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Grabów nad Pilicą – obraz przeszłości

N

ie wiadomo kiedy człowiek przybył po raz pierwszy na terytorium dzisiejszego Grabowa nad Pilicą. Trzeba jednak stwierdzić, że warunki naturalne tego
terenu sprzyjały osadnictwu, ze względu bliskość rzeki
spławnej oraz lasu. Etymologia nazwy „Grabów” wywodzi się od lasu grabowego. Grabów jak i całe Zapilicze
znajdował się na pograniczu Małopolski i Mazowsza.
Dlatego też przynależność tych ziem była kwestią „otwartą”. Została ona uregulowana w wyniku porozumienia Kazimierza Wielkiego i Siemowita III w 1359 r.

G

rabów powstał prawdopodobnie pod koniec XIV
w. W 1382 r. odnotowano fakt lokacji na terenie Zapilicza bliżej nieokreślonej wsi na prawie chełmińskim, czyli odmianie prawa niemieckiego typowej dla
Mazowsza i Kujaw. Jednakże wieś z pewnością funkcjonowała już na początku wieku XV, ponieważ od 1415
r. pojawiają się w źródłach wzmianki o rozliczeniach
pieniężnych z udziałem mieszkańców Grabowa. Są to
jednak zapiski dotyczące głównie szlachty. Na przykład
w sierpniu i wrześniu 1415 r. szlachcianka Mroczka
żona Powańskiego z Warki, sądziła się o 15 kop groszy
(tytułem wiana) z wdową po szlachetnym Bartoszu podczaszym z Grabowa. Za te pieniądze można było z powodzeniem nabyć kilka gospodarstw kmiecych. Sprawa
ciągnęła się do 1418 r.

W

1451 r. został założony przez szlachetnego Grabowskiego herbu Pobóg kościół drewniany. Na
utrzymanie parafii przeznaczono 3 łany ziemi oraz dziesięcinę z Grabowa i wsi Brzozowica. Ponadto do parafii
należała wieś Wola Grabowska (notowana w źródłach
od drugiej połowy XV w.). Przy kościele funkcjonowała
szkoła. W 1526 r. odnotowano na Akademii Krakow-
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skiej dwóch studentów pochodzących z Grabowa w diecezji poznańskiej (południowe Mazowsze było wówczas
podporządkowane tamtejszej kurii). Byli to: Jan Grabowski syn Jana oraz Stanisław Varpes. Nie wiadomo
czy ukończyli studia. Nie wiadomo też, gdzie zaczynali
edukację, choć nie można wykluczyć, że mogła być to
szkoła parafialna przy kościele Św. Trójcy w Grabowie
lub inna działająca w pobliżu placówka.

B

liskość rzeki choć sprzyjała mieszkańcom
w czasach pokoju (transport, rybołówstwo itp.),
w czasach wojny sprowadzała nieszczęścia. Wojska
ciągnące na Warkę i szukające przeprawy na Pilicy,
siłą rzeczy musiały przemaszerować przez Grabów.
Po raz pierwszy stało się tak w dobie potopu w 1656
r. Wtedy to starły się ze sobą szwedzkie oddziały Fryderyka VI Badeńskiego oraz wojska dowodzone przez
Jerzego Lubomirskiego i Stefana Czarneckiego. Potyczki te były pewnego rodzaju preludium do bitwy
pod Warką, w wyniku której oddziały szwedzkie zostały pokonane. Na pamiątkę zwycięstwa z czasem
w miejscu walk postawiono pomnik. Później walki
w okolicach Grabowa toczyły się przy okazji niemal każdego konfliktu zbrojnego – w 1863, 1914, 1939, 1944.
Wyborów: Pomnik upamiętniający walki stoczone
z wojskami szwedzkimi nad brzegiem Pilicy, postawiony po 1656 r.
Muzeum Regionalne w Kozienicach: ul z początku
XX wieku, używany na terenie Puszczy Stromieckiej
i Kozienickiej; płaskorzeźba przedstawiająca cech kołodziejów

9

W

XVIII w. dobra Grabów należały do starosty
wareckiego Józefa Pułaskiego, ojca bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych A.P. - Kazimierza
Pułaskiego. W 1754 r. podpisywał się Józef Pułaski
następująco: Józef na Pułaziu, Kostrach, Grabowie,
Jeruzalu, Dolecku etc. Pułaski, pisarz nadworny koronny, warecki, świdnicki, mszczonowski starosta, nowosielecki, sapohowski, wiechradzki, niemojewicki etc.
dzierżawca”.

o ważnych dokumentach po Pułaskich, przechowywanych w rodzinnym Grabowie. Wojna zabrała wszystko.

