi i tzw. dwór 

cadyka, które nadal są celami podróży dla różnych środowisk żydowskich. W ostat-

nim czasie daje się zauważyć odrodzenie ruchu pielgrzymkowego, wprawdzie nie 

do Kalwarii, bo ta przestała istnieć, ale do grobu  nowego świętego, Ojca Stanisła-

wa Papczyńskiego. Ze względu na swoje zabytki i ciekawe położenie Góra Kalwa-

ria może wydawać się bardzo urokliwym miejscem. Trzeba jednak pamiętać, że 

górując nad dogodną przeprawą przez Wisłę, miasto było także świadkiem wielu 

krwawych walk, które miały miejsce w jego pobliżu w ostatnich stuleciach. 
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Stefan Wierzbowski (1620-1687), biskup poznański, arcybiskup nominat gnieź-

nieński. Jest znany z założenia w 1672 r. na terenie wsi Góra prywatnego miasta, 

które nazwał Nową Jerozolimą (obecnie Góra Kalwaria). Jako biskup przebywał 

często w Warszawie i jako pierwszy przyjął tytuł biskupa warszawskiego i po-

znańskiego. Wydał dekrety uznające za cudowne obrazy: Matki Bożej z Rokitna  

w 1670 r. i Św. Rodziny z Miedniewic w 1677 r. W swoim mieście przystąpił do 

realizacji rozległego założenia kalwaryjskiego, którego najważniejszym elemen-

tem była tzw. Kaplica Piłata, wybudowana w 1674 r. Z jego inicjatywy powstało  

w Nowej Jerozolimie w 1675 r. Kolegium Pijarów. W 1677 r. zaprosił do swojego 

miasta Ojca Papczyńskiego  i  zakonników  z Puszczy Korabiewskiej, aby przejęli 

kościół Wieczerzy Pańskiej. Po dwóch latach Świątobliwy Biskup erygował ka-

nonicznie Zakon Marianów. Zlecił im opiekę nad pielgrzymami przybywającymi 

do Nowej Jerozolimy oraz prosił o modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące, szcze-

gólnie za dusze osób poległych na wojnach i podczas zarazy. Marianie przebywali  

w klasztorze wzniesionym przy kościele Wieczerzy Pańskiej do kasaty zakonu  

w roku 1864 r. W tymże roku powołał w Warszawie seminarium duchowne,  

a w 1687 r. poświęcił kościół św. Katarzyny we wsi Służew pod Warszawą. Dbał  

o ludzi biednych i prowadził szeroką działalność charytatywną w swojej diecezji. 

Biskup Wierzbowski  został pochowany w kościele parafialnym. Po zniszczeniu 

tej świątyni pod koniec XVIII wieku, nagrobek i zwłoki biskupa przeniesiono  

w 1791 r. do Kaplicy Piłata w rynku, przystosowanej do odprawiania nabożeństw 

parafialnych (obecnie kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego).  

W kościele św. Jakuba Apostoła w Szadku (diecezja włocławska) znajduje się 

tablica wspominająca biskupa. 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.  

Miejsce spoczynku biskupa Stefana Wierzbowskiego 
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Etap II (wariant alternatywny) 

Warszawa Powsin – Góra Kalwaria 24 km 
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Z kościoła św. Elżbiety kierujemy się w prawo w ul. Przyczółkową. 

Ok. 1 km dalej w lewo wchodzimy w ul. Waflową. Ul. Waflowa prze-

chodzi w ul. Powsińską, którą wchodzimy do miejscowości Bielawa.  

W centrum miejscowości na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. 

Wspólną idziemy ok. 500 m, przechodzimy przez przejazd kolejowy  

i za nim podchodzimy na wał przeciwpowodziowy rzeczki Jeziorki. 

Skręcamy w lewo i wałem idziemy ok. 2,5 km. Przechodzimy most na 

Jeziorce i wałem przeciwpowodziowym Wisły ruszamy na południe 

(ok. 18 km). Po prawej stronie widzimy pola uprawne zaś po lewej łęgi 

nadwiślane. Po 6 km w prawo odchodzi droga asfaltowa. Jeśli pójdzie-

my nią ok. 300 m do skrzyżowania i dalej w prawo ok. 200 m,  trafimy 

do sklepu spożywczego w miejscowości Gassy. Idąc dalej wałem, po 

prawej stronie w oddali mijamy miejscowości Dębówka i Podłęcze. Po 

ok. 4 km mijamy ustawiony na wale krzyż upamiętniający walki 1 Bry-

gady 1 Armii WP, a dalej leżącą najbliżej naszej drogi Wólkę Dwor-

ską. 2 km dalej ścieżka biegnąca wałem wchodzi na drogę asfaltową. 

Tu skręcamy w lewo na drogę też asfaltową i dalej pod wiaduktem ko-

lejowym idziemy drogą asfaltową. Wspinamy się pod górę na skarpę  

i ul. Lipkowską. Na górze po prawej stronie stoi ciekawa figura Matki 

Bożej. Dochodzimy do ul. Ks. Sajny i skręcamy w lewo. Po prawej 

stronie mijamy pomnik Adama i Ewy w raju z 2011 r., po czym docho-

dzimy do rynku w Górze Kalwarii. 

Pielgrzymi idą nadwiślańskim wałem 
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Etap III 

Góra Kalwaria – Warka 38,5 km 
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Po wyjściu z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP skrę-

camy w prawo i wchodzimy na pieszy zielony szlak turystyczny, 

po śladzie którego przebiega Świętokrzyska Droga Świętego Ja-

kuba z Góry Kalwarii do Warki. Po ok. 100 m od kościoła skrę-

camy w prawo w ulicę św. Antoniego. Po ok. 250 metrach mijamy 

po prawej stronie Kaplicę św. Antoniego z Padwy. Idąc dalej szla-

kiem przecinamy DK 50 i wchodzimy na nadwiślańskie błonia. 

Błoniami wzdłuż Wisły idziemy 2,2 km. Po czym skręcamy  

w prawo w ul. Delanty, a po 160 m w lewo w ul. Księdza Saturnina 

Sikorskiego, którą idziemy prosto przez 1,2 km, następnie skrę-

camy w prawo w ul. Mostową. Mostem przechodzimy Jezioro 

Czerskie. Za mostem ul. Mostowa przechodzi w ul. Warszawską, 

którą wchodzimy do Czerska. 

Ruiny zamku Książąt Mazowieckich w Czersku 
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Czersk, miejscowość w południowej części Mazowsza, mająca dzisiaj statut wsi. 

