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Joniec
Kościół i "pouczająca" tablