
Jabłonna. Kościół Matki Boskiej Królowej Polski. 

 

 Historia świątyni katolickiej w Jabłonnie sięga początków XX wieku, kiedy to hrabia 

Maurycy Potocki wyodrębnił ze swojego majątku działkę i przekazał na rzecz kościoła. 

Kościół w Jabłonnie był potrzebny nie tylko dla mieszkańców Jabłonny ale i dla licznie 

przybywających w te okolice letników. W 1921 r. zawiązał się komitet budowy kościoła. 

Murowany kościół utrzymany w konwencji modernistycznej został zbudowany w Jabłonnie w 

latach 1925-1938 według projektu Józefa Seredyńskiego. Obiekt ten znacznie różnił się bryłą 

i architekturą od obecnego kościoła. Przedwojenny kościół został 25 października 1944 r. 

wysadzony w powietrze przez ustępujące wojska niemieckie.  

 Nowy kościół został zbudowany w latach 1948-1954 według projektu architektów 

Zbigniewa Chwaliboga i Bolesława Gierycha. W 1957 r. Kardynał Stefan Wyszyński 

konsekrował dzwony kościoła w Jabłonnie. Kościół ten w odróżnieniu od świątyni 

przedwojennej uzyskał nowy neobarokowy wyraz plastyczny. 

 W 2015 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał kościół do rejestru 

zabytków argumentując że: „Walor historyczny świątyni wynika przede wszystkim ze 

związków łączących jabłonowską parafię z rodziną Potockich, darczyńców terenu pod 

planowany kościół. Świadectwem tych relacji jest zachowana pod nieistniejącą kaplicą 

Potockich krypta z mauzoleum, w którym spoczywa ojciec ostatniego właściciela majątku 

jabłonowskiego, hrabia August Potocki, a miejsce jego pochówku upamiętnia kamienna 

tablica na elewacji. Kościół dokumentuje także skalę zniszczeń wojennych w Jabłonnie oraz 

wpisuje się w dzieło powojennej odbudowy miejscowości.”  

(Przy pisaniu notki o historii kościoła skorzystano z materiałów parafii) 

 

 

 

Chotomów. Kościół Parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

 

 Chotomów to jedna z najstarszych wsi w powiecie legionowskim. Chotomowską 

parafię erygowano w 1418 r. ale są wzmianki, że istniała ona już w 1387 r. W jej skład oprócz 

Chotomowa wchodziła Jabłonna, Olszewnica i Rajszew. Przez wiele stuleci chotomowska 

parafia posiadała drewniany kościół, który z czasem stał się za mały na potrzeby rosnącej 

liczby wiernych. 

 Przełomową decyzję o budowie nowej świątyni podjął hrabia Maurycy Potocki, kiedy 

to uznał, że stary drewniany kościółek nie licuje z potęgą rodu i czas na budowę nowego 

reprezentacyjnego obiektu. Tak poważne zadanie zostało zlecone jednemu z najlepszych, 

ówczesnych architektów tworzących na ziemiach polskich – Franciszkowi Marii Lanciemu. 

Ten polski architekt pochodzenia włoskiego był jednym z pionierów neogotyku na ziemiach 

polskich i jednym z pierwszych architektów stosujących żeliwo jako materiał konstrukcyjny i 

dekoracyjny. F. Lanci zostawił po sobie bogatą spuściznę: były wśród niej m.in. Złota Kaplica 

przy katedrze w Poznaniu, przebudowa części pałacu w Wilanowie, pałac na rogu Pięknej i 

Alej Ujazdowskich w Warszawie. Kościół w Chotomowie Lanci wybudował w latach 1861-

1865. 



 W czasie walk sowiecko-niemieckich o Chotomów w 1944 r. obiekt został częściowo 

zburzony; zniszczeniu uległa ściana wschodnia, dach i sklepienie. Ocalały elementy 

wyposażenia jak dwa ołtarze i konfesjonał. Po wojnie świątynię odbudowano.       

Poniżej kilka tytułów prasowych dotyczących kościoła: 

 

- Rocznica zgonu Tomasza Witkowskiego właściciela kolonii Choszczówka, msza w kościele 

w Chotomowie. Kurier Warszawski nr 109/1852  

-W Chotomowie pod Jabłonna wykończonym zostaje nowy kościół pod nadzorem Franciszka 

Marii Lanci. Kurier Warszawski nr 145/1865 

-Zmarła 20/01 sierpień/ wrzesień Karolina z Rawskich Lanci, żona architekta Franciszka. 

Kurier Warszawski nr 199/1865 

-Poświęcenie dzwonów w kościele w Chotomowie. Kurier Warszawski nr 286a/1884. 

-Obszerny tekst o wizycie biskupa Popiela w Chotomowie. Historia kościoła. Gazeta 

Warszawska nr 169/1893. 