K

azimierz Pułaski (ur. 4 lub 6 marca 1745 r.
w Warszewie – zm. 11 lub 15 października 1779 r.
w Savannah, Georgia, USA) – drugi syn starosty wareckiego, jeden z najwybitniejszych dowódców konfederacji barskiej, obrońca Jasnej Góry przed wojskami
rosyjskimi 1770-1771 r., oskarżony o organizowanie
porwania króla Stanisłaózef Pułaski herbu
wa Augusta PoniatowskieŚlepowron (ur. 17 lugo i skazany zaocznie na
tego 1704r. - zm. ok. 20
śmierć, musiał uciekać
kwietnia 1769 r.) – przedz kraju. Trafił do Amerystawiciel średniej szlachty
ki Północnej, gdzie został
z pogranicza Mazowsza i
generałem brygady. WalPodlasia, prawnik, wieloczył m. in. pod Brandywine
Własnoręczny podpis Józefa Pułaskiego.
krotny poseł na sejm, był
i Charleston. Ciężko ranny
jednym z twórców i pierwszym marszałkiem związko- pod Savannah 9 października 1779 r., zmarł po kilku
wym konfederacji barskiej. W 1732 r. nabył starostwo dniach, mając zaledwie 34 lata. Stał się bohaterem
wareckie. W 1738 r. znacznie wzbogacił się dzięki amerykańskiej wojny o niepodległość i patronem Poloożenkowi z Marianną z Zielińskich herbu Świnka. To nii amerykańskiej.
ona wniosła mu w posagu Winiary i inne dobra w ziemi
obra Grabów wraz z folwarkiem, w drodze poczerskiej, położone w pobliżu Warki, najprawdopodobdziałów rodzinnych Pułaskich przypadły Kazimieniej również Grabów. Ś.p. gen. Stanisław Komornicki
pisał, że dobra grabowskie zostały nadane rodzinie Pu- rzowi Pułaskiemu. Ponieważ zarówno ojciec Józef, jak
łaskich przez króla Jana III Sobieskiego. Nic jednak wię- i Kazimierz byli zaangażowani w konfederację barską
cej nie wiemy na ten temat. Podczas II wojny światowej i wszelkie ich posiadłości narażone były na konfiskaspłonęło wiele źródłowych dokumentów po Pułaskich, tę – Grabów oficjalnie zapisano na jedną z córek stazarówno w Warce (m.in. Archiwum Miejskie, rękopisy rosty wareckiego – Joannę, która zobowiązała się do
wraz z pieczęciami po Pułaskich w Winiarach), jak rów- przekazywania bratu całkowitego dochodu z majątku.
nież we dworze Komornickich w Grabowie. Stanisław Znaczną sumę pieniędzy z grabowskich dóbr miała mu
Komornicki wielokrotnie wspominał podczas pobytów wysłać do Francji, kiedy Kazimierza spotkały poważne
w Grabowie i Warce, że jako mały chłopiec, słyszał kłopoty.

J

Portret Józefa Pułaskiego, ze zbiorów rodzinnych, za: W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski,
Kraków 1931

Kazimierz Pułaski, autor nn, XIX w,
olej na płótnie, wł. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

D
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Fragment listu Józefa Pułaskiego
napisany w Grabowie 28 V 1760
r., rękopis, wł. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, reprint w zbiorach Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
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J

ózef Pułaski jako dziedzic Grabowa pojawia się
w dokumentach kilkakrotnie. W wykazach dotyczących dóbr grabowskich, przechowywanym w Archiwum Państwowym w Radomiu znajdujemy zapis, który
potwierdza, że Józef Pułaski był dziedzicem Grabowa
oraz dobrodziejem tutejszego kościoła. W 1756 r. zapisał on na rzecz kościoła w Grabowie sumę 3500 zł,
a ksiądz Józef Gradowski – ówczesny proboszcz, darowiznę przyjął. Inny dokument potwierdza, że w roku
1797 wieś Wola Cychrowska była własnością Pułaskich (należała najprawdopodobniej do Antoniego Pułaskiego). Kolejne zapisy poświadczają, że Marianna
Pułaska była właścicielką dóbr Cychry i Wymysłów.

W

1743 r. w Grabowie urodził się i został
ochrzczony w tutejszym kościele dnia 26 listopada 1743 r. pierwszy syn starosty wareckiego Franciszek Pułaski, późniejszy starosta augustowski,
w latach 1764-1766 sędzia kapturowy ziemi czerskiej
(wybrany z powiatu wareckiego), konfederat barski.

W

grabowskiej świątyni, w grudniu 1767 r. Józef
Pułaski odebrał od synów przysięgę na wierność konfederacji barskiej. Wyruszając na wschodnie
krańce Rzeczypospolitej, aby bronić jej granic przed
wojskami rosyjskimi - Franciszek, Kazimierz i Antoni
mieli ślubować ojcu, że sprawy Ojczyzny zawsze bronić
będą, choćby mieli życie oddać.

M

uzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
w ostatnich latach dotarło do czterech listów
autorstwa Józefa Pułaskiego. Dwa z nich zostały napisane na terenie obecnej gminy Grabów nad Pilicą.
Jeden w Brzozówce w 1754 r., a drugi w samym Grabowie w 1760 r. Co ciekawe, list napisany w Grabowie
zawiera bezpośrednie odwołanie do pozostałych członków rodziny Pułaskich: „Żona moja y wszyscy nasi
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kłaniają...” pisał Pułaski. Tymi słowami, w imieniu pozostałych członków rodziny, przekazywał pozdrowienia
i okazywał szacunek nieznanemu nam dziś adresatowi
listu. Może to świadczyć o tym, że rodzina Pułaskich
w tym czasie przebywała w Grabowie, a być może nawet mieszkała. Z przekazywanych z pokolenia na pokolenie wspomnień członków rodziny Komornickich
możemy dowiedzieć się, że grabowski dwór Komornickich stanął najprawdopodobniej na miejscu drewnianego dworu Pułaskich. Być może rodzina Pułaskich
była związana z Grabowem znacznie silniej niż się powszechnie uważa...