Jest położona malowniczo na wzgórzu, w pobliżu skarpy wiślanej, poniżej której 

jeszcze kilkaset lat temu płynęła Wisła. Czersk zaliczany jest do najstarszych miast 

na Mazowszu, posiada ślady przedpiastowskiego osadnictwa, na miejscu którego 

w wieku XI powstał gród i siedziba kasztelana. W XIII wieku stał się stolicą księ-

stwa. Gród i zamek czerski przez kilka wieków skutecznie opierał się napadom 

Jadźwingów, walecznych Prusów i Litwinów. Porywczy książę Konrad Mazo-

wiecki więził w zamku czerskim swojego kuzyna Henryka Brodatego, którego 

uwolnił dopiero na osobiste prośby jego żony, św. Jadwigi Śląskiej. W średniowie-

czu Czersk był siedzibą archidiakonatu, podległego biskupom poznańskim. Książę 

mazowiecki, Janusz I choć nadał miastu w 1386 r. korzystne prawa i szereg swobód 

oraz zbudował imponujący zamek z trzema wieżami, jednak już w 1406 r. przeniósł 

do Warszawy kolegiatę, kanoników i prebendy, przypisane do kościoła św. Piotra 

z zamku czerskiego. Książę uczynił tym samym kościół św. Jana w Warszawie 

nową kolegiatą mazowiecką. Wkrótce i on sam przeniósł się do Warszawy i zaczął 

tam wznosić dla siebie zamek mieszkalny. Kolejny raz czas korzystny dla Czerska 

nastał po przyłączeniu całego Mazowsza do Korony w 1526 r. Dobra czerskie zo-

stały wówczas przeznaczone jako odprawa wdowia dla królowej Bony, która często 

przebywała na zamku i dbała o rozwój gospodarczy całego regionu. W tym okresie 

miasto szczyciło się pięknymi ogrodami i słynnymi winnicami założonymi na 

wzgórzu zamkowym. W tym czasie tylko w części królewskiej było 196 domów  

a miasto słynęło na całą Polskę z piwa warzonego tutaj przez 24 piwowarów. Czasy 

wojen za króla Jana Kazimierza przyczyniły się do całkowitego zniszczenia Czer-

ska. Szczególnie odcisnął się na nim akt zajęcia zamku przez Szwedów w 1656 r., 

kiedy to uchodząc przed Czarneckim po klęsce pod Warką, zamknęli się w zamku. 

Szwedzi pod dowództwem margrabiego Fryderyka Badeńskiego zdążyli spalić ko-

ścioły w pobliżu zamku i prawie całe miasto. W XVII wieku marszałek wielki ko-

ronny Franciszek Bieliński, właściciel okolicznych dóbr, próbował jeszcze ratować 

zamek, ale wraz z upadkiem kraju jego mury pozostały bez opieki. Na długi czas 

wzgórze zamkowe stało się terenem z którego pozyskiwano materiały budowlane. 

Dopiero na początku XX wieku Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 

podjęło próby ratowania resztek tego zabytku. Według niektórych dokumentów, 

parafia w Czersku liczy prawie 800 lat. Obecny kościół parafialny pod wezwaniem 

Przemienienia Pańskiego, został pobudowany w 1805 r. Smutny był los drewnia-

nego kościoła pw. św. Jakuba, stojącego w mieście przy ulicy Wareckiej. W czasie 

wojen szwedzkich spalili go „hasający” w okolicy Kozacy i zagony księcia Rako-

czego z Siedmiogrodu. Za króla Jana III Sobieskiego w miejscu tego kościoła rejent 

czerski Daniel Szlachtowicz wzniósł murowaną kaplicę, która jednak zaniedbana 

runęła po stu latach. Obecnie miejsce to oznacza kapliczka, stojąca na obrzeżach 

wsi. Dzisiejszy Czersk zajmuje tylko niewielką część dawnego miasta. Tutejsza 

ziemia skrywa jeszcze wiele śladów dawnej świetności, czekających na swoich od-

krywców. Natomiast same pozostałości zamku czerskiego najlepiej prezentują się 

od strony Wisły i rozlewisk rzeczki Czarnej. Wtedy widać jak trzy baszty zamkowe 

panują nad dziwnie spokojną i smętną okolicą. 
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Patroni kościołów w Czersku 

Miejsce po kościele św. Jakuba przy  

ul. Wareckiej w Czersku 
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Po wyjściu z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego, znajdziemy 

się na Placu Tysiąclecia, kierujemy się w lewo w ul. Warecką. Idąc 

tą ulicą dochodzimy do skrzyżowania z ul. św. Mikołaja. Po prawej 

stronie przed skrzyżowaniem w miejscu, gdzie kiedyś stał kościół 

św. Jakuba, znajduje się kapliczka przydrożna. Mijamy ul. św. Mi-

kołaja i idziemy dalej prosto ul. Warecką. Na kolejnym skrzyżo-

waniu, w prawo odbija ul. Bielińskiego, my skręcamy w lewo w 

ul. Pólko, którą idziemy 850 m. Za trzecim strumieniem skręcamy 

w polną drogę w prawo. Trzymając się szlaku, idziemy wśród pól 

doliną rzeki Czarna. Po ok. 2,5 km dochodzimy do drogi asfalto-

wej. Skręcamy w lewo i idziemy przez 1,5 km w kierunku wsi Pod-

góra. W Podgórze skręcamy w lewo, po 350 m w prawo, po kolej-

nych 200 m ponownie w prawo. Idziemy wzdłuż Wisły. W miej-

scowości Podosowa skręcamy w prawo i dochodzimy do DK 79, 

którą po skręceniu w lewo idziemy do miejscowości Potycz. Tu 

szlak odbija lekko w lewo i biegnie równolegle do DK 79 do miej-

scowości Konary, gdzie przechodzi na drugą stronę drogi. 

Pielgrzymi odpoczywają w Podgórze 
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Po wyjściu z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Konarach, 

skręcamy w lewo, po ok. 200 m – znów w lewo. Idziemy teraz pro-

sto przez ok. 3,1 km wśród pól i sadów do miejscowości Klonowa 

Wola. Po dojściu do T-skrzyżowania, skręcamy w lewo i idziemy 

w kierunku wsi Przylot, przez którą przechodzimy. Po ok. 1,8 km 

dochodzimy do drogi biegnącej wzdłuż Pilicy. Skręcamy w prawo. 

Idziemy ok. 2 km doliną Pilicy, mając rzekę po lewej stronie. Po 

wejściu do Ostrołęki, po ok. 300 m dochodzimy do kościoła. 

Konary –w średniowieczu, osada służebna, gdzie hodowano konie dla czer-

skiego grodu. W 1769 r. wzniesiono na miejscu poprzednich drewniany kościół 

parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej. W czasie ofensywy styczniowej  

1945 r. wieś całkowicie zniszczono. Po wojnie Konary i spalony kościół pw. 

Trójcy Przenajświętszej odbudowano. Obecny obiekt w stylu neoromańskim  

z fragmentami barokowymi, wzniesiono z kamienia polnego w l. 1948-1957. 

Zachowały się: obraz przedstawiający Trójcę Świętą, obraz MB Nieustającej 

Pomocy, barokowe feretrony. Obecnie Konary są dużą wsią sadowniczą. 

Pierwszy sad, w którym uprawiano gruszki i jabłka został wg dokumentów za-

łożony już w 1557 r., a sady włościańskie powstały w XIX w.  

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Konarach 
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Ostrołęka. Wieś mazowiecka położona na północnej stronie doliny Pilicy,  

w jej części ujściowej do Wisły. Ten strategiczny w średniowieczu punkt po-

granicza Mazowsza i Małopolski był własnością rodu Ciołków, poddanych 

udzielnych książąt mazowieckich, którzy strzegli południowych rubieży ich 

dzielnicy. Andrzej herbu Ciołek został odnotowany pod rokiem 1404 w kroni-

kach Sanktuarium św. Jakuba w Composteli. Przebywał tam najprawdopodob-

niej jako wysłannik Janusza I Starszego, jednego z najdłużej panujących  

w swych dziedzinach książąt piastowskich. Polityka księcia Janusza polegała 

na obsadzaniu strażnic granicznych i przeprawowych rycerzami znającymi  

z własnego doświadczenia realia zachodniej Europy. Ich kontakt z zakonami 

opiekującymi się pielgrzymami doprowadził do rozwoju kultu św. Jakuba na 

Mazowszu. Prywatne kaplice grodowe tego wezwania dały początek kościo-

łom i parafiom w Czersku (nieistniejący), Świerżach Górnych, Tarchominie, 

Rokitnie, Błoniu, Leźnicy, Giecznie. Ostrołęcka parafia została erygowana  

w 1429 roku przez biskupa poznańskiego Stanisława Ciołka. Biskup wraz  

z bratem Wigandem ufundowali w Ostrołęce nad Pilicą kościół p.w. Ofiarowa-

nia Najświętszej Maryi Panny, Świętego Jana Chrzciciela, Świętego Stani-

sława, Świętej Katarzyny i Świętej Małgorzaty. Kościół konsekrowano w 1430 

roku. Do 1603 roku był to kościół drewniany i nosił tytuł Świętego Erazma. 