 

 

Wieliszew. Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego 

 

 To kolejna stara mazowiecka wieś, której parafię erygowano w 1387 r. Wieliszewska 

parafia posiadała przez setki lat drewniany kościół, który zapewne na przestrzeni wieków 

ulegał różnym zmianom i rozbudowom. Jego kres nastąpił w czasie walk sowiecko-

niemieckich na jesieni 1944 r. kiedy to drewniany obiekt spłonął. Po wojnie odbudowująca 

się wieś została bez kościoła. 

 Pierwszy projekt nowej świątyni wykonano w stylu historyzującym nawiązując do 

architektury barokowej według architekta Wiesława Kononowicza. 2 października 1949 r. 

został poświęcony i wmurowany kamień węgielny pod nowy kościół a rok później położono 

fundamenty. Niestety w 1951 r. budowa tego pięknego kościoła została wstrzymana. W 1957 

r. wrócono na plac budowy ale już z innym projektem. Nowy kościół o surowych formach 

neoromańskich zaprojektował architekt Tadeusz Kachniarz. W 1960 r. stały już mury do 

wysokości sklepień, a rok później rozpoczęto zadaszanie, prace wewnętrzne i tynkarskie. W 

sierpniu 1962 r. kościół konsekrował Kardynał Stefan Wyszyński. Dopiero w 1969 r. 

ukończono widoczną z daleka wysoką wieżę. 

(Przy pisaniu notki o historii kościoła skorzystano z opracowania Krzysztofa 

Klimaszewskiego) 

 

 

 

Zegrze. Kościół garnizonowy Matki Boskiej Fatimskiej 

 

 Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1367 r. ze sporu prawnego między 

proboszczem Zegrza a biskupem poznańskim o pobór dziesięcin ze spornych terenów na 

pograniczu diecezji płockiej i poznańskiej. Sam kościół parafialny to początkowo drewniana 

kaplica, w 1580 r. rozbudowana o nową murowaną część. W 1756 r. stary kościół rozebrano 



i przeniesiono na pobliski cmentarz gdzie wykorzystano drewno do budowy kaplicy 

cmentarnej. W 1758 r. kasztelan zakroczymski Antonii Krasiński ufundował nowy kościół 

pw. św. Antoniego Padewskiego. Była to budowla na planie kwadratu, od frontu po rogach 

stały dwie wieże, wewnątrz było 5 ołtarzy i organy. W związku z budową twierdzy Zegrze po 

1895 r. rząd carski odkupił za 54 tys. rubli budynek kościoła i przebudował go na cerkiew 

garnizonową według projektu inżyniera pułkownika Rakinta. 

 Była to duża świątynia na 500 osób, we wnętrzu stał pozłacany ikonostas wykonany 

przez kijowskich rzemieślników, złocone były także kopuły i krzyże na zewnątrz. To wtedy 

przy okazji poświecenia cerkwi pw. Piotra i Pawła padły z ust rosyjskiego gen. Komarowa 

słowa że „z miejsc gdzie są cerkwie Rosjanie nigdy nie odejdą”. W 1915 r. cerkiew został 

uszkodzona a po 11 listopada 1918 obiekt przejęło Wojsko Polskie. Za pieniądze 

Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz zbiórek żołnierzy garnizonu przebudowano dawną 

cerkiew na kościół katolicki. Architekt Edgar Norwerth nadał świątyni szaty klasycystyczne. 

Przebudowę zakończono w 1932 roku. W czasie okupacji Niemcy pozwolili na odprawienie 

kilku mszy świętych. W 1944 r. uszkodzony został pociskami artyleryjskimi dach. Sowieci 

zdewastowali wnętrze.  

 Kościół po wojnie był uznany za zabytek i zaopatrzony w stosowna tablicę z godłem. 

Mimo starań władz kościelnych biskupstwa płockiego i ludności Zegrza władze nie pozwalały 

na odbudowę kościoła. Wynoszono cegły, kościół zarastał samosiejkami i krzakami. 

Hodowano w ruinach kury i pieczarki. Latem 1987 r. oddział saperów z Konina wysadził 

kościół w powietrze. W 1993 r. zbudowano małą kaplicę poświęcona przez biskupa L. 

Głódzia i rozpoczęto starania o odbudowę świątyni.  

 15 sierpnia 1997 r. w intencji odbudowy kościoła została przeprowadzona na ruinach 

kościoła msza święta. Zawiązał się 12-osobowy komitet odbudowy. Niestety, odbudowa w 

kształcie nadanym przez E. Norwertha z uwagi na wysokie koszty nie była możliwa. W 1999 

r. wmurowano poświęcony przez Jana Pawła II kamień węgielny pod budowę nowego 

kościoła. Obecną świątynię zbudowano w latach 1999 – 2007. 