W

nuczka Józefa i Marianny Pułaskich, córka Joanny z Pułaskich Walewskiej – Józefa z Walewskich, primo voto Brochocka, secundo voto Witkowska,
zmarła 5 stycznia 1834 r. i została pochowana na nieistniejącym już dziś cmentarzu przykościelnym w Grabowie wraz ze swoim drugim małżonkiem Augustynem
Nowiną Witkowskim (zm. w 1844 r.). Jeszcze do 1913r.
w północnej części placu przy kościele stały ich pomniki nagrobne, przypominające kształtem kapliczki, nie
zachowały się do czasów współczesnych.

Pomimo upływu ponad dwustu lat, mieszkańcy gminy Grabów pamiętają o Pułaskich. Kiedy nadawano nazwy
ulic w 1991 r., główną drogę prowadzącą przez miejscowość, od strony Warki w kierunku Kozienic, nazwano
Ulicą Kazimierza Pułaskiego. Tradycja zobowiązuje!
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SAGA RODZINY KOMORNICKICH

O

protoplaście rodu Komornickich czytamy: Działo
się to w piątek na drugi dzień po święcie Błogosławionej Helżbiety, czyli dnia 21 listopada Roku Pańskiego 1409, kiedy na zamku królewskim w Krakowie,
Pan Mikołaj wicekanclerz położył na tym pergaminie
swój podpis, a królewski pieczętarz zawiesił na nim pieczęć z Orłem i Pogonią na świadectwo, że oto Władysław z Bożej Łaski Król Polski, Wielki Książę Litewski,
Pan na Rusi etc., dekretem tym wiadomo czyni wszystkim, komu o tym wiedzieć należy, jako to Tomkowi z
Komornik wiernemu swemu rycerzowi daje w zastaw
wieś Wróblew.

A

ugustyn Komornicki (1838-1895) syn Stanisława i Józefy Dzwonkowskiej to piętnaste pokolenie rodu. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim,
a praktykę rolniczą odbywał u Pułaskich. W czasie powstania styczniowego, jako współwłaściciel
i zarządca majątku w Grabowie nad Pilicą był kwatermistrzem oddziału Władysława Kononowicza, w
którym walczyli także jego bracia Stanisław (18351904) i Władysław (1842-1863). Losy ich potoczyły się różnie. Władysław, adiutant dowódcy oddziału pułkownika Władysława Kononowicza poległ
w powstaniu. Pochowany jest w grobach rodzinnych Komornickich w Grabowie nad Pilicą. Stanisław, po rozbiciu oddziału powstańczego zbiegł do Galicji. Augustyn,
ryzykując proces i wyrok śmierci, pozostał w Grabowie.
Aresztowano go i osadzono w X pawilonie Cytadeli warszawskiej. Dzięki wielkiemu oddaniu rządcy, Wojciecha
Piskorza, za pieniądze uzyskane ze sprzedaży lasu, Augustyn został uratowany od zesłania na Sybir i zwolniony
z aresztu. W 1867 roku poślubił Annę Dunin-Wąsowicz,
córkę Karola ze Smogorzewa, przeprowadził uwłaszczenie chłopów, spłacił brata, Stanisława i stał się jedynym właścicielem dóbr Grabów nad Pilicą. Ze związku
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z Anną miał siedmioro dzieci: Marię, Elżbietę, Anielę,
Jana, Leona, Franciszka, Adama, którzy dali początek
gałęzi grabowskiej. Wszystkie dzieci, dzięki staraniom
ojca uzyskały bardzo dobre wykształcenie, ale osobą,
która zapisała się na kartach historii literatury polskiej
jest Maria Komornicka-Lemańska.

“Popołudnie”
Łka pieśń namiętna, łka w pożarze słońca,
Szuka mnie w trawie wysokiej i szumnej Rybitwim skrzydłem o serce me trąca,
O moje serce smutniejsze niż trumny.
Za wielką wodą, za błyszczącą wodą
Stoją pod wiązem dwie ławki kamienne Kręte w gęstwinie ścieżki do nich wiodą
Ścieżki omszałe pod łopianem senne ...
Za wielką wodą,w zdziczałym ogrodzie
Z łoskotem spada w staw owoc zielony;
Wpływają w trzcinę dwie samotne łodzie,
Wpływają cicho – każda z innej strony...
Wiatr garście kwiatów rzuca mi na oczy,
Słońce się wpija w kark mój złotym dziobem,
Szeroka woda fale toczy - toczy Łka pieśń nade mną, jak nad świeżym grobem.
Za czarnym borem, za szumiącym borem
Świecą w ogrodzie białe domu ściany;
Dla wszystkich stoją gościnnie otworem,
Ale nie wejdzie w nie gość niekochany.
Gość niekochany na szerokim świecie,
Jak chora żmija wpełzł w szumiące trawy,
A wiatr upalny rzuca martwe kwiecie
Na jego smutek pamiętny i krwawy.