Kościół pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jana Chrzci-

ciela zbudowano w latach 1960-1962. Warto zwrócić uwagę na miejscowe 

dzwony, które, choć nie mają setki lat, to stanowią kontynuację ciekawej histo-

rii tego miejsca.  

Pielgrzymi w drodze  

z Konar do Klonowej Woli 
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Andrzej Ciołek z Żelechowa herbu Ciołek (ur. w Ostrołęce ok. 1380 r., zm. ok. 

1448 r.), był synem wojewody mazowieckiego Andrzeja Ciołka (ok. 1350-1396) 

i Elżbiety z Garbowa Garbowskiej. Posiadał rodzeństwo – 4 braci: Wiganda, 

Stanisława, Jana, Klemensa i 1 siostrę Annę. Rodzina Ciołków oprócz Ostrołęki 

i Żelechowa posiadała też inne dobra w księstwie mazowieckim: Garwolin w 

ziemi czerskiej, Powsin, Narty i Kabaty w ziemi warszawskiej oraz bliżej nie-

znane dobra w ziemi płockiej. Z racji koligacji rodzinnych Andrzej Ciołek wy-

chowywał się najprawdopodobniej na dworze królewskim w Krakowie, gdzie 

został pasowany na rycerza. Podobnie jak rycerze z Europy, rycerz Andrzej Cio-

łek, za przykładem rycerza Jana Pilika – wojewody czerskiego, który w 1380 r. 

pielgrzymował na Półwysep Iberyjski do relikwii św. Jakuba, udał się na piel-

grzymkę do Santiago de Compostela. Szlak jakubowy (Via Regia) rycerze z pol-

ski: Andrzej Ciołek z Żelechowa, Jan Gniewosz z Dalewic - herbu Strzegomia, 

Paweł (Paszek) Złodziej herbu Niesobia przebyli w okresie od 1 VII 1404 r. do 

28 VIII 1405 r. Ramy czasowe zostały uchwycone na podstawie dokumentów 

sądowych. W tym okresie Paweł (Paszek) Złodziej herbu Niesobia, nie stawiał 

się przed sądem ziemskim w Czchowie, pomimo licznych wezwań. Domniema 

się, że czwarty pielgrzym Jakub (Giacomo, Jacopo) z Valvasone, dołączył do 

polskich pielgrzymów na terenie cesarstwa niemieckiego. Wszyscy polscy piel-

grzymi udający się do grobu świętego Jakuba w XV w., należeli do najzamoż-

niejszych grup społeczeństwa, związani byli z dworem królewskim bądź ksią-

żęcym mazowieckim. Rycerz Andrzej Ciołek 15 lipca 1410 r. wziął udział  

w bitwie pod Grunwaldem, wraz z Janem ze Sprowy, dowodził trzecią królew-

ską chorągwią, o czym pisał Jan Długosz. Za zasługi rycerskie, w tym udział w 

bitwie pod Grunwaldem, Andrzej Ciołek otrzymał od króla Władysława Jagiełły 

liczne godności. W latach 1412 – 1420 był starostą halickim, w roku 1424 został 

podkomorzym sandomierskim, następnie w latach 1425 – 1433 był starostą san-

domierskim, a od 1434 r. został starostą Wielkopolski – zmarł w 1448 r. 

Kościół pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 

i Świętego Jana Chrzciciela w Ostrołęce 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_D%C5%82ugosz
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Jagie%C5%82%C5%82o
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Po wyjściu z kościoła pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi 

Panny i Świętego Jana Chrzciciela, skręcamy w lewo, najbliższe 

skrzyżowanie przechodzimy prosto, na następnym zaś po ok. 300 

m skręcamy w lewo. Idziemy prosto przez ok. 650 m do skrzyżo-

wania, na którym skręcamy w prawo. Idziemy ok. 1,6 km prosto, 

następnie wraz z drogą skręcamy w prawo pod kątem 45˚. Idziemy 

cały czas główną drogą, mając po lewej ręce rzekę Pilicę. Po ok. 

1,5 km, przebywszy kilka zakrętów, na skrzyżowaniu skręcamy w 

lewo, natomiast po 300 m pod kątem prostym w prawo. Jesteśmy 

we wsi Pilica. Idziemy prosto przez ok. 350 m i skręcamy w prawo. 

Przez kolejne 1,9 km idziemy prosto, po czym skręcamy w lewo, 

ku Starej Warce. Po 180 m skręcamy w prawo. Idziemy prosto 

polną drogą przez 750 m i skręcamy w lewo. Po 280 m skręcamy 

w prawo. Idziemy prosto przez 1,4 km, po czym skręcamy w lewo. 

Po przejściu 700 m dochodzimy do ul. Turystycznej w Warce.  

Pilica. Wieś na położona na wysokim, północnym brzegu rzeki Pilicy, tworzącym 

z wysoczyzną Wisły ostaniec dominujący nad dolinami obu rzek. Od niepamięt-

nych czasów było to miejsce strategiczne, dające kontrolę nad ostatnią przed Wisłą 

przeprawą przez Pilicę do Rozniszewa. W średniowieczu znajdowała się tu ka-

mienna strażnica wypełniająca lukę pomiędzy grodem w pobliskiej Warce a sto-

licznym zamkiem w Czersku, będąca zwornikiem tej części pogranicza Mazowsza 

z Małopolską. Tu najprawdopodobniej był osadzony rycerz Jan Pilik (Johannes 

Pellich), odnotowany w kronikach Santiago de Compostella pod rokiem 1380. Był 

zaufanym poddanym Janusza I Starszego, za przykładem którego szli na Półwysep 

Iberyjski następni. 

Strażnica została rozebrana w XIX wieku, a z jej budulca wzniesiono niewielki 

prywatny kościółek na pobliskim terenie będącym majątkiem Marii Anny z Czar-

toryskich, de Wirtemberg. Księżna zachwycona tym miejscem, być może za przy-

czyną genów, jako że złośliwi nazywali ją „Ciołkówną” za sprawą herbu króla Sta-

nisława Augusta Poniatowskiego, który jakoby był kochankiem jej matki, urządziła 

tu park romantyczny. Zatrzymywała się tu w drodze do Puław, swej siedziby rodo-

wej. W XX wieku prywatny kościółek podupadł i rozebrany zniknął po II wojnie 

światowej. Wcześniej, idąc od strony Ostrołęki, na początku wsi znajduje się dąb 

„Franciszek”, przy którym w 2011 roku mieszkańcy ufundowali pamiątkowy ka-

mień poświęcony Franciszkowi Lesselowi, kompozytorowi i architektowi miejsco-

wego parku romantycznego księżnej Czartoryskiej. 

W centrum wsi, schodząc jarem stanowiącym dawną drogę do przeprawy w Roz-

niszewie, w górze, po lewej stronie zobaczymy skromną, aczkolwiek niezwykle 

urodziwą, kalwarię poświęconą powstańcom styczniowym. 
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Po dojściu do ul. Turystycznej w Warce, skręcamy w lewo. 