(Przy pisaniu notki o historii kościoła skorzystano z opracowania i materiałów Mirosława 

Pakuły) 

 

 

 

Nieporęt. Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

 

 Rok 1387 to pierwsza wzmianka o parafii nieporęckiej, natomiast  lata 1661-1667 to, 

jak ustalił W. Bławdziewicz, prawdopodobny czas budowy obecnego kościoła. Świątynię, w 

skromnych szatach barokowych ufundował król Jan Kazimierz II Waza, jako wotum za 

zwycięstwo nad Szwedami. Oprócz tego, że w połowie  XVIII w. z uwagi na niepewny grunt 

konstrukcję budynku wzmocniono przyporami kościół przetrwał w niezmienionym kształcie 

do obecnych czasów.   

 Jednym z najdłużej pełniących posługę proboszczów w parafii nieporęckiej był ksiądz 

Władysław Ślepowroński. Urodzony w 1839 zmarł w 1925 r. Był przez 56 lat proboszczem 

parafii nieporęckiej. Innym zasłużonym dla parafii proboszczem był ksiądz Paulin Bors. 

Urodzony w Nieporęcie w1885 zmarł w Warszawie w 1960 r. Administrował parafią przez 



23 lata w trudnych czasach powojennych. Ksiądz Bors był świadkiem wyglądu kościoła po 

zniszczeniach w toku walk sowiecko-niemieckich o Nieporęt w 1944r. Stan kościoła opisany 

przez ks. Paulina Borsa po powrocie do Nieporętu w styczniu 1945; „Kościół zobaczyliśmy 

bez dachu, drzwi i okien. Wewnątrz brud i dwa paleniska na których spłonęły ambona, 

balustrada, ołtarze, chór, ławki, obrazy, schody prowadzące do stropu. Ocalał daszek ambony, 

część górna ołtarzy i obraz Pana Jezusa – mocno zniszczony. Żołnierze rosyjscy opowiadali, 

że w kościele byli więzieni żołnierze niemieccy. Pora zimowa skłoniła ich do ogrzewania 

wnętrza świątyni przemienionego na więzienie. Południowa ściana kościoła w górnej 

warstwie rozbita wraz z oknem. W dolnej warstwie wyrwa. Zakrystia kapłańska ma duży 

otwór. Na sklepieniu leżał niewypał, co ocaliło sklepienie. Wiązania dachowe połamane 

pociskami artylerii.” 

 Po wojnie kościół nieporęcki odbudowano a w 1964 r. zainstalowano w nim nowe 

organy firmy Biernackiego z Warszawy. W czasach PRL kościół doświadczył włamania; 

zniknęły 4 lichtarze i krzyż z ołtarza głównego. Przedmioty te Milicja Obywatelska odnalazła 

w Kanale Bródnowskim. 

(Przy pisaniu notki o historii kościoła skorzystano z opracowania Władysława 

Bławdziewicza) 

 

 

Serock. Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny 

 

 Być w Serocku i nie być w serockim kościele? Niemożliwe. Serocki kościół jest 

zawsze piękny. Zimą przy śniegu: biel, czerwień cegły i błękit mroźnego nieba. Latem: zieleń 

starych lip, czerwony mury i „baszty” kościoła w letnim słońcu. Serocki kościół ma ze 

wszystkich tu opisanych najpiękniejsze położenie: stoi na nadnarwiańskiej skarpie nad 

zlewiskiem dwóch rzek. Serocki kościół jest modelowy dla Mazowsza: surowa cegła na 

zewnątrz i barokowa dynamika wnętrz. Piękny kontrast.   

 Księstwo Mazowieckie przed inkorporacją do Korony w 1526 r. rządzone było przez 

samodzielnych władców – budowniczych wielu zamków i kościołów. Budowa kościoła w 

Serocku została rozpoczęta tuż przed 1525 r. z inicjatywy ostatnich książąt mazowieckich: 

Janusza III i Stanisława. Po ich śmierci (1526, 1524), kiedy zabrakło możnych dobrodziei 

budowa ciągnęła się niemiłosiernie przez niemal cały XVI wiek – na przyporze prezbiterium 

jest wyryty w cegle napis IH 1586. Śmierć sponsorów zaważyła na konstrukcji kościoła: 

budynek nie posiada fundamentów i spoczywa na głazach polnych. Brak fundamentów w tak 

niepewnym miejscu rekompensują przypory w kształcie baszt nadając świątyni oryginalności 

i wyglądu w kierunku zamku obronnego. W tym skromnym stanie kościół dotrwał do drugiej 

połowy XVIII w., kiedy to otrzymał „kontrreformacyjne” barokowe wyposażenie: ołtarz 

główny i boczne, chór i ambona.  