Dwór rodziny Komornickich w Grabowie, 1911 r., fot. udostępniona Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
przez gen. Stanisława Nałęcz - Komornickiego. Dwór znajdował się w miejscu, gdzie dzisiaj stoją budynki szkoły
podstawowej i gimnazjum

Maria Komornicka
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P

oetka urodziła się 25 lipca 1876 roku w Grabowie nad Pilicą. Jej nauczycielem był m.in..
Piotr Chmielowski. Pierwsze opowiadanie wydrukowała w Gazecie Warszawskiej mając 16 lat, a dwa
lata później opublikowała tomik opowiadań Szkice.
Z Wacławem Nałkowskim i Cezarym Jellentą napisała manifest Młodej Polski – Forpoczty. Publikowała w
warszawskim Głosie, Strumieniu i krakowskim Życiu,
a następnie nawiązała współpracę z Chimerą, gdzie
drukowała swoje najlepsze utwory aż do zamknięcia
pisma. Jest autorką powieści Halszka, tomiku Baśnie.
Psalmodie., cyklu artykułów Raj młodzieży, Biesów,
Księgi poezji idyllicznej, licznych recenzji i listów. Komornicka jeździła po Europie. Na pewien czas osiadła
w Paryżu, gdzie bardzo intensywnie pracowała.W jej
otoczeniu znajdowali się interesujący artyści: Wacław
Berent. Antoni Potocki, Jan Lorentowicz, Bolesław Leśmian, Olga Boznańska. Tu właśnie w Bibliotece Polskiej doszło do załamania nerwowego. W wieku 31 lat
niezwykle uzdolniona pisarka przestała istnieć w życiu
literackim. Przyjęła pseudonim Piotr Włast Odmieniec.
Pozostawała w zamkniętych zakładach leczniczych,
skąd wysyłała do matki dramatyczne listy z prośbą
o zabranie do domu. Powróciła w roku 1914 i pozostała do 1945. Ostatnie lata po zniszczeniu Grabowa
spędziła w Zbójnej Górze, a potem w Zakładzie Rodziny
Marii w Izabelinie pod Warszawą, gdzie zmarła 8 marca 1949 roku i tu została pochowana. Obecnie, dzięki
generałowi Nałęcz Komornickiemu, synowi Franciszka,
ukochanego brata, poetka spoczywa na Powązkach
wojskowych w Warszawie. Bratanek mówił o Marii Komornickiej, że jest kolorowym motylem, którego piękno
i urodę można dostrzec tylko wówczas, gdy obserwuje
się jego lot w ogrodzie Młodej Polski. W tym samym
grobie złożono ciało generała Nałęcz Komornickiego
kanclerza Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari,
autora publikacji Komorniccy 1410-2010. Zginął w katastrofie smoleńskiej.
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“Radość śliw”
... Nagle zatrzymał mnie tuman radości !
To chmura drzew radowała się w sadzie.
Przysięgam wam, że mówię bez przenośni!
Z tych młodych śliw kurzyło się rozradowanie
Jak z młodych ludzkich głów!
Co za promienienie zwichrzonych gałązek! ...
Kipiały niemym szałem! Wyciągały
Żywe gałązek drewno jak promienie!
A cóż za wielkie szczęście im się stało ? ...
Jakieś głębokie, niesłychane, w samym szpiku!
Jakieś cud-zdarzenie miazgi rdzennej?! ...
Wiem już! ...Doszedł mnie szept tajemniczy :
“PRZED ŚWITEM SPADŁO TROCHĘ ŚNIEGU ...”
Na mokrą czarną ziemię spadł tak biały! ...
Przez powietrze leciały gwiazdeczki,
Układały się z cichym ładem (ludzie spali)
Jak Aniołów dar, szata godowa.
Z wolna dniało – czy też światło biło od śniegu ...
Każdy ból nowym niebem cię otoczy.
Maria Komornicka

Czy pojmujesz magię słów tych, człowiecze ?
Przed świtem ... trochę śniegu ... dniało ...
Maria Komornicka

„(…)odkryliśmy pomnik Marii Komornickiej – mała
postać w męskich spodniach, z lekko uniesionym
podbródkiem, przygarbiona, jakby naga, z ledwo
zaznaczonymi piersiami. Niziutka. Wetknięta tu trochę jak kij w społeczne mrowisko.” Twórcy spektaklu: „Komornicka. Biografia pozorna”, Bartek Frąckowiak, Weronika Szczawińska.
Pomnik odsłonięto w 2009 roku, przed Urzędem
Gminy, w 60. rocznicę śmierci poetki.
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Lipy na ulicy Parkowej maja ponad 100 lat.

Staw w parku dworskim Komornickich, to tutaj natchnienia dla swoich wierszy szukała Maria Komornicka.
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Kopiec i cokół betonowy z tablicą upamiętniającą 17 mieszkańców gminy Grabów nad Pilicą poległych w walkach o niepodległą Polskę w latach
1918-1920.
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Cmentarz upamiętniający poległych w I wojnie
światowej w latach 1914- 1915 oraz 1918
- 1920, gdy teren Zapilicza znalazł się na linii frontu w wyniku operacji militarnej zwanej
„ofensywą październikową”. Cmentarz choć
naznaczony upływem czasu, jest bardzo zadbany. Zachowały się nieliczne żelazne krzyże
oraz obelisk upamiętniający poległych mieszkańców. Mogiła obejmuje ok. 700 żołnierzy:
Polaków, Niemców, Rosjan i Austriaków.
Obiekt jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków.
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G

mina Grabów na Pilicą w całości znajduje się w zasięgu terytorialnego działania
Nadleśnictwa Dobieszyn. Do 1945 roku Nadleśnictwo nosiło nazwę Stachów, od swojej siedziby, nieistniejącej już osady tuż za Budami Augustowskimi i granicą administracyjną gminy.
Po osadzie pozostał tylko krzyż pamiątkowy
oraz kapliczka św. Franciszka z Asyżu – patrona leśników polskich, postawiona nieopodal,
przy „Gościńcu Wareckim” – najkrótszej drodze
z Radomia do Warszawy.

Bohaterską kartę w historii Augustowa i okolic zapisali podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, żołnierze i oficerowie
76 pułku piechoty oraz 29 pułku artylerii lekkiej. W lasach pod Matyldzinem i Augustowem poległo 64 polskich żołnierzy.

Czerwonka: Pomnik upamiętniający pomordowanych mieszkańców
gminy Grabów nad Pilicą podczas
II wojny światowej. W pobliskim
tartaku stacjonowała żandarmeria
niemiecka, która dopuściła się licznych mordów na tutejszej ludności.
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Kościół w Grabowie pw. Świętej Trójcy

P

arafia erygowana została około roku 1382 przez biskupa poznańskiego Andrzeja z Bnina. Należała
początkowo do diecezji poznańskiej.
Pierwszy kościół drewniany powstał
wraz z erekcją parafii. Kolejny postawiony był w XVI w. i został spalony
przez Szwedów w roku 1656. Następną świątynię modrzewiową, mającą
6 okien, krytą gontem wystawił w 1776
r. Ignacy Walewski – podkomorzy królewski. Spłonęła ona w 1906 r. Wtedy
też, do czasu wybudowania nowego kościoła, postawiono tymczasową kaplicę
z materiału zakupionego z prezbiterium dawnego kościoła w Stromcu
i umieszczono w niej dawny wielki ołtarz z obrazami. Obecny kościół według projektu arch. Tomasza Pajzderskiego, zbudowany został w latach
1907-1912, staraniem księży Józefa
Janiszewskiego, Stanisława Chatłasa, Stanisława Tomaszewskiego
i Marcina Zarębowicza. Nastąpiło
to dzięki wysiłkowi parafian i pomocy finansowej hr. Jana Zamoyskiego
z Trzebienia; który stanął na czele
komitetu budowy kościoła. Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się
w 1910 r. Kościół poświęcony został
w stanie surowym 2 września 1913
przez ks. Feliksa Kuropatwińskiego,
dziekana z Kozienic. Konsekracji kościoła i wielkiego ołtarza pw. Trójcy
Przenajświętszej dokonał 21 sierpnia
1922 bp Paweł Kubicki.

24

Po prawej dąb, pomnik przyrody, w wieku ponad 350 lat.

K

ościół został doszczętnie zburzony podczas II wojny światowej. W pierwszym okresie po wojnie urządzono prowizoryczną kaplicę ze starego baraku. Kościół
został odbudowany na nowo w stylu neoromańskim
w latach 1950-1953, staraniem ks. Czesława Rejdaka,
według projektu arch. Janusza Kalbarczyka.

Poświęcenie świątyni w stanie surowym nastąpiło 29
września 1953 r., a konsekracja 24 maja 1964 r. Kościół jest murowany z czerwonej cegły. Pochodzi ona
większości ze zburzonej w 1942 r. starej dzwonnicy.
Jest to świątynia trójnawowa, dwuprzęsłowa, z transeptem, w stylu neoromańskim.
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P

roboszczem parafii p. w. Świętej Trójcy od września 2004 roku jest ks. kan. Stanisław Drąg.
To nie tylko duszpasterz ale jednocześnie niezwykle
konsekwentny i niestrudzony artysta. Od najmłodszych lat jego ulubionym zajęciem jest rysowanie
i malowanie tego co go otacza, z czym spotyka się na
co dzień. Fascynacja pięknem otaczającego krajobrazu zaowocowała licznymi akwarelami, jednak od spotkania z liturgią cerkiewną w czasie studiów na KUL-u
(w latach 1968-1970) rozpoczęła się jego fascynacja
malarstwem ikon. Jak sam mówi: - Pisanie ikon to
moja wieczorna modlitwa desek.

K

ażdego wieczora ksiądz Stanisław zasiada
w swojej artystyczne „dziupli” – jak nazywa
swoją skromną pracownię – aby w otaczającej go ciszy, pisać kolejną ikonę. Ponoć najpiękniejsze twarze
Chrystusa powstają po północy. Grabowski duchowny
ma za sobą liczne wystawy i warsztaty pisania ikon,
które poprzedza specjalna modlitwa. Swoje powołanie
księdza –artysty wypełnia w sposób godny podziwu.
W dorobku księdza Stanisława obok ikon, znajdują się
także obrazy olejne, akwarele i portrety (cykl poświęcony Janowi Pawłowi II).
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Sielsko i anielsko...
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Wiekowe dęby w Łękawicy

Gmina Grabów nad Pilicą jest typową gminą rolniczą.
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Pełne romantyzmu stawy w Łękawicy.