Idziemy 80 m, po czym skręcamy w prawo, w drogę prowadzącą do 

oczyszczalni ścieków w Warce. Idziemy nią 400 m i skręcamy na 

wysokości oczyszczalni w prawo. Kierujemy się w stronę Parku Pa-

łacowego, w którym znajduje się Muzeum Kazimierza Pułaskiego. 

Z parku wychodzimy ul. Kazimierza Pułaskiego, która po ok. 700 m 

przechodzi w ul. Franciszkańską. Dochodzimy do kościoła pofran-

ciszkańskiego pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Po wyjściu z kościoła 

skręcamy w lewo i idziemy prosto ok. 200 m. Dochodzimy do skrzy-

żowania z ul. Mostową, w którą skręcamy w lewo. W tym miejscu 

schodzimy z zielonego szlaku pieszego, którym szliśmy od Góry 

Kalwarii. Po skręceniu w ul. Mostową, wchodzimy na czerwony 

szlak pieszy, który będzie pokrywał się ze Świętokrzyską Drogą św. 

Jakuba do Studzianek Pancernych. Idziemy nim 120 m, po prawej 

stronie znajduje się kościół farny pw. św. Mikołaja Biskupa.  

Franciszek – wieś Pilica 
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Stara Warka, wieś na lewym brzegu Pilicy, odległa 4 km na wschód od Warki. 

W pobliżu wsi nad rzeką, w miejscu najbardziej sprzyjającym obronie, zacho-

wało się wczesnopiastowskie grodzisko. Teren Starej Warki był już we wcze-

snym średniowieczu dogodnym miejscem na duże targowisko. Sprzyjały temu 

krzyżujące się tutaj szlaki handlowe, łatwe przeprawy, rozległe łąki i pastwi-

ska. Przy tutejszym grodzie istniała kaplica obsługiwana przez książęcych ka-

pelanów. Starą Warkę wymienia się jako miejsce pierwszego osadzenia domi-

nikanów przez księcia Ziemowita I (zm. 1262 r.) i prawdopodobnie to tutaj 

powstała pierwsza warecka parafia.  

Warka Winiary, nazwa miejscowości świadczy, że jest to dawna wieś słu-

żebna. Istnieje tradycja, że winnice w tym rejonie zakładano na polecenie kró-

lowej Bony. W Winiarach dzieciństwo spędził Kazimierz Puławski, konfederat 

barski i bohater wojny o niepodległość USA. Urodził się tu inicjator powstania 

listopadowego Piotr Wysocki. W oparciu o zespół pałacowo-parkowy w Wi-

niarach działa obecnie muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. W centrum wsi, 

schodząc jarem stanowiącym dawną drogę do przeprawy w Rozniszewie,  

w górze, po lewej stronie zobaczymy skromną, aczkolwiek niezwykle uro-

dziwą, kalwarię poświęconą powstańcom styczniowym. 

Kościół pofranciszkański. Sanktuarium Matki Bożej Wareckiej 
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Warka. Miasto w województwie mazowieckim, w dawnej ziemi czerskiej, po-

łożone nad Pilicą. Niegdyś słynne 7 kościołami z najwspanialszym kościołem 

dominikańskim oraz wytwarzanym tutaj piwem wareckim. Od XIV w. ko-

rzystne położenie sprzyjało rozwojowi handlu. Do miasta przypływały wtedy 

statki z kupcami. Pod miastem miała miejsce duża bitwa 7 kwietnia 1656 roku, 

kiedy to kasztelan kijowski Stefan Czarniecki rozbił wojska szwedzkie. Naj-

ważniejszy i najokazalszy kościół dominikanów, pw. św. Stanisława, był bu-

dowlą obronną włączoną w system umocnień grodu. Był ufundowany w 1279 

roku przez Księcia Mazowieckiego Bolesława II. Dotrwał do XIX wieku.  

W roku 1859 zebrano poniewierające się w gruzach kości książąt mazowiec-

kich i przeniesiono je do wspólnego grobu w kościele franciszkańskim. Kościół 

farny powstał prawdopodobnie w XIV wieku. Podobno zostali w nim pocho-

wani bracia Ciołkowie: Stanisław był biskupem poznańskim, a Wigand kasz-

telanem czerskim. Kościół farny był opisywany w dokumentach z 1466 r., był 

drewniany i spłonął w 1615 roku. Odbudowany po pożarze jako murowany, na 

dawnym miejscu, posiada niektóre ołtarze przeniesione z kościoła podomini-

kańskiego. Obecny kościół pofranciszkański pw. Matki Boskiej Szkaplerznej  

i zabudowania klasztorne były wznoszone w latach 1652-1746 w stylu baroko-

wym. We wnętrzu znajdują się barokowe ołtarze i rokokowa ambona. W głów-

nym ołtarzu jest obraz Matki Bożej Wareckiej, koronowany w 2018 r. W Warce 

były jeszcze kościoły: św. Anny – lokalizuje się go na terenie cmentarza poza 

miastem; Św. Ducha – tego typu fundacje służyły głównie ludziom chorym,  

w podróży i pielgrzymującym.  

Kościół farny pw. Świętego Mikołaja Biskupa 
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Etap IV 

Warka – Świerże Górne 35 km 
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Po wyjściu z kościoła farnego pw. św. Mikołaja Biskupa skrę-

camy w prawo w ul. Mostową schodzącą w dół w kierunku Pilicy. 

Idziemy DW 730 wraz ze znakami szlaku czerwonego. Po prawej 

stronie mijamy tereny targowiska miejskiego i stadionu sporto-

wego, po 1 km przechodzimy przez most na Pilicy, opuszczamy 

Warkę i wchodzimy na teren powiatu kozienickiego do gminy Gra-

bów nad Pilicą. Mijamy ul. Leśną i po 30 m skręcamy w prawo  

w piaszczystą drogę razem ze znakami szlaku czerwonego. Prze-

chodzimy obok zabudowań Gajówki Czerwonka. Idziemy dalej 

leśną drogą ok. 3 km i przy torach kolejowych skręcamy pod kątem 

prostym w lewo razem ze szlakiem turystycznym. Idziemy ul. Ko-

lejową prosto ok. 2,5 km w tym czasie przechodzimy dwa mostki 

i dochodzimy do DW 730, skręcamy w prawo i dochodzimy do 

miejscowości Grabów nad Pilicą. 

Rzeka Pilica 
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Grabów nad Pilicą to miejscowość gminna, położona w południowej części woje-

wództwa mazowieckiego, założona jeszcze w XIV w. Na przestrzeni wieków losy Gra-

bowa splatały się z położoną 6 km na północ od niego Warką. W 1656 r. oddziały Ste-

fana Czarnieckiego, przed pokonaniem Szwedów pod Warką, stały tutaj warownym o-

bozem. Zmagania wojenne w XX wieku pozostawiły  po sobie, oprócz zniszczonych 

siedzib ludzkich, duży cmentarz wojskowy z czasów I wojny światowej i  kwaterę żoł-

nierzy polskich poległych na przyczółku warecko-magnuszewskim w 1944 r. na cmen-

tarzu parafialnym. Drewniany kościół w Grabowie był wzniesiony przez tutejszych wła-

ścicieli już XVI w. Kolejne budowle kilkakrotnie ulegały spaleniu. Najdotkliwszą jed-

nak stratę poniosła parafia podczas pożaru kościoła w 1906 r., kiedy z całym wyposa-

żeniem uległy zagładzie wszystkie dokumenty zgromadzone w przykościelnym archi-

wum. Dziś jedynym zabytkiem w Grabowie jest neogotycki kościół wystawiony przed 

I wojną światową według projektu Tomasza Pajzderskiego. W kościele umieszczono 

tablicę upamiętniającą chrzest Kazimierza Pułaskiego, którego ojciec Józef Pułaski, sta-

rosta warecki był właścicielem Grabowa. W roku 1768 Józef Pułaski spieniężył więk-

szość swych dóbr rodowych, aby sfinansować oddziały wojskowe i wraz z synami przy-

stąpił do Konfederacji Barskiej. Od początku XIX w. do 1945 r. należał Grabów do 

rodziny Komornickich. Wielu jej przedstawicieli zapisało się chlubnie podczas powstań 

narodowych w XIX w. i w czasie wojen XX w. Świadczą o tym najlepiej tablice na-

grobne w prywatnej kwaterze na cmentarzu parafialnym. Z Grabowem był związany 

Anzelm Dzwonkowski (1764-1850), którego córka wyszła za mąż za jednego z Komor-

nickich. W Grabowie nie zachował się dwór Komornickich, a na jego miejscu stoi obec-

nie szkoła, w pobliżu której przetrwały jeszcze szczątki parku dworskiego z pomniko-

wymi okazami drzew i zniszczonymi stawami.  

Kościół Świętej Trójcy w Grabowie nad Pilicą 
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Po 1 400 m skręcamy w prawo w ul. Kościelną. Przechodzimy obok 

kościoła pw. Świętej Trójcy. Po wyjściu z kościoła skręcamy w lewo  

i dalej idziemy ul. Kościelną.  Przechodzimy przez mostek, na skrzy-

żowaniu idziemy prosto i po 500 m dochodzimy do wioski Brzozówka. 

Na Y-skrzyżowaniu skręcamy w lewo (schodzimy z drogi asfaltowej 

w polną) i idziemy w kierunku południowym ok. 1 km. Następnie szlak 

czerwony i nasza droga skręca w kierunku południowo-wschodnim, by 

po kolejnym 1 km znowu skierować się na południe. Po 1 km ostro 

skręcamy na wschód, przecinamy drogę łączącą wsie Nowa Wola  

i Strzyżynę, idziemy ok. 2 km, przecinamy DW 730, idziemy dalej na 

wschód po terenach leśnych i po 2,5 km skręcamy w prawo i zaraz (200 

m) w lewo. Po 300 m skręcamy w prawo i przechodzimy obok Ga-

jówki Paprotnia i skręcamy w prawo. Idziemy przez tereny leśne ok. 

2 km i wchodzimy do miejscowości Studzianki Pancerne. 

Puszcza Stromiecka. Pierwsze wzmianki o Puszczy Stromieckiej (Stromecka) 

pochodzą z 1241 r. i spotykamy je u Jana Długosza, który pisze o Tatarach, którzy 

napadli na Polskę i schronili się w wielkim lesie, który u Polaków „zowią Stre-

mech”. Puszcza rozciąga się na terenie Równiny Kozienickiej i Doliny Środkowej 

Wisły. Lasy Puszczy Stromieckiej były miejscem licznych wydarzeń w historii 

dziejów Polski. W 1656 r. Stefan Czarnecki stoczył zwycięską bitwę ze Szwe-

dami. Tutejsze lasy były miejscem walk, zgrupowań, przemarszów wojsk w okre-

sie Insurekcji Kościuszkowskiej, Wojen Napoleońskich, Powstania Listopado-

wego i Powstania Styczniowego, a w XX w. w czasie I i II wojny światowej.  

W wyniku działań wojennych uległo całkowitemu zniszczeniu 3 tys. ha lasów. 

Obecnie Puszcza rozciąga się między rzekami Pilicą a Radomką. Od wschodu 

ogranicza ją Wisła od zachodu droga S7. Fragmenty pierwotnej roślinności za-

chowały się do dzisiaj pomiędzy Trzebieniem a Łękawicą, gdzie w 1980 r. utwo-

rzono rezerwat leśny „Olszyny”. Najważniejszymi gatunkami drzew występują-

cymi w Puszczy są: sosny, dęby i brzozy oraz olchy czarne, jawory i lipy drobno-

listne. Świat zwierząt reprezentują: dziki, jelenie, sarny, lisy, łosie. Świat ptaków 

reprezentują: czarne bociany, trzmielojady, jastrzębie, krogulce, cietrzewie,  

a związane z środowiskiem wodnym: remizy, mewy śmieszki, rybitwy, czajki ry-

cyki, brodźce piskliwe, dżdżowniki. Nieliczne stawy i starorzecza stanowią do-

godne miejsca do gniazdowania perkozów, łabędzi, kaczek i innych ptaków wod-

nych. Gady reprezentują: zaskrońce, żmije zygzakowate, gniewosze, padalce, 

jaszczurki. 
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Pielgrzymi w Puszczy Stromieckiej 

Pielgrzymi w Studziankach Pancernych 
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Rzeka Radomka 

Mijamy kościół parafii polskokatolickiej pw. Matki Bożej Wniebo-

wziętej i Królowej Pokoju. Idziemy dalej w kierunku południowo-

wschodnim wraz ze znakami szlaku czerwonego i niebieskiego. Prze-

chodzimy obok pomnika poświęconego bitwie wojsk pancernych  

w 1944 r. i nieco dalej na Y-skrzyżowaniu wybieramy drogę w prawo 

(schodzimy z asfaltu). Idziemy za szlaban szeroką leśną drogą. Szlak 

czerwony skręca w prawo ale my wraz z niebieskim idziemy dalej 

prosto. Idziemy 2 km utwardzoną drogą leśną, przecinając kilka skrzy-

żowań, drugi szlaban i na kolejnym X-skrzyżowaniu skręcamy wraz  

z niebieskim szlakiem w prawo na południe. Po 500 m skręcamy na 

południowy wschód i podążamy przez 1 km lekko wijącą się drogą 

wychodząc na pierwsze gospodarstwa wsi Chodków. Po 350 m drogi 

przez wieś dochodzimy do T-skrzyżowania. Szlak niebieski skręca  

w lewo na drewniany most przez Radomkę. Warto jednak udać się  

w odnogę szlaku prosto ok. 200 m do tablicy wmurowanej w głaz na-

rzutowy i poświęconej pamięci poległych w 1939 r. żołnierzy oddziału 

mjr. Henryka Dobrzyńskiego – „Hubala”. Następnie należy wrócić do 

mostu na rzece. 
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Przechodzimy przez most na Radomce. Idziemy prosto ok. 600 m  

i w Woli Chodkowskiej skręcamy w prawo. Po 300 m, przed szkołą 

skręcamy w lewo w leśną drogę. Idziemy cały czas wraz z niebie-

skim szlakiem pieszym, który pokrywa się z zielonym szlakiem ro-

werowym. Po ok. 5 km, na bardzo dużym leśnym skrzyżowaniu, 

szlaki się rozdzielają. My skręcamy w lewo wraz z zielonym szla-

kiem rowerowym, który zaprowadzi nas do Świerży Górnych. Po 

300 m wraz z drogą skręcamy w lewo, po 400 m skręcamy w prawo, 

idziemy ponad 1 km, przechodzimy przez tory kolejowe i po 350 m 

skręcamy w prawo i zaraz w lewo, przechodzimy DK 79, idziemy  

w kierunku Świerży Górnych, po 2 km mijamy dwa skrzyżowania 

ulic, łukiem skręcamy w prawo i dochodzimy do kościoła pw. św. 

Jakuba Apostoła. 

