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Szlak kulturowy w Dolinie Liwca
wiedzie przez miejsca atrakcyjne wizualnie oraz kulturowo 
w granicach gmin Jadów, Wyszków i Łochów. Na jego drodze 
znajdują się historyczne ośrodki osadnicze, pomiędzy którymi 
w krajobraz wpisane są ciekawe przykłady budownictwa re-
gionalnego, osadnictwa szlacheckiego, a także obiekty małej 
architektury sakralnej. 

Osadnictwo nad brzegami rzeki Liwiec rozpoczęło się bardzo 
wcześnie. Już przed naszą erą przebywały tu luźne plemiona nie 
związane z żadną państwowością. Teren ten porastała wtedy 
nieprzebyta puszcza poprzedzielana ciekami i rozlewiskami. Na 
ślady ludów należących do tzw. kultury trzcinieckiej, łużyckiej, 
wenedzkiej, wczesnośredniowiecznej, czyli nawet 1500 lat p.n.e. 
natrafili archeologowie m.in. w grodzisku w Zawiszynie. W śre-
dniowieczu przez Kamieniec Mazowiecki, dzisiejszy Kamieńczyk 
przebiegał bursztynowy szlak handlowy.

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

ku XV wieku jako wieś o nazwie „Jady” od 
jadowitych węży żyjących w okolicznych 
lasach. Rozkwit miejscowości związany 
jest z przejęciem dóbr jadowskich przez 
hrabiego Zamojskiego w zamian za od-
stąpienie twierdzy Zamość. Powstały tu 
niewielkie fabryki włókiennicze. Prawa 
miejskie Jadów uzyskał w 1823 roku, 
wtedy też ukształtował się obecny układ 
urbanistyczny miasta z charakterystycz-
nym, największym w okolicy rynkiem 
oraz zabudową przyrynkową. 
1.

Kościół p.w. Znalezienia 
Krzyża Św. w Jadowie

jest to trzeci kościół w tej miejscowo-
ści. Pierwszy wybudowany 1474 przez 

Bolesława IV, konsekrowany przez jego 
brata Kazimierza, biskupa płockiego zo-
stał spalony wraz z miastem podczas 
najazdów szwedzkich. Parafię erygowa-
no 7 lat później. W roku 1773, w miejscu 
spalonego powstał drewniany kościół 
z murowaną dzwonnicą. W latach 1882-
-1884 wybudowano nową świątynię wg 
projektu uznanego architekta Józefa Piu-
sa Dziekońskiego. Jednym z fundatorów 
był hrabia Zdzisław Zamojski. Materiały 
budowlane pozyskano m.in. z rozbiórki 
dawnego dworu w Zawiszynie. Fundu-
sze na budowę kościoła pochodziły także 
z dobrowolnych podatków chłopów, któ-
rzy pomagali również przy budowie. 

Kościół jest neogotycki, jednak frag-
menty budowli wskazują na styl neoro-
mański. Świątynię wybudowano na planie 
krzyża łacińskiego i zorientowano w kie-
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runku Ziemi Świętej. Zwężone prezbite-
rium, po bokach którego znajdują się dwie 
zakrystie, zamknięto trójbocznie. Układ 
przestrzenny kościoła jest bazylikowy. 
Nad całością budowli góruje wieża na pla-
nie kwadratu. Konstrukcja budowli wyko-
nana jest z cegły wypalanej. Otynkowane 
są wieżyczki, portal, skarpy, łuki podo-
kapowe, gzymsy i obramienia otworów. 
Całość wsparto na podmurówce z cegły 
i ciosów granitowych. Drzwi wejściowe 
dwuskrzydłowe, z półkolistym nadświe-
tlem poprzedzone są portalem z kolum-
nami. Nad głównym wejściem umiesz-
czona jest figura Matki Boskiej, przy niej
półkoliste okna tworzą biforium, wyżej 
zaś triforium. Dach nad korpusem głów-
nym i zakrystiami jest dwuspadowy. We-
wnątrz widoczne jest sklepienie krzyżo-
wo-żebrowe. Nawa główna poprzedzona 
jest kruchtą i chórem, nawy boczne od-
dzielone półkolistymi arkadami wspar-
tymi na filarach. Wnętrze zdobią rokoko-
we organy, a także szafa z miechy, dwie 
XVIII-wieczne barokowe figury siedzących
puttów na cokołach balustrady chóru, po-
chodzące ze Śląska. Zachowały się osiem-
nastowieczne szaty liturgiczne. Na pleba-
ni przechowywane są księgi metrykalne 
sięgające 1632 roku.

W sąsiedztwie Kościoła znajduje się 
znana wytwórnia lodów.
2.

Zespół dworski w Jadowie
wybudowano w drugiej połowie XIX 

wieku. Obecny wygląd założenia nosi śla-
dy licznych zmian, ponieważ po roku 1860 
rezydencja została gruntownie przebudo-
wana przez ówczesnych właścicieli, rodzi-
nę Kotarbińskich. Po II wojnie światowej 
majątek przejął Skarb Państwa i utworzo-
no tam gospodarstwo rybackie. W skład 
zespołu wchodzą; dwór, oficyna, spichlerz
i obora. 

Dwór, umieszczony w środkowej części 
założenia, zwrócony jest na południe. Jest 
to budynek wzniesiony na planie prosto-
kąta z ryzalitem oraz dwoma niskimi do-
budówkami, parterowy bez podpiwnicze-
nia z mieszkalnym poddaszem. Murowany 

dom przykryty jest dachem naczółkowym 
o więźbie krokwiowo-stolcowej z lukarna-
mi. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, 
ozdobne, oknom towarzyszą okiennice. 
Wewnątrz budynku znajdują się drewnia-
ne podłogi i stropy. 

Oficyna to parterowy, otynkowany bu-
dynek na wysokiej podmurówce, z dobu-
dówką, przykryty dwuspadowym dachem. 

Po roku 1956 całkowicie zniszczono 
strukturę i charakter parku. Z pierwot-
nego założenia parkowego zachowały 
się nieliczne kasztanowce, częściowo 
układ drogowy oraz układ wodny, który 
stanowią stawy rybne, połączone z rze-
ką Osownicą, usytuowane na południe 
od zabudowań. 
3.

Obelisk na rynku 
w Jadowie

poświęcony jest pamięci chłopów 
poległych w czasie starcia z policją, do 



4

którego doszło 11 listopada 1932 roku. 
Zginęły wówczas 4 osoby, a 12 zostało ran-
nych. Nazwiska zmarłych osób znajdują się 
na tablicy inskrypcyjnej. Wydarzenia, które 
upamiętnia ten pomnik przyczyniły się do 
demonstracji chłopów w całym kraju.
4.

Budownictwo regionalne
stanowi istotny walor krajobrazu do-

liny Liwca. W przeszłości na tym terenie 
przeważał drewniany rodzaj zabudowy. 

Charakterystyczny dla regionu układ 
zabudowań wiejskich oparty jest na pla-
nie czworokąta. Budynek mieszkalny 
ustawiony jest szczytem bądź frontem 

do drogi, w odległości kilku do kilkuna-
stu metrów. Najbliżej domu sytuowane 
są spichlerze, następnie obory, chlewy 
i stajnie, a najdalej odsunięta jest sto-
doła będąca zamknięciem siedliska od 
strony przeciwnej. 

Dominującym na tym terenie typem 
konstrukcji, jest konstrukcja zrębowa opar-
ta na kamieniach polnych lub podmurówce 
z cegły. Charakterystyczną cechą regionalnej 
zabudowy jest prosta bryła domu, niekiedy 
uzupełniona gankiem. Przeważają budyn-
ki o dachach dwuspadowych o nachyleniu 
ok. 45 % ze szczytami wybijanymi deskami 
w układzie pionowym, czasem z ozdobnymi 
zakończeniami krzyżujących się wiatrownic 
nawiązującymi do budownictwa regional-
nego Kurpi. Często pojawiają się geome-
tryczne motywy zdobnicze umieszczane na 
szczytach domów, na listwach podokapo-
wych, nad drzwiami i nad oknami. Na szcze-
gólną uwagę zasługują zwłaszcza unikalne 
dekoracje okien zwane „koronami nadokien-
nymi”. Towarzyszą im zazwyczaj dwukolo-
rowe okiennice z prostokątnymi płycinami. 
Nielicznie występują dachy kryte strzechą 
oraz mansardy. 
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Na terenie doliny występuje rów-
nież nagromadzenie rozmaitych kapli-
czek i krzyży przydrożnych, jak również 
innych miejsc pamięci związanych zwy-
kle z pierwszą wojną światową, z woj-
ną polsko-radziecką z ruchem chłopskim 
w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego oraz z II wojną światową. 

Najczęściej spotykane są kapliczki wy-
budowane na palnie kwadratu lub prosto-
kąta, murowane bądź kamienne. Na cokole 
usytuowywano filar z przeszklonymi wnę-
kami, w których umieszczano obrazy lub 
rzeźby osób boskich bądź też popularnych 
świętych. Zazwyczaj kapliczki nakrywane 
są dachami dwu- lub czterospadowymi. 
Na przecięciu kalenic znajdują się dekora-
cyjne krzyże. 

Krzyże przydrożne wykonane z drew-
na, ozdobnie kutego żelaza lub z odlewa-
nego żeliwa, mocowane są na murowa-
nych bądź kamiennych podstawach. 
5.

Zabudowania Urli 
reprezentują przedwojenne pensjo-

naty i letnie rezydencje wypoczynkowe. 
Pensjonaty charakteryzują się obszernym 
rozplanowaniem, są zazwyczaj dwukondy-
gnacyjne, urozmaicone gankami i wystaw-
kami. Przykładem tego typu zabudowy jest 
dom zabytkowy przy ulicy 1 maja w Urlach 
powstały około 1915 roku.

6.

Symboliczna mogiła  
w Urlach

znajduje się w południowo-zachod-
niej części miejscowości, przy końcu ulicy 
1 Maja. Upamiętnia żołnierzy francuskich 

poległych w tych okolicach w 1945 roku. 
Na stopniu przed cokołem krzyża umiesz-
czono tablicę z inskrypcją:

„A LA MEMOIRE
DES FRANCAIS

MORTS
LOIN

DE LEUR PATRIE
MAI 1945”

W tłumaczeniu napis ten oznacza „Pa-
mięci Francuzów poległych z dala od swojej 
ojczyzny”
7.

Kapliczka przydrożna  
w Strachowie 

o formie słupowej, została ustawio-
na w okresie międzywojennym. Posiada 
oryginalną formę obelisku z piaskowca. 
W przeszklonej wnęce znajduje się obraz 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Upa-
miętnia odparcie wojsk radzieckich w woj-
nie w 1920 roku. Świadczy o tym wygrawe-
rowana inskrypcja:

„KRÓLOWO 
KORONY
POLSKIEJ
MÓDL SIĘ
ZA NAMI

«CVD
NAD

WISŁĄ»
NA PAMIĄTKĘ

ODPARCIA
BOLSZEWIKÓW

POD RADZYMINEM
15 SIERPNIA 1920 R.”
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8.

Budynek  
w Pustych Łąkach 

reprezentuje zabudowę regional-
ną wykonaną w technologii murowano-
-drewnianej.
9.

Zespół klasztorny sióstr 
loretanek w Loretto 

związany jest z postacią ks. Ignace-
go Kłopotowskiego. W roku 1928 błogo-
sławiony kapłan zakupił majątek noszący 
wtedy nazwę Zenówka dla założonego 

przez siebie Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Loretańskiej. Wtedy to zmienił na-
zwę miejscowości na Loretto. W 1987 roku 
w związku z obchodami Roku Maryjne-
go Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski 
nadał kaplicy status sanktuarium. W głów-
nym ołtarzu znajduje się figura Matki Bożej
będąca wierną kopią figury z XI lub XII w.
autorstwa Leopolda Celaniego. Została 
ona poświęcona w Sanktuarium Świętego 
Domku w Loreto we Włoszech. W kaplicy 
znajduje się także obraz Michała Willmana 
z 1783 roku „Śmierć Św. Benedykta”.
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W skład zespołu wchodzą również: 
przedwojenny budynek nowicjatu, ogród 
w którym znajduje się grota Matki Bożej, 
dom pomocy, cmentarz sióstr z grobow-
cem założyciela oraz dróżki różańcowe 
z licznymi kapliczkami.

Podczas II wojny światowej klasztor 
dawał schronienie partyzantom i ucie-
kinierom z obozu zagłady w Treblince. 
Siostry prowadziły tu tajny szpital dla 
żołnierzy AK.

KAMIEŃCZYK 
zwany niegdyś Kamieńcem Mazowiec-

kim, stanowił rezydencję myśliwską ksią-
żąt mazowieckich, w której gościli również 
królowie polscy. O świetności miasta w XV 
wieku świadczyły m.in. zamek obronny, 
ratusz, sukiennice, trzy kościoły i przeszło 
300 domów. Rozkwit osady został zaha-
mowany w XVII wieku przez pożary, zara-
zy i wojny. Od 1654 roku do czasu rozbio-
rów Kamieniec Mazowiecki należał do dóbr 
sióstr Wizytek, następnie przejściowo część 
terenów należała do hrabiego Zamojskiego. 
W XIX utracił prawa miejskie na skutek re-
presji po powstaniu styczniowym. Podczas 
II wojny Światowej miejscowość dwukrot-
nie pustoszył pożar. W okolicy znajdują się 
stanowiska archeologiczne z czasów rzym-
skich. Współcześnie miejski układ urbani-
styczny i drewniana zabudowa regionalna 
nadają miejscowości niezwykły charakter 
żywego skansenu.
11.

Pomnik flisaka
w Kamieńczyku

wykonany z granitu, usytuowany 
jest na rynku. Upamiętnia fakt, iż miesz-
kańcy tej miejscowości od wieków zaj-
mowali się spławianiem drewna z Pusz-
czy Białej do morza. 

10.

Kapliczka Św. Mikołaja 
usytuowana jest przy wjeździe do Ka-

mieńczyka.
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1939-1945 spłonął dach kościoła i chór 
z organami, zniszczeniu uległa także wie-
ża i witraże. Do dnia dzisiejszego w ele-
wacji kościoła widoczne są ślady po ku-
lach. Odbudowę zakończono dopiero 
w 1963 roku. Obok kościoła znajduje się 
drewniana dzwonnica z 1885 roku, a tak-
że plebania z 1901 r. 

12.

Kościół p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny 
w Kamieńczyku  

wybudowany został wg projektu 
J.P. Dziekońskiego w latach 1894-1902. 
W wyniku działań wojennych w latach 
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Parafia pieczętuje się metalowym
stemplem z 1774 roku. Przetrwały niektó-
re akta metryczne z 1621 roku. W parafii
Kamieńczyk wychowali się rodzice Księ-
dza Prymasa Kardynała Wyszyńskiego, 
na pobliskim cmentarzu znajduje się grób 
dziadków Prymasa. Na uwagę zasługuje 
żelazny krzyż stojący na cmentarzu ko-
ścielnym wykonany w 1885 roku, mogiła 
powstańców styczniowych.
13.

Muzeum  
Historyczno-Etnograficzne

znajduje się przy ulicy T. Kościuszki 
14 w Kamieńczyku. Można tam zobaczyć 
m.in. drewniane i inne zabytkowe narzę-
dzia rolnicze, a także kolekcję siodeł ułań-
skich i stare motocykle.
14.

Biblioteka 
w Kamieńczyku,

w zbiorach której znajdują się również 
stare woluminy, jest przykładem drewnia-
nej zabudowy regionalnej. 

15.

Most na rzece Liwiec 
stanowi dobry punkt widokowy z ma-

lowniczą panoramą na okolice ujścia Liwca 
do Bugu, prawdopodobne miejsce usytu-
owania średniowiecznego zamku.
16.

Muzeum Gwizdka
zlokalizowane jest w szkole w miejsco-

wości Gwizdały. W zbiorach muzeum pre-
zentowane jest ok. 500 gwizdków różnej 

wielkości: od małych dziecięcych zabawek, 
poprzez gwizdki sportowe, aż do wielkich 
gwizdków używanych w parowozach. 
17.

Zespół dworski 
w Pogorzelcu 

reprezentują park podworski i nowo-
powstałe obiekty. Budynek centralny wzo-
rowany jest na dawnym dworze. Nowe jest 
również ogrodzenie. Rewaloryzacji uległy 
także niektóre elementy parku takie, jak 
układ wodny, droga czy podjazd.

18.

Willa w Julinie
charakteryzuje się ciekawą bryłą bu-

dynku. Wybudowana została w 1904 roku 
przez Ignacego Paderewskiego dla swo-
jej żony Heleny, która utworzyła tu pen-
sjonat dla „dobrze urodzonych” panien. 
Do roku 1948 w tym miejscu dziewczęta 
uczyły się prowadzić dom oraz zdoby-
wały ogładę towarzyską. W czasie wojny 
dom był również czynny. Otrzymywali tu 
pomoc wszyscy potrzebujący, zarówno 
partyzanci jak i inni ludzie ukrywający się 
przed wojskami Niemieckimi.
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W otoczeniu willi znajduje się do-
brze zachowana aleja świerkowa oraz 
park sięgający do rzeki. 
19.

Izba pamięci  
Paderewskich

oraz sala regionalna, zlokalizowa-
ne są w szkole podstawowej w Julinie. 
Malowniczo położony budynek szkoły 
wykonany jest częściowo z drewna. 
Wewnątrz obok sal lekcyjnych znaj-
dują się dwie sale muzealne. Pierw-
sza z nich poświęcona jest założy-
cielom i patronom placówki, Helenie 
i Ignacemu Paderewskim. Znajdują 
się w niej m.in. liczne zdjęcia, forte-
pian i fragmenty kolekcji wschodniej 
porcelany zbieranej przez patronów. 
Druga sala zwana salą regionalną, za-
wiera przedmioty codziennego użyt-
ku, wykorzystywane dawniej w oko-
licznych gospodarstwach.
20.

Krzyż w Kaliskach
powstały w roku 1916 upamiętnia 

pragnienia ludności z okresu „Wielkiej 
Wojny”. 

21.

Kapliczka w Barchowie 

pochodzi z połowy XIX. Wymurowa-
na jest w formie czworobocznego, otyn-
kowanego słupa. W jej górnej kondy-
gnacji w narożnikach znajdują się czte-
ry półkolumienki oraz dwie kolumienki 
flankujące wnękę. 
22.

Pozostałości zespołu 
dworskiego w Barchowie

położone są w bezpośrednim są-
siedztwie kapliczki. Dwór został wybu-
dowany w drugiej połowie XIX w. Miał 
konstrukcję drewnianą, zrębową, był 
oszalowany. Został przebudowany za 
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właściciela Konstantego Wiechowskie-
go. Wybudowany na planie prostokąta, 
parterowy dwór z mieszkalnym pod-
daszem był częściowo podpiwniczony. 
W wysokiej podmurówce mieściła się 
izba mieszkalna. W skład elewacji fron-
towej wchodził ganek o czterech drew-
nianych kolumnach, z trójkątnym szczy-
tem, obramionym kostkowym gzym-
sem. Budynek przykryty był blaszanym 
dwuspadowym dachem. Wnętrze dworu 
miało układ dwutraktowy. 

W roku 1813 majątek Barchów dzier-
żawił dziadek Marii Konopnickiej-Wasi-
łowski. Dwór spłonął doszczętnie w roku 
2002. Obecnie zgliszcza budynku pora-
stają gęstymi krzewami.

Park dworski w stylu krajobrazowym 
zachował się w dobrym stanie, z licznym 
starodrzewiem, układem krzewów oraz 
aleją dojazdową wiodącą przez groblę mię-
dzy dwiema sadzawkami. Na początku alei 
znajduje się wspomniana wyżej kaplicz-
ka przydrożna. Od ruin budynku w stronę 
rzeki Liwiec prowadzi kolejna aleja złożona 
z jesionów i świerków. Z powodu zniszcze-
nia systemu spiętrzającego wodę, stawy 
i łączące je kanały zarastają trzcinami. 

ŁOCHÓW
otrzymał prawa miejskie w 1969 

roku, choć historia tej miejscowości się-
ga o wiele wcześniej. Początkowo nosiła 
nazwę „Łochowo” prawdopodobnie od 
zawodu „łowczego”, częstego na tym te-
renie, „łochwy” czyli legowiska niedźwie-
dzia lub „łochini” leśnego krzewu owoco-
wego. W 1882 roku została zmieniona na 
obecną. Szybszy rozwój miasta nastąpił 
wraz z wybudowaniem stacji kolejowej, 
fabryki w Baczkach a także dużej jak na 
ówczesne czasy poczty konnej. 
23.

Budynek apteki  
w Łochowie 

znajduje się na rogu ulic Armii Krajowej 
i Al. Łochowskiej. Ten drewniany budynek 
wybudowany został jako rezydencja letni-
skowa w Urlach, do Łochowa przeniesio-

ny był w okresie II wojny Światowej przez 
Niemców i służył okupantom jako kantyna. 
Po wojnie znajdował się tu Urząd Gminy. 
24.

Zespół dworca  
kolejowego w Łochowie 

obejmuje parowozownię i budynek 
mieszkalny. Parowozownia została wybu-
dowana w 1868 roku i służyła do II wojny 
światowej. Obecnie jest przekształcona 
w stację PKP z kasami oraz poczekalnią. 
Obok znajduje się zabytkowy budynek 
mieszkalny. Do roku 1944 był tu również 
murowany dworzec, dom kolejarza, drew-
niana wieża ciśnień oraz budynki gospo-
darcze wybudowane dla obsługi dworca. 
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25.

Budynek poczty  
w Łochowie 

w XIX wieku był siedzibą poczty konnej.

Dawna szkoła zwana przez okolicznych 
mieszkańców „murowanką” zbudowana 
w 1910-11 roku, wyposażona była w miesz-
kanie dla nauczyciela. Od 1928 roku jest to 
dom mieszkalny. Dawniej w sąsiedztwie bu-
dynku znajdowało się żeberko kolejowe łą-
czące fabrykę z przejazdem w Jasiorówce. 

Budynek fabryki wybudowany został 
w roku 1884 jako odlewnia żeliwa, w skład 
której wchodziła kuźnia i odlewnia. Pro-
dukowano tu proste odlewy żeliwne do 
maszyn rolniczych. Po I wojnie światowej 
fabryka zmieniła nazwę na Fabryka Odle-
wów Żeliwnych i Narzędzi Rolniczych. 

W sąsiedztwie dawnego, drewnia-
nego domu rodziny Perlisów, zwanego 
przez mieszkańców „pałacem”, zachowa-
ło się żeliwne ozdobne ogrodzenie i aleja 
grabowa. Niedaleko pozostała stróżów-
ka oraz murowany dom kasjera zwany 
„kantorem”. Ponadto znajdują się tam 
również dwa wielorodzinne drewniane 
domy zamieszkiwane przez pracowników 
oraz członków obsługi technicznej fabry-
ki, a także spichlerz, przerobiony w 1954 
roku na salę kinową i bibliotekę. 

26.

Zespół dworski w Relinie
obejmuje dworek zwany „Relinki” 

oraz ruiny młyna należącego do Włady-
sława Eychlera.

27.

Zespół fabryczny  
w Łochowie 

obejmuje obecnie budynek fabryki, 
stróżówkę, dom kasjera, domy robotników, 
grabową aleję dojazdową oraz szkołę.
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28.

Zespół dworski  
w Baczkach 

położony jest na południe od drogi 
wiodącej przez wieś Baczki. W skład tego 
zespołu wchodzą; dwór, domek ogrodni-
ka, obora, lamus oraz park. Dwór zwró-
cony frontem na zachód oraz lamus skie-
rowany na wschód rozmieszczone są po 
przeciwległych stronach polany będącej 
centrum założenia. Park rozciąga się na 
południe. 

Wybudowany w końcu XVIII w. mo-
drzewiowy dwór uległ zniszczeniu. Pod-
czas odbudowy jego układ przestrzen-
ny został przekształcony. Obecnie jest 
to obiekt drewniany, parterowy, oszalo-
wany, o konstrukcji zrębowej, częściowo 
podmurowany. Wybudowany na planie 
prostokąta z gankiem od frontu, dziewię-
cioosiowy posiada dwutraktowy układ 
wnętrz. Przykryty jest gontowym dachem 
o konstrukcji dwuspadowej z naczółkami. 
Jest własnością prywatną. 

Zgodnie z tradycją w XVII w. lamus był 
kaplicą ariańską. Obecny wygląd uzyskał 
w XVIII w. To parterowy budynek z miesz-
kalnym poddaszem, wymurowany z cegły 
i otynkowany. Wybudowany został na planie 
prostokąta zbliżonego do kwadratu z gan-
kiem od południa. Narożny ganek wsparty 
jest na dwóch filarach, otwarty na trzy stro-
ny arkadami (obecnie dwie boczne zostały 
częściowo zamurowane). Naroża budynku 
są opilastrowane. Wejście zlokalizowane jest 
od wschodu, przez późniejszą dobudówkę. 
Wewnątrz znajduje się izba z dekoracyj-
nym sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. 
Na poddaszu zachował się kominek. Budy-
nek przykryty jest dachem mansardowym, 
nad gankiem dwuspadowym, pokrytym 
dachówką. W elewacji znajdują się półkoli-
ste okna. Odrestaurowany został staraniem 
Marka Sadzewicza w 1974 roku, jest budyn-
kiem mieszkalnym.

Park założono w XVIII w stylu krajobra-
zowym. Do obecnych czasów zachowała 
się część starodrzewiu m.in. aleja grabowa 
biegnąca z północy na południe. 
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kim. Został częściowo zniszczony podczas 
pierwszej wojny światowej. Dnia 8 sierp-
nia 1915 roku wojska rosyjskie wysadziły 
dwie wieże, których fragmenty uszkodziły 
część świątyni. W latach 1920-1923 funk-
cję proboszcza w Kamionnie pełnił ks. Mi-
chał Woźniak (1875-1942) – przyszły mę-
czennik obozu koncentracyjnego w Da-
chau, wyniesiony do chwały ołtarzy w dniu 
13 czerwca 1999 roku przez Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Dzięki jego staraniom od-
budowano fasadę kościoła, niestety już 
bez charakterystycznych dla tego obiektu 
wież. Wewnątrz znajdują się obrazy Juliana 
Chmielewskiego. 

Teren kościoła otoczony licznym sta-
rodrzewiem wśród którego dominują lipy. 

KAMIONNA
powstała pod koniec XV wieku. Począt-

kowo nosiła nazwę Kamionolas. Obecna 
nazwa znana jest od 1790 roku. 
29.

Kościół p.w. Niepokalane-
go Poczęcia Najświętszej 
Marii Panny w Kamionnej

wybudowany został zbudowany 
w latach 1904-1909 według projek-
tu J.P. Dziekońskiego w stylu neogotyc-
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Znajduje się tu również mogiła z 1920 r. Te-
ren ogrodzony jest murem.

W pobliżu kościoła w latach 1922-1924 
wymurowano plebanię również autorstwa 
J.P. Dziekońskiego.

30.

Zespół dworski  
w Kamionnej

obejmuje dwór, dwie oficyny oraz 
park.

Dwór został wybudowany w roku 1836 
dla rodziny Godlewskich. W roku 1982 zo-
stał odrestaurowany. Obecnie należy do 
prywatnego inwestora.

Obok kościoła stoi obelisk wzniesiony 
dla uczczenia pamięci Józefa Piłsudskiego 
powstały w latach międzywojennych. Na 
obelisku znajduje się portret Marszałka 
w postaci medalionu z brązu z wyrytym 
napisem: „Marszałkowi Józefowi Piłsud-
skiemu – rodacy”. Po roku 1944 napis wy-
ryty na ścianie został zmieniony i brzmi: „W 
hołdzie zamordowanym przez faszystów 
hitlerowskich w latach 1939-1944 miesz-
kańcy gromady Kamionna 1957”. Nad por-
tretem znajduje się odlew orła w koronie. 

Z pośród dwóch oficyn wchodzących
w skład założenia pierwsza jest w dobrym 
stanie, druga prawie doszczętnie znisz-
czona. W parku zachowały się pomniki 
przyrody m.in. wiąz i dąb. Pośród licznego 
starodrzewiu widoczny jest układ wnętrz 
parkowych oraz zarastający układ wodny. 
Znajduje się tu również klonowa aleja do-
jazdowa z bramą wjazdową. 
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31.

Kapliczka przydrożna  
w Łochowie

powstała w pierwszej połowie XIX 
w. Ustawiona jest na czworobocznym, 
murowanym i otynkowanym słupie. Ka-
mienna rzeźba przedstawia Św. Jana Ne-
pomucena. Patron był czeskim kanoni-
kiem, który nie chcąc zdradzić tajemnicy 
spowiedzi podejrzliwemu mężowi został 
rzucony z mostu Karola w Pradze do rze-
ki Wełtawy.

32.

Zespół dworski  
w Łochowie Wsi

składa się z pałacu, dwóch oficyn oraz
pozostałości parku.

Murowany pałac został wybudowany 
w pierwszej połowie XIX wieku dla hra-
biego Hornowskiego. W czasie świetności 
zamieszkiwany był przez takie osobisto-
ści jak rodzina Hornowskich, od roku 1875 
Dernałowiczów, a następnie Zamojskich. 
W czasie gdy dwór był własnością rodziny 
Dernałowiczów wybudowane zostały trzy 
murowane budynki folwarczne. Po II woj-
nie światowej folwark został przejęty przez 
skarb państwa i zgodnie z danymi z 1981 
roku, po roku 1944 w budynku zamieszka-
ło 21 rodzin robotniczych, łącznie 85 osób. 
W tym czasie stan pałacu ulegał szybkiemu 
pogorszeniu. Obecnie pałac wraz z oficy-
nami jest własnością prywatną i podlega 
gruntownej rewaloryzacji.

Przy wjeździe znajduje się kamienną 
figurą Matki Boskiej z pierwszej połowy
XIX wieku. Dawniej figura ta znajdowała
się w prawdopodobnym miejscu położe-
nia dawnego dworu – na wysokim brze-
gu Liwca. W miejscu tym pozostał dobrze 
zachowany ślad fosy o długości około 70 
m. Naturalnie meandrująca rzeka zmu-
siła ówczesnych właścicieli do przenie-
sienia swojej siedziby dalej od brzegu. 
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Opuszczona wyspa nazwana została „Sa-
ską Kępą”. 

W parku częściowo zachował się sta-
rodrzew. 
33.

Przepompownia wody 
obejmuje budynki z czerwonej cegły, 

zwane przez okolicznych mieszkańców 
„Pompką”. Dawniej w tym miejscu woda 
była pobierana i pompowana do stacji 
obsługującej pociągi parowe PKP w Ło-
chowie. Do czasów obecnych przetrwały 
jedynie zabudowania przepompowni oraz 
betonowy punkt poboru wody znajdujący 
się w korycie rzeki. 

34.

Pozostałości grodziska 
wczesnośredniowieczne-
go w Barchowie

zlokalizowane są przed mostem po 
prawej stronie drogi prowadzącej do Jado-
wa. Zbudowano je na „surowym korzeniu” 
tj. na nowym wyrębie. Do dzisiejszych cza-
sów dotrwał jedynie kolisty nasyp ziemny 
o średnicy około 75 m. Fragmenty cerami-
ki znalezione w jednym z wykopów po-
zwalają datować grodzisko na X-XI wiek. 
Gród w Barchowie został spalony praw-
dopodobnie w wyniku najazdów jaćwie-
sko-litewskich, w burzliwym okresie po 
śmierci Bolesława Chrobrego. Inne grody 
zapewne podzieliły losy grodu w Barcho-
wie, gdyż Litwini, Jaćwigowie i Żmudzini 
penetrowali i plądrowali te tereny aż do 
czasów Kazimierza Wielkiego.

Grodzisko było schroniskiem dla lud-
ności osiadłej w jego okolicy. Obronny 
charakter nadawały mu niedostępne po-
łożenie na wysokim brzegu zakola rzeki, 
fosa oraz obwałowania. W okolicy gro-
dziska zlokalizowane były pola uprawne. 
Położone po drugiej stronie rzeki stanowi-
ska archeologiczne obejmują pozostałości 
ówczesnych osad. 
35.

Krzyż z 1928 roku 
zawiera powtarzający się w okolicy 

motyw przypominający liść z napisem 
„BOŻE BŁOGOSŁAW NAM”.
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36.

Krzyż z 1862 roku 
jest najstarszy z okolicznych drewnia-

nych obiektów tego typu. Wsparty na leci-
wych kasztanowcach wyraża prośbę „BOŻE 
BLOGOSŁAW NAS”.

wchodziły dwór, sadzawki oraz młyn na 
Liwcu, zwanym wtedy „Liwczem”.

W Zawiszynie znajduje się dom Ma-
riana Karczewskiego, autora książki „Czy 
można zapomnieć”, opisującej akcje dy-
wersyjne przeprowadzane podczas wojny 
w tutejszych okolicach. 
38.

Pozostałości  
XVI-wiecznego założenia 
obronno-rezydencjonal-
nego w Zawiszynie 

obejmują fortyfikacje oraz jeden budy-
nek folwarczny.

Obecnie głównym elementem za-
łożenia jest kolisty nasyp o wysokości 
około 3 m porośnięty lilakami. Na tym 
wzniesieniu niegdyś zlokalizowana była 
obronna rezydencja. Otacza go wypeł-
niona wodą owalna fosa o szerokości 
5-6 m. Na szycie kopca obok wykopów 
znajduje się niewielka, murowana ka-

37.

Kapliczka z 1900 roku
ma postać granitowego słupa, u pod-

stawy którego znajduje się nisza z figurą
Jezusa Chrystusa zdjętą ze zniszczonego 
krzyża z roku 1944.

Droga ze Starowoli do Zawiszyna w cza-
sie drugiej wojny światowej służyła Niem-
com jako pas startowy dla samolotów.

ZAWISZYN
założony został przez Mikołaja Zawi-

szę, starostę liwskiego i kamienieckiego 
w 1565 roku. Królowa Bona nadała mu 
wówczas 10 włók lasu, na których po-
wstała wieś i folwark, w skład którego 
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pliczka z kamienną tablicą na której wy-
grawerowano napis: 

„BŁOGOSŁAW BOŻE LUDOWI 
TWOJEMU W S. WIERZE  

GO UMACNIAJ, OD GRZECHÓW 
I NIENAWIŚCI ZACHOWAJ  

NAS PANIE  
ALEKSANDER HAWRYLUK 1908 r.” 

Zgodnie z legendą ufundowana zo-
stała by odstraszyć nocną zjawę, męską 
postać rozsypującą dukaty, która poja-

39.

Krzyż przydrożny 
z czerwonego granitu ustawiony został 

w roku 1918. W kamieniu wygrawerowano 
złoconą inskrypcję:

„JEZUSIE NAUCZYCIELU
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI

TEN KRZYŻ STAWIA WIEŚ 
ZAWISZYN NA UPROSZENIE

POKOJU I POMYŚLNOŚCI
DLA OJCZYZNY NASZEJ

W CZASIE WOJNY EUROPEJSKIEJ
1918 R.” 

Nad napisem umieszczono rysunek 
wschodzącego słońca okolony cierniami. 

wiała się na ruinach dawnego dworu. Do 
naszych czasów dotrwał również wybu-
dowany znacznie później, pod koniec XIX 
wieku ośmiorak, będący częścią założenia 
dworskiego. W tym czasie na zachód i pół-
noc od dworu rozciągał się park, w które-
go północnej części można odnaleźć staw. 
W parku znajdowała się rządcówka. 

Prawdopodobnie cegły oraz cio-
sy kamienne pochodzące z ruin dworu 
w  Zawiszynie zostały użyte do budo-
wy kościoła w Jadowie, przypuszczalnie 
również w Kamionnej.

Badania archeologiczne wykaza-
ły obecność licznego materiału cera-
micznego oraz cegieł w pobliżu kop-
ca. Niezwykłą wartość archeologiczną 
stanowią skomplikowane podziemne 
struktury przestrzenne powstałe na 
skutek różnych procesów osadniczych 
na przełomie późnego średniowiecza 
i renesansu.

40.

Krzyż przydrożny 
upamiętnia miejsce tragicznej śmier-

ci 8-letniego Józefa Zamojskiego. Dziecko 
spadło ze spłoszonego konia. 
41.

Cmentarz  
rzymsko-katolicki  
w Jadowie

założony został na początku XIX 
wieku. W czasie powstawania cmenta-
rza nagrobki sytuowane były dość cha-
otycznie, dopiero w momencie wybu-
dowania kaplicy zaczęto rozmieszczać 
je promieniście wokół budowli. Kaplica 
cmentarna powstała w końcu XIX wieku, 
w stylu neogotyckim. Budynek na pla-
nie prostokąta wybudowany z cegły pa-
lonej, z sygnaturką w fasadzie, nakryty 
jest dachem dwuspadowym. Naroża są 
oskarpowane. Drzwi wejściowe ujęte są 
portalem, zakończonym ostrym łukiem, 
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powielonym w kształcie okien. Mała za-
krystia nakryta dwuspadowym dachem 
z dachówki znajduje się w elewacji za-
chodniej. Wewnątrz kaplicy znajduje się 

SZLAK KULTUROWY W DOLINIE LIWCA – Przewodnik
O P R A C O W A N I E :

Starostwo Powiatu Wołomińskiego 
Wydział Strategii i Rozwoju 

ul. Prądzyńskiego 3 
05-200 Wołomin

tel. (22) 787 43 01, 03, 04
http://www.powiat-wolominski.pl
e-mail: ze@powiat-wolominski.pl

Przewodnik został sfinansowany ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego 
i jest zgodny z „Wojewódzkim Programem 
Opieki nad Zabytkami na lata 2006-2009”.

Cel IV. Działanie 1.: Opracowanie w ramach cyklu 
wydawniczego o zabytkach regionu wydawnictwa 

dotyczącego pasma Bugu, Narwi i Liwca.

O P R A C O W A N E  M . I N .  N A  P O D S T A W I E :

„Opracowanie studialne wartości kulturowych gminy Jadów” 
opracowanie Cezary Ostas, Jadów – Siedlce 1997

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Łochów, 

zespół autorski Doroty Gadomskiej, Warszawa 2005
http://www.gminalochow.pl

http://kobidz.pl
http://www.powiat-wolominski.pl

http://www.wikipedia.org.pl

S K Ł A D  I  D R U K :

MERITUM Bożena Wasińska
85-361 Bydgoszcz, ul. Bluszczowa 19, tel./fax 0-52 379 80 94

e-mail: meritum@by.home.pl

obraz Chrystusa w grobie autorstwa Mi-
łosza Kotarbińskiego oraz późnoklasycy-
styczny nagrobek z piaskowca Fryderyki 
z Ditzów Kotarbińskiej (zm. 1863).

Brama prowadząca na cmentarz zo-
stała wybudowana w roku 1900, nato-
miast mur otaczający cmentarz w latach 
60-tych XX wieku.

Stara część cmentarza założona zo-
stała na planie rombu. Wśród licznych 
nagrobków znajdują się tu mogiły: 
hr. Zdzisława i Józefa Zamojskich, rodzi-
ny Ottowiczów, Drzewiackich i Powier-
żów, Dionizego Zabokrzyckiego, Fryde-
ryki Kotarbińskiej oraz dr Leona Borkie-
wicza i ks. Stanisława Skowrońskiego.





Szlak kulturowy w dolinie Liwca LEGENDA:

– grodzisko wczesnośredniowieczne

– założenie obronno-rezydencjonalne

– zespół dworski lub jego pozostałości 

– dwór lub willa

– zabudowa regionalna

– zespół fabryczny

– zespół dworca kolejowego

– zespól klasztorny

– kościół

– cmentarz

– krzyż przydrożny 

– kapliczka przydrożna

– pomnik

– izba pamięci 

– muzeum

– biblioteka

– budynek apteki 

– budynek poczty

– budynek przepompowni

– most

– rzeka 

– zbiornik wodny

– droga 

– tory kolejowe

– przebieg szlaku