Szlak wodny Pilicy i pobliskie tereny zachęcają do odwiedzin.
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Piękne krajobrazy i czyste powietrze to atuty gminy
Grabów nad Pilicą
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Mieszkańcy gminy dbają o swoją
historię: po lewej krzyż na skraju
Bud Augustowskich, obok kapliczka
z 1903 roku w Lipinkach.
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Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą
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W

skład
Zespołu
Szkół w Grabowie
nad Pilicą wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Polskich
spod Monte Cassino oraz
Publiczne Gimnazjum im.
Generała Władysława Andersa. Uczniowie obu szkół
korzystają z nowoczesnych
klasopracowni, sali gimnastycznej, biblioteki oraz
stołówki. Dzieci spoza Grabowa dojeżdżają do szkoły
nowoczesnym autobusem.
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Augustowie

P

ubliczna Szkoła Podstawowa w Augustowie nosi zaszczytne imię 76 Pułku Piechoty.To nieduża ale nowoczesna placówka. Uczniowie biorą aktywny udział w wydarzeniach szkolnych.
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Operacja Weller 7

O

d kilku lat w Grabowie i na polach Paprotni odbywa się rekonstrukcja zrzutu cichociemnych do okupowanej
Polski, w ramach operacji lotniczej „Weller 7”, która miała miejsce pomiędzy Paprotnią a Łękawicą, w nocy
z 8 na 9 kwietnia 1944 r. Podczas wojny zrzut odebrała placówka Jodła 1, a ekipę skoczków stanowili: mjr dypl.
Jan Kamieński, ps. „Cozaś”, ppor. Tadeusz Kobyliński, ps. „Hiena”, por. Tadeusz Starzyński, ps. „Ślepowron”,
oraz kurier Delegatury Rządu ppor. Wiktor Karamać, ps. „Kabel”.
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Poczty sztandarowe, publiczność oraz członkowie grup rekonstrukcji historycznych podczas inscenizacji Weller 7
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Na terenie gminy funkcjonuje 5 jednostek OSP:
v Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie nad Pilicą
v
v
v
v

– włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowskiej Woli
Ochotnicza Straż Pożarna w Łękawicy
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie
Ochotnicza Straż Pożarna w Augustowie

Wspólnie z Państwową Strażą Pożarną zabezpieczają ochronę przeciwpożarową w gminie.

Arkadiusz Bojdziński – Naczelnik OSP Grabów nad Pilicą i Wójt - Euzebiusz Strzelczyk z dumą prezentują nowy
samochód jednostki.
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O

d początku 2013 roku działa w Grabowie nad Pilicą świetlica środowiskowa
„Cyberia” połączona z Centrum Aktywizacji
Społeczności Lokalnej. Nowoczesne wnętrze,
funkcjonalnie zaprojektowane, dostosowane dla
osób niepełnosprawnych oraz monitorowane,
zapewnia przebywającym w Cyberii bezpieczeństwo i komfort. Świetlica, bogato wyposażona
w sprzęt multimedialny, dostęp do Internetu oraz
dziesiątki gier, zapewnia ciekawą alternatywę
spędzania wolnego czasu. Ponadto są tam przeprowadzane różnego rodzaju zajęcia dla dzieci
i młodzieży, odbywają się szkolenia, spotkania
i zebrania lokalnych grup społecznych oraz imprezy kulturalne. Organizowane są także sportowe wyzwania m.in. rajdy rowerowe dla aktywnych
a rozgrywane turnieje, w bilard czy w tenisa stołowego, pozwalają kształtować w uczestnikach
Cybernetycznej przestrzeni, postawę „zdrowej”
rywalizacji oraz motywują do osiągania sukcesów i zamierzonych celów.

Uczniowie w Grabowie nie zapominają o swoich patronach...

...uczestniczą też w festiwalach pieśni patriotycznych.

Młodzież poznaje uroki Puszczy Stromeckiej

Członkowie Koła Przyjaciół Zakrzewa podczas jednej
z imprez integracyjnych społeczność sołectwa Zakrzew.

46

47

Szlaki turystyczne piesze, wodne i rowerowe

A
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trakcyjność środowiska przyrodniczego i kulturowego przesądziła o włączeniu obszaru gminy Grabów
n/Pilicą w istniejący system szlaków turystycznych PTTK
(pieszych, kolarskich, wodnych) prowadzących przez miejsca i obszary godne poznania, ciekawe pod względem
przyrodniczym i historycznym. Szlaki turystyczne przechodzące przez tereny gminy opisane są i popularyzowane w
powszechnie dostępnych wydawnictwach turystycznych.

wrót koleją do Radomia.

Szlaki turystyczne piesze znakowane

Szlaki turystyczne piesze nieznakowane

Nr 4 czerwony: (wytyczony i oznakowany): Lesiów
PKP-rezerwat „Ciszek”-Stoki-rezerwat Ponty im. Teodora
Zielińskiego „Przejazd” rezerwat Zagożdżon-Brzóza-Głowaczów-Grabnowola-Studzianki Pancerne-Paprotnia-Grabów
n/Pilicą-Grabów PKP-Warka- PKP. Długość szlaku 66 km.
Jest to główny trzydniowy szlak pieszy Puszczy Kozienickiej i Stromeckiej, noszący imię inicjatora oraz twórcy
znakowanych tras turystycznych w Puszczy Kozienickiej
–Witaliusza Demczuka. Prawie w całości poprowadzony
jest lasem. Szlak niezmiernie malowniczy prowadzący
wśród bogatych, atrakcyjnych dla wypoczynku drzewostanów Puszczy Kozienickiej i Stromeckiej, bogaty we wspaniałe widoki na doliny Radomki oraz Pilicy.
Poza obszarem gminy Grabów n/Pilicą prowadzi przez
trzy rezerwaty, obiekty zabytkowe w Brzózie i Warce. Na
trasie szlaku są również miejsca pamięci narodowej (pomnik-mauzoleum w Studziankach Pancernych, gm. Głowaczów), w Czerwonce gmina Grabów n/P jest pomnik
z czerwonego piaskowca, poświęcony szefowi sztabu GL
Okręg Radom, Stanisławowi Lachtarze -”Łysemu Stachowi”. W maju 1943 roku zginął on w zasadzce na Niemców, przewożących aresztowanych działaczy PPR z okolic
Grabowa n/Pilicą. W miejscowości Wyborów szlak prowadzi obok „Pomnika z wojen szwedzkich”.
Pochodzi on z czasów potopu szwedzkiego i jest podobno, zgodnie z miejscową tradycją, nagrobkiem nieznanego szwedzkiego generała. Prowadzi również do
neoromańskiego kościoła w Grabowie n/P i stacji PKP.
Tu istnieje możliwość zakończenie pieszej wędrówki i po-

v Nr 9 Bartodzieje PKP-Zawady-Grabowy Las-Boże-

v Nr 13 czarny łącznikowy: Strzyżyna PKP- połączenie ze
szlakiem czerwonym Nr 4. Długość szlaku 4,4 km. Jest to
krótki, łatwy szlak łącznikowy przeprowadzony przez pola
i niewielkie lasy. Pozwala na niewielkie skrócenie szlaku
Nr 4, bądź w połączeniu z nim może służyć jako „spacerówka”, łącząca Strzyżynę z Grabowem n/Pilicą.

-Grabów n/Pilicą, PKP: Długość szlaku 34,5 km, bez
znaków. Szlak biegnie poprzez zachodnią część Puszczy
Stromeckiej. Łatwy dla pieszych i turystów kolarzy. Bardzo interesujący przyrodniczo jako prowadzący przez lasy
i uroczyska leśne.

v Nr 10 Kruszyna PKP- Grabowy Las-Marianki-Stromiec-uroczysko Majdan-Grabów n/Pilicą PKP. Długość
szlaku 34 km, bez znaków. Malownicza trasa przyrodnicza zapoznająca z drzewostanami Puszczy Stromeckiej.

v Nr 13 Grabów n/Pilicą PKP-Stare Cychry-Anielin-Łękawica - Studzianki-Pancerne. Długość szlaku 25,5
km. Szlak częściowo znakowany prowadzący przez najciekawsze przyrodniczo zakątki wschodniej części Puszczy
Stromeckiej oraz pole bitwy pod Studziankami.

v Nr 15 Warka PKP-Wymysłów-Czerwonka-Stare Cychry - Anielin Rozniszew-Zagroby-Mniszew. Długość
szlaku 22,5 km. trasa szlaku prowadzi przez miejsca
walk stoczonych przez powstańczy oddział Kononowicza
w 1863 roku oraz I Armię Wojska Polskiego w 1944 roku.
W obszarze gminy prowadzi przez Wymysłów, Czerwonkę
z położonym na jej skraju pomnikiem poświęconym polskim żołnierzom poległym w 1944 roku na przyczółku warecko-magnuszewskim. Szlak prowadzi terenami ciekawymi geomorfologicznie o zróżnicowanej rzeźbie terenu.

Głaz pamiątkowy – miejsce pożegnania Marszałka Józefa Piłsudskiego przez leśników polskich w jego ostatniej drodze na Wawel. Na głazie jest tablica z okolicznościowym tekstem, ryngraf z Matką Boską Ostrobramską
i logo Lasów Państwowych.

Szlak wodny dolnej Pilicy
Pilica jest pięknym, spokojnym i urozmaiconym nizinnym szlakiem wodnym. Miejscami szerokie koryto i
niezbyt szybki nurt nie stwarzają problemów nawet początkującym turystom kajakowym. Oznakowanie szlaku
kajakowego, tworzenie na całej długości trasy nowych
wypożyczalni sprzętu pływającego i miejsc postojowo-wypoczynkowych przyczyniają się do tego, że Pilica zaliczana jest do czołowych szlaków turystyki kajakowej w
Polsce. Rzeka na odcinku graniczącym z gminą Grabów
nad Pilicą jest szczególnie urokliwa. Meandrujące koryto rzeki wytworzyło różnej wielkości zakola, piaszczyste
łachy i wyspy pokryte bogatą roślinnością.

Spływy po Pilicy organizowane są m.in. przez warecki
oddział PTTK, firmę STER I Inne organizacje z możliwością dostarczenia kajaków na określone miejsca. Pilica
jest atrakcyjną rzeką dla kajakarzy Szerokość nurtu, ze
względu na wyspy jest dość zmienna od 50 do prawie
200 m. Głębokość waha się od 0,3 do 2,0 m. W dolnym
biegu Pilicy rzeka płynie w zasadzie z dala od większych
miejscowości, a na obu brzegach znajduje się wiele dogodnych miejsc do biwakowania. Odcinek szlaku wodnego od Nowego Miasta n/Pilicą do Mniszewa liczy 79
km i prowadzi w części odcinkiem rzeki stanowiącym
granicę między gminami Warka i Grabów n/Pilicą.
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Przebieg tras szlaków rowerowych
Szlak niebieski:
• Leśniczówka (nieopodal skrzyżowania dróg biegnących do
Magnuszewa, Kępy Niemojewskiej, Warki, Grabowa nad Pilicą)
• Pomnik po wschodniej stronie drogi Grabów nad Pilicą-Warka
• Szlak przebiega wokół leśnych oddziałów 39,38, 37, 36,
35
• Pomnik po wschodniej stronie drogi Grabów nad Pilicą-Warka
• Leśniczówka
Szlak czerwony:
• Leśniczówka
• Droga asfaltowa biegnąca do Kępy Niemojewskiej
• Szlak przebiega prostopadle przez linię kolejową
• Kępa Niemojewska
• Budy Grzegorzewskie
• Domki letniskowe
• Skraj oddziałów 73, 75, 77
• Na rogu oddziału 77 szlak skręca na S-E
• Trasa wzdłuż oddz. 77, 76, 70, 66
• Przejazd kolejowy
• Droga prowadząca w kierunku N-W
• Grabów nad Pilicą
• Jeleniów
• Małęczyn
• Na skrzyżowaniu dróg prowadzących od miejscowości Małęczyn, Broncin, Wyborów szlak skręca w kierunku N-W biegnąc nieutwardzoną drogą do lasu
• Grabów Zaleśny
• Leśniczówka
Szlak zielony:
• Leśniczówka
• Szlak przebiega nieopodal wierzy obserwacyjnej (przeciwpożarowej)
• Następnie pomiędzy oddziałami 33 i 34
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• Poczym skręca w kierunki N-W prowadząc do drogi asfaltowej biegnącej do Kępy Niemojewskiej
• Szlak przebiega prostopadle przez linię kolejową a następnie po 30 m sktęca w kierunku S i prowadzi leśną drogą
biegnącą wzdłuż torów kolejowych
• Na wysokości Stacji kolejowej „Grabów nad Pilicą” przebiega dalej tą sama drogą w kierunku S
• Droga utwardzona na której szlak skręca w E kierunku przechodząc po około 50 m przez tory kolejowe poczym skręca na N
• W tym kierunku przebiega do Stacji kolejowej „Grabów nad
Pilicą” po czym za stacją przebiega granicą oddz. 58
• Za oddz. 58 skręca na S-E
• Po 100 m skręca w kierunku N-E przebiegając wzdłuż oddziałów 54, 53, 50, 41
• Na granicy oddziałów 41 i 33 skręca na N-W
• Leśniczówka
Szlak czarny:
• Leśniczówka
• Szlak przebiega nieopodal wierzy obserwacyjnej (przeciwpożarowej)
• Następnie pomiędzy oddziałami 33 i 34
• Poczym skręca w kierunki N-W prowadząc w kierunku do
drogi asfaltowej biegnącej do Kępy Niemojewskiej
• Przed drogą asfaltową ok. 50 m skręca na S-W
• Przebiega granicą oddz. 42 prowadząc na S wzdłuż oddziału 51 położonego w sąsiedztwie linii kolejowej
• Po przejechaniu ok. 1 km wzdłuż torów kolejowych skręca
na E a następnie po przejechaniu 100m skręca na S i przebiega pod linią energetyczną
• Po ok. 500 m na skrzyżowaniu dróg leśnych znajdujących
się przy młodniku skręca na S-E przebiegając pomiędzy
oddz. 54 i 58
• Po 100 m skręca w kierunku N-E przebiegając wzdłuż oddziałów 54, 53, 50, 41
• Na granicy oddziałów 41 i 33 skręca na N-W
• Leśniczówka
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GMINA GRABÓW NAD PILICĄ - DANE TELEADRESOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kazimierza Pułaskiego 51;
tel. (48) 662-70-77

Komisariat Policji w Grabowie nad Pilicą
tel. (48) 614-97-60,
nr całodobowy: 797-017-473

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 2, 26-902 Grabów nad Pilicą;
tel. (48) 662-70-17

Urząd Pocztowy.
ul. K. Pułaskiego 51,
26-902 Grabów nad Pilicą;
tel. (48) 662-70-05

Zespół Szkół
w Grabowie nad Pilicą
ul. Parkowa 4 ; 26-902 Grabów nad Pilicą;
tel. (48) 662-70-27

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. „76 Pułku Piechoty”
w Augustowie
tel. (48) 662-70-41

Rzymsko-Katolicka Parafia
pod wezwaniem Św. Trójcy
ul Kościelna 1 ; 26-902 Grabów nad Pilicą
tel./fax: (48) 662-70-26;
grabow@radom.opoka.org.pl

Rzymsko-Katolicka Parafia
pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła
Łękawica; 26-902 Grabów nad Pilicą;
tel. (48) 623-31-02

Stacja PKP Grabów nad Pilicą
czynna w godzinach od 4,30 do 16,00;
Tel.516-996-807
Rozkład jazdy: www.rozkład-pkp.pl
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Wydawcy składają serdeczne podziękowania za pomoc
przy opracowaniu niniejszego albumu dla:
Pani Iwony Stefaniak – Dyrektor Muzeum
im. Kazimierza Pułaskiego w Warce (opr. str. 10-12);
Pani Grażyny Wnuk (opr. str. 14-17);
Pani Renaty Maj z Punktu Informacji Turystycznej
i firmy DTP w Kozienicach.
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