1 października 1939 r., po przekroczeniu Wisły w Kłodzie, w Chodkowie zatrzymał się 

w marszu w Góry Świętokrzyskie oddział mjr. Henryka Dobrzyńskiego – „Hubala”. 

Tego samego dnia stoczył on zwycięską potyczkę z Niemcami w położonej po drugiej 

stronie rzeki Woli Chodkowskiej. Zniszczył niemiecką ciężarówkę, która utknęła na 

piaszczystej drodze w okolicy dzisiejszej szkoły. Tablica upamiętnia potyczkę „Hubala” 

i jego żołnierzy. Odsłonięto ją 30 kwietnia 1977 r., w 38. rocznicę śmierci mjr. Henryka 

Dobrzyńskiego, dzięki staraniom Antoniego Lipca z Lipy koło Głowaczowa. 

Głaz „hubalczyków” w Chodkowie 
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Świerże Górne w średniowieczu były grodem strzegącym przeprawy przez 

Wisłę, na trakcie prowadzącym z Małopolski na Litwę. Miejscowość jest wy-

mieniana w zapiskach Jana Długosza, jako posiadająca w XII w. kaplicę. Drugi 

kościół parafialny, drewniany pod wezwaniem św. Jakuba ufundowany został 

w XV w. przez kustosza sandomierskiego Mikołaja Drzewickiego herbu Cio-

łek. Jak głosi miejscowa tradycja pierwszy kościół z XII w. zniszczyła Wisła, 

drugi św. Jakuba, który stał na wybrzeżu obok dworu, zniszczyli Szwedzi 

(XVII w.). Trzeci drewniany powstał 1744 r., fundatorem jego był bp Michał 

Kunicki, sufragan krakowski, który konsekrował go 15 listopada 1744 r. Ko-

ściół został znacznie zniszczony podczas I wojny światowej. Odnowiono go 

wysiłkiem parafii i staraniem ks. Antoniego Kuśmierskiego. Rok 1944 przy-

niósł ponowne doszczętne zniszczenie świątyni. Przetrwała drewniana dzwon-

nica z ok 1744r. konstrukcji słupowej, z łamanym dachem namiotowym, kry-

tym gontem. Obecny kościół pw. św. Jakuba Apostoła, według projektu arch. 

Władysława Pieńkowskiego, zbudowany został w latach 1950 – 1965, stara-

niem: ks. Romana Żywczyka, ks. Jana Stępnia i ks. Adama Sochy. Poświęcił 

go 4 lipca 1966 r. bp Piotr Gołębiowski. Jest budowlą trójnawową, wzniesioną 

z kamienia i czerwonej cegły. Za murem cmentarza parafialnego znajduje się 

cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej. Ze Świerży Górnych piel-

grzym, podobnie jak ze Starego Miasta w Warszawie, wychodzi Drogą Kró-

lewską. Tak bowiem historycznie nazywa się część traktu Kraków – Wilno na 

odcinku Świerże Górne – Kozłów. 

Kościół św. Jakuba w Świerżach Górnych 
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Etap V 

Świerże Górne – Jedlnia-Letnisko 34,5 km 
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Po wyjściu z kościoła pw. Św. Jakuba, skręcamy w prawo, na 

skrzyżowaniu obok sklepu spożywczego „U Norbiego” – w lewo, 

na następnym T-skrzyżowaniu w prawo. Idziemy prosto, po prawej 

stronie mijamy cmentarz wojenny z 1914 r. Na skrzyżowaniu 

idziemy prosto, dochodzimy do drogi, którą przyszliśmy do Świerży 

Górnych. Drogą Królewską wraz zielonym szlakiem rowerowym 

idziemy w kierunku Puszczy Kozienickiej. Po ok. 2 km przecinamy 

DK 79. Po kolejnych 2,5 km, dochodzimy do miejsca skrzyżowania 

szlaków zielonego rowerowego oraz niebieskiego pieszego w Pusz-

czy Kozienickiej. Idziemy prosto niebieskim pieszym. Po 3,7 km 

przecinamy DK 48. Po ok. 800 m szlak niebieski skręca w lewo, my 

zaś idziemy prosto Królewskim Gościńcem, biegnącym niebieskim 

szlakiem rowerowym, który po ok. 4 km łączy się z czerwonym 

szlakiem pieszym. Dalej idziemy czerwonym pieszym do miejsco-

wości Przejazd. 

Przejazd. Wójt Jedlni-Letnisko Piotr Leśnowolski,  

serwuje posiłek Pielgrzymom Jakubowym 
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Puszcza Kozienicka to kompleks leśny, położony na Równinie Radomskiej. 

Dzisiejsze jej granice wyznaczają: od północnego zachodu rzeka Radomka, od 

północnego wschodu dolina Wisły, a od południa droga Radom – Puławy. Przez 

środek Puszczy płynie rzeczka Zagożdżonka. Dawna nazwa to Puszcza Radom-

ska. Nazwa Puszcza Kozienicka pojawiła się na początku XVII w., kiedy to  

z dóbr królewskich obejmujących główny trzon Puszczy Radomskiej w 1607 r. 

utworzono tzw. ekonomię królewską z administracyjną siedzibą w Kozieni-

cach. W 1983 r. na części Puszczy został utworzony Kozienicki Park Krajobra-

zowy. W 2001 r. obszar Parku został powiększony i zajmuje ok. 26 234 ha, 

otulina ok. 36 010 ha, a od 2004 r. nosi imię prof. Ryszarda Zaręby – przyrod-

nika i miłośnika Puszczy Kozienickiej. W rezerwacie dominuje bór mieszany  

z udziałem sosny i dębu w domieszce z jodłą, olszą, brzozą, grabem. Można też 

napotkać świerki, osiki,  klony, jawory, lipę drobnolistną czy jesion. Na terenie 

Parku znajduje się 221 pomników przyrody, m.in. rośnie dąb „Zygmunta Au-

gusta”, którego potężny pień ma obwód – 5,30 m. Łącznie ochroną pomnikową 

w Parku objęto 251 drzew, w tym pomnikowy „Buk Kościuszki”. W 1976 r.  

w wyniku spiętrzenia wód rzeki Gzówki, powstał Zalew „Siczki”. Zbiornik ma 

powierzchnię 40 ha. Otaczają go lasy od 1982 r. tworzące Rezerwat Przyrody 

„Jedlnia”. Nad brzegiem zalewu rośnie największy w Puszczy Kozienickiej ja-

wor, u stóp którego znajdują się dwa źródełka wysoko zmineralizowanej wody. 

Przejazd. Pielgrzymi Jakubowi w styczniu 2015 
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Od miejscowości Przejazd idziemy Drogą Królewską, którą po-

prowadzono czerwony szlak pieszy. Przez ok. 7 km idziemy szla-

kiem czerwonym, który przed miejscowością Stoki, łączy się  

z czarnym szlakiem pieszym. W Stokach szlaki rozłączają się. My 

skręcamy w lewo wraz ze szlakiem czarnym. Idziemy szlakiem 

czarnym ok. 10 km do Jedlni-Letnisko. 

Pielgrzymi Jakubowi  

w Puszczy Kozienickiej 
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Proboszcz Jedlni-Letnisko 

ks. kan. Andrzej Margas za-

znajamia pielgrzymów z hi-

storią parafii oraz stempluje 

paszporty pielgrzyma 
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Jedlnia-Letnisko, miejscowość gminna w woj. mazowieckim, położona w wi-

dłach rzek: Pacynki i Gzówki. Miejscowość powstała w początkach XX w., na 

obrzeżach Puszczy Kozienickiej. W 1917 r. miejscowość otrzymała nazwę Je-

dlnia-Letnisko. Do powstania pierwszego wyrazu nazwy „Jedlnia”, przyczynił 

się rejent Marcin Kaliszczak, który nazwę zaczerpnął od osady króla Włady-

sława Jagiełły – Jedlnia, natomiast do drugiego członu nazwy „Letnisko” – 

przyczynili się Ludwik Żerański - lekarz kolejowy z Radomia i dr. Płużański, 

którzy poznali się na walorach uzdrowiskowych terenów wokół stacji kolejo-

wej. Pierwsi osadnicy, kolejarze z Radomia otrzymali działki budowlane na te-

renach zalesionych od Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i zaczęli wo-

kół stacji budować domy mieszkalne. Następnie do Jedlni-Letnisko zaczęli 

ściągać zamożniejsi mieszkańcy Radomia m.in. ówczesny prezydent miasta 

Czesław Golczewski, którzy zaczęli budować przepiękne drewniane wille  

w stylu świdermajer. Do dziś zachowało się kilka ponad stuletnich willi m.in. 

w posiadaniu rodzin: Chrzanowskich, Chmielewskich i Kliszczaków oraz sie-

dziba Nadleśnictwa – budynek w stylu willi szwajcarskiej, w którym obecnie 

mieści się ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy  RD Lasów Państwowych  

w Radomiu. W 1905 r. zakończono budować kaplicę murowaną, a w 1921 r. 

erygowano w Jedlni-Letnisko parafię pw. św. Józefa Oblubieńca. W latach 

1924 –27 kaplicę rozbudowano, dodając elementy drewniane, na kościół  

w stylu zakopiańskim, który jest prawdziwą perełką Jedlni. Obok świątyni znaj-

duje się oryginalny „Kościół letni”, a nim grota Matki Bożej z kaskadą wodną.  

Znakowanie Świętokrzyskiej Drogi 

św. Jakuba w Jedlni-Letnisko 

Zakopiański kościół w Jedlni-Letnisko 
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Etap VI 

Jedlnia-Letnisko – Skaryszew 18 km 
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Z kościoła pw. Opieki św. Józefa idziemy na wprost ul. Zachodnią 

ok. 150 m, skręcamy w lewo w ul. J. Lelewela, dochodzimy do ul. 

Radomskiej, skręcamy w prawo i przechodzimy na drugą stronę, po 

20 m skręcamy w lewo w ul. F. Chopina, dochodzimy do ul. 1 Maja, 

skręcamy w prawo aby po 100 m skręcić w lewo i przejść kładką 

nad torami kolejowymi. Za torami idziemy w prawo ul. Kolejową  

i skręcamy w lewo w ul. H. Sienkiewicza, którą dochodzimy do  

ul. Piotrowickiej, będącej DW 699. Dochodzimy do wioski Piotro-

wice (2 km). Przy betonowym krzyżu droga łukiem zakręca w lewo, 

my skręcamy w prawo w węższą drogę asfaltową prowadzącą w dół 

w kierunku mostu na rzece Pacynka.  Za mostem droga łukiem za-

kręca w lewo. Na T-skrzyżowaniu idziemy prosto, przechodzimy 

przez las, potem przez pola i dochodzimy do wsi Myśliszewice (4 

km). Droga przez wieś ciągnie się ok. 1,3 km, przy końcu wsi skrę-

camy w lewo w drogę prowadzącą do wsi Przecinka, do której do-

chodzimy po 500 m.  

Pielgrzymi Jakubowi w drodze z Jedlni-Letnisko do Skaryszewa 
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Przecinamy drogę asfaltową i idziemy na wprost ok. 500 m. Na  

T-skrzyżowaniu skręcamy w prawo, po 300 m w lewo skosem do-

chodzimy do wsi Tomaszów. Przechodzimy przez wieś, wraz  

z drogą skręcamy w prawo i zaraz w lewo, przechodzimy przez  

DK 12 i jesteśmy w miejscowości Kiedrzyn (8 km). Za drogą kra-

jową skręcamy w prawo, po 400 m w lewo, przechodzimy obok 

cmentarza i za nim wybieramy drogę na wprost prowadzącą do ko-

ścioła parafialnego pw. Św. Andrzeja Boboli w Małęczynie. Po 

wyjściu z kościoła skręcamy w lewo, ul. Kościelną dochodzimy do 

ul. Makowskiej, w którą skręcamy w lewo. Przechodzimy przez 

Małęczyn (9 km). Idziemy prosto na południe. Mijamy kolejne od-

gałęzienia i skrzyżowania z ul. Bankową, ul. Ks. Ziembickiego,  

ul. Wschodnią, skrzyżowanie z ul. Radomską, pomnik upamiętnia-

jący ofiary katastrofy lotniczej z 2009 r. i mijamy dwa odgałęzienia 

dróg w prawo. Wchodzimy w ul. Małęczyńską. 

Pielgrzymi Jakubowi przed kościołem św. Andrzeja Boboli w Małęczynie 
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Po lewej kompleks leśny, gdy 

go miniemy ul. Małęczyńska 

skosem skręca w lewo i 1 km 

dalej wchodzimy do Makowa 

(14 km). Idziemy ul. Skary-

szewską na południe pomiędzy 

polami i luźno rozrzuconymi 

zabudowaniami, mijamy ul. 

Bogusławską i ul. Starowiejską, 

oraz kilka innych odgałęzień. 

Podchodzimy do ul. J. Słowac-

kiego, w którą skosem skrę-

camy w lewo. Po ok. 1 200 m 

jesteśmy w centrum Skary-

szewa przy kościele pw. św. Ja-

kuba Apostoła (18 km). Pielgrzymi Jakubowi w drodze  

do Skaryszewa 

Pomnik Białoruskich Pilotów w Małęczynie 
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Skaryszew. Miejscowość dawniej w województwie sandomierskim, obecnie  

w mazowieckim, posiada w swoim herbie czerwony krzyż miechowitów. Naj-

starszy dokument z 1198 r. dotyczy przekazania Skaryszewa Zakonowi Bożo-

grobców z Miechowa. Niegdyś miejscowość odgrywała dużą rolę, prawdopo-

dobnie ze względu na swoje położenie, bowiem zachowało się wiele dokumen-

tów pochodzących z XII do XIV wieku, wydanych tutaj przez różnych władców 

piastowskich. Skaryszew nie uniknął jednak spustoszeń dokonywanych na tych 

terenach przez Tatarów w XIII wieku. Król Kazimierz Wielki obdarowując 

miasto prawem magdeburskim, uwolnił je od szeregu powinności, ustanowił 

cotygodniowy targ w czwartek i jarmarki w piątą niedzielę po Wielkanocy i po 

św. Jakubie. Z miejscowością wiąże się określenie „wstępy skaryszewskie” 

czyli targi końskie, odbywające się tutaj nieprzerwanie od 1432 r., kiedy Ska-

ryszew otrzymał królewski przywilej targowy. Targi końskie, gdzie oprócz 

koni, głównie pociągowych, można nabyć uprząż i inne końskie akcesoria, od-

bywają się raz do roku, w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu. Kościół  

i parafia w Skaryszewie istniały już w XII wieku, a bożogrobcy dobudowali 

później kaplicę św. Jakuba. Kolejna murowana świątynia pw. św. Jakuba Więk-

szego Apostoła, wzniesiona na przełomie XVII i XVIII wieku jest głównym 

zabytkiem miasta. 

Kościół św. Jakuba w Skaryszewie 
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U góry: Wpis do Księgi Pielgrzymów w Skaryszewie 

Pielgrzymi Jakubowi w Skaryszewie 
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Etap VII 

Skaryszew – Mirzec 27 km 
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Wychodzimy z kościoła pw. św. Jakuba i bramą obok dzwonnicy 

przechodzimy w ul. Partyzantów. Idziemy tą ulicą (DW 733) wraz 

ze znakami szlaków rowerowych zielonego i niebieskiego. Po ok.  

1 km, przed cmentarzem, skręcamy w lewo na drogę polną wraz ze 

znakami rowerowego szlaku niebieskiego. Utrzymujemy kierunek 

południowy. Po ok. 1 km wchodzimy w las i dalej poruszamy się po 

piaszczystej drodze leśnej. Z lewej strony dobiegają odgłosy ruchli-

wej szosy. Po pokonaniu kolejnego 1 km skręcamy ostro w prawo 

na zachód. Skrajem lasu dochodzimy do wioski Podolszyny (3 km) 

i skręcamy w prawo w kierunku zachodnim. Za wsią, kiedy główna 

droga skręca pod kątem prostym, my idziemy drogą leśną dalej  

w kierunku południowo-zachodnim. Wraz z niebieskim szlakiem 

rowerowym idziemy przez las ok. 2 km. Przechodzimy obok drew-

nianego krzyża z 1980 r. i wychodzimy z lasu w miejscowości 

Wilczna (7 km).  

Proboszcz parafii św. Jakuba w Skaryszewie  

ks. kan. Dariusz Skrok modli się z Pielgrzymami Jakubowymi 
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Pielgrzymi Jakubowi w drodze  

do Skaryszewa 

Pielgrzymi na Świętokrzyskiej  

Drodze św. Jakuba 



 

 

Świętokrzyska Droga Świętego Jakuba 

 

82 

 

Idziemy prosto drogą asfaltową, która doszła z prawej stromy. Po 

100 m mijamy drugi krzyż drewniany z plakietką poświęconą św. 

Janowi Pawłowi II. Przechodzimy przez wieś. Obok kapliczki  

w prawo skosem schodzimy na drogę polną, którą podążamy w kie-

runku południowo-zachodnim odchylającym się łukiem ku zacho-

dowi. Na rozwidleniu dróg przy brzozowym lasku idziemy w prawo 

na górkę przez las, a potem przez pola za czerwonym szlakiem ro-

werowym. Wchodzimy na piaszczystą górkę i mijamy rozrzucone 

gospodarstwa wsi Podgórki. Przy skrzyżowaniu dróg z krzyżem 

idziemy prosto i podchodzimy pod kolejne wzniesienie. Obok nie-

bieskiej kapliczki z krzyżem skręcamy w lewo i przez pola, skrajem 

lasu dochodzimy do wioski Łączany (11 km). Na skrzyżowaniu 

idziemy prosto. Obok skrzyżowania miejsce z ławeczką zachęca do 

odpoczynku. Przy skrzyżowaniu (po prawej) sklep spożywczy. Po 

przekroczeniu skrzyżowania idziemy prosto wąską drogą asfaltową. 

Teren pagórkowaty, otwarta przestrzeń pozwala podziwiać nakłada-

jące się pasma wzniesień. Idziemy w kierunku lasu widocznego na 

horyzoncie. Po ok. 2,5 km dochodzimy do wioski Pomorzany (14 

km) ciągnącej się nieco skosem do naszego kierunku wędrówki. Po 

przekroczeniu skrzyżowania wchodzimy na polną drogę i po następ-

nym 1,5 km dochodzimy do lasu. Idziemy dalej prosto i przecho-

dzimy krzyżówkę dróg leśnych z napisem Rezerwat Przyrody „Dą-

browa Polańska” (17 km). 

Rezerwat Przyrody Dąbrowa Polańska - jest rezerwatem lasów mieszanych ni-

zinnych o powierzchni 28,55 ha. Położony jest na terenie uroczyska Polany, Nadle-

śnictwo Marcule, gmina Iłża. Powołany został w 2000 r., w celu ochrony naturalnie 

wykształconego zespołu świetlistej dąbrowy z około 100-letnim drzewostanem 

dębu bezszypułkowego i sosny pospolitej oraz stanowiskami chronionych i rzad-

kich roślin. W rezerwacie drzewostan jest dwuwarstwowy. Runo rezerwatu po-

krywa od 90-100 % powierzchni. Na terenie rezerwatu rozpoznano 150 gatunków 

roślin naczyniowych, między innymi: miodunka wąskolistna, jaskier wielkokwia-

towy, dzwonek brzoskwiniolistny, dziurawiec skąpolistny, miodownik melisowaty, 

pierwiosnka lekarska, przylaszczka pospolita, kłosownica leśna, perłówka zwisła, 

wilczomlecz słodki, wiechlina gajowa, groszek czerniejący, bukwica lekarska. 
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Na skrzyżowaniu idziemy prosto na drogę z zielonym szlakiem ro-

werowym. Droga prowadzi nas ok. 3 km. Po wyjściu z lasu idziemy 

skrajem jeszcze ok. 1,5 km mając po prawej stronie pola. Docho-

dzimy do drogi asfaltowej idącej przez wieś Osiny, którą mijamy po 

naszej prawej stronie i drogą polną idziemy na południe skrajem lasu. 

Około 1 km dalej po prawej w oddali widać zabudowania wsi Osiny-

Mokra Niwa i 2 km dalej zabudowania wsi Krupów. Idziemy na 

południe mając las po lewej i pola po prawej. Przechodzimy przez 

most na rzece Iłżance (21 km) i dochodzimy do miejscowości Trę-

bowiec Duży. Skręcamy pod kątem prostym w drogę asfaltową i da-

lej idziemy przez wieś. Po kilkuset metrach przy krzyżu skręcamy  

w drogę polną w lewo razem z czarnym szlakiem rowerowym. Prze-

chodzimy przez mostek na strumyku i na T-krzyżówce skręcamy  

w prawo. Drogą przez łąki, pola, skrajem lasków dochodzimy do 

drogi asfaltowej i tu w lewo. Jesteśmy w miejscowości Trębowiec 

Mały. Idziemy ok. 500 m pod górkę i skręcamy w drogę asfaltową  

w prawo. Po ok. 1 km dochodzimy do DW 744. Podążamy chodni-

kiem ok. 2 km w kierunki widocznego na wzgórzu Mirca (27 km). 

Osiny. Kuchnia św. Jakuba czeka na pątników 
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Mirzec należał do biskupów krakowskich już w XII wieku. Pierwszy kościół  

w Mircu postawił biskup krakowski Gedeon w 1170 r. W XV wieku przynajm-

niej część dóbr Mirzec należała do klasztoru w Wąchocku. W miejscowości 

zachował się modrzewiowy dwór rodziny Prendowskich z XIX wieku z pozo-

stałościami parku podworskiego. Murowany kościół parafialny pw. św. Leo-

narda został wzniesiony w latach 1844 – 1850. Znajduje się w nim obraz św. 

Leonarda namalowany na desce w XVI wieku, pochodzący z wyposażenia po-

przedniego kościoła. Dzisiaj na miejscu dawnego, drewnianego kościoła  

w Mircu, rozebranego w roku 1871 roku, stoi figura Matki Bożej Niepokalanie 

Poczętej. W świątyni znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego (z 1944 r.), z ko-

ścioła św. Jakuba w Wilnie. 

Kościół św. Leonarda w Mircu 

Święta Rodzina i dziadkowie Jezusa 

Jezus Miłosierny 



 



 