 Uroda i oryginalność tego przykładu zapóźnionego gotyku mazowieckiego znana już 

była na początku XX w. wśród polskich architektów i teoretyków architektury. Jeszcze przed 

wybuchem I wojny światowej w 1914 r. inwentaryzacje fotograficzną wykonał w ramach 

działań Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości wybitny polski architekt, twórca 

wielu warszawskich świątyń - Józef Pius Dziekoński.  



 Już wkrótce kościół doświadczył wojennej zawieruchy. Na Serock padło w I wojnie 

światowej wiele ciężkich pocisków, szczęśliwie szybko udało się kościół doprowadzić do 

stanu użytku. W okresie międzywojennym kościół na dobre utrwalił swą sławę; studenci 

Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pod okiem wybitnych profesorów 

stworzyli zachowaną kompletną inwentaryzację obiektu. Kolejną wojnę, cudem, strzelisty 

kościół na skarpie przetrwał bez wielkich zniszczeń i po wojnie został odbudowany. 

Gruntowny, ostatni remont świątyni nastąpił na początku XXI wieku. 

 Odnowiony zabytek dalej daje nam radość swoją urodą i cieszmy się, że słowa poniżej 

mimo upływu 150 lat dalej są aktualne: „Nad rzekami Bugiem i Narwią, w tem właśnie 

miejscu schodzącymi się pod Serockiem (…) na samym brzegu dość wysokiej góry, stoi 

kościół pod tytułem Zwiastowania N. Maryi Panny, zwracający uwagę swoją oryginalnością”. 

 

 

Wola Kiełpińska. Kościół p.w. Świętego Antoniego z Padwy. 

 

 Rosyjskie władze wojskowe odkupiły dawny XVIII-wieczny kościół w Zegrzu z 

myślą o jego przebudowie na cerkiew prawosławną. Po sprzedaży części majątku 

zegrzyńskiego wraz ze starym kościołem właściciele tych ziem – Radziwiłłowie, za uzyskane 

pieniądze postanowili zbudować nowy kościół w Woli Kiełpińskiej. Pod budowę kościoła 

wraz z przyległym terenem Radziwiłłowie podarowali ok. 4,5 hektara ziemi. Nowy kościół 

miał być reprezentacyjny, licujący z powagą starego arystokratycznego rodu.  

 W 1893 r. car Aleksander III dał zgodę na budowę świątyni w Woli Kiełpińskiej. W 

latach 1895 – 1899 wybudowano tu całkiem nowy kościół według projektu znanego i 

aktywnego wówczas architekta Konstantego Wojciechowskiego. Nie wiadomo dlaczego 

Wojciechowski nie miał wówczas dobrej prasy: „Przedsiębiorca budowy kościołów p. 

Wojciechowski stawia je według jednego typu, nie siląc się zbytnio na oryginalność”. 

Świątynie jego projektu zdobią m.in. Częstochowę, Łódź, Kutno, Włocławek i wiele 

mniejszych miejscowości. Wyżej wymienione kościoły są utrzymane w stylu neogotyku 

natomiast kościół w Woli Kiełpińskiej ma cechy mieszane, cieplejsze, klasycystyczno-

barokowe. 

 Uroczystość poświęcenia świątyni, jak pisała prasa, trwała trzy dni.  Poświęcania 

dokonał arcybiskup warszawski ks. Wincenty Teofil Popiel, obecnych było około 50 

kapłanów z okolicznych parafii m.in. z Pułtuska, Ciechanowa, Makowa.  Chór z Pułtuska 

odśpiewał wielką mszę bardzo modnego wówczas niemieckiego kompozytora Josepha 

Rennera.  

 W ołtarzu głównym kościoła znajdował się sprowadzony z Rzymu przez księżnę 

Radziwiłłową obraz Matki Boskiej. Po prawej stronie prezbiterium była specjalna loża dla 

Radziwiłłów – fundatorów świątyni i właścicieli ziem. Epitafia poprzednich właścicieli 

Zegrza – Krasińskich,  wraz z ich szczątkami zostały także przeniesione do nowego kościoła 

w Woli Kiełpińskiej.  

 Kościół  o wyglądzie nadanym mu przez Wojciechowskiego przetrwał do 1939 r. II 

wojna światowa przyniosła zniszczenia głównie w oszkleniu i dachu. Ściany były 

podziurawione i ostrzelane, całkowicie zdewastowane wnętrza. Do 1948 r. wiele szkód 

usunięto, ale dopiero w 1963 r. wyremontowano sufit. Ostatnie prace remontowe trwały do 



1968 r. W 1974 r. kościół został uznany za zabytek i wpisany do rejestru. Za świątynią na 

terenie kościoła stoją stare, zdrowe mazowieckie dęby – awangarda Lasów Serockich. 

Pamiętają czasy budowy kościoła a może są … jeszcze starsze? 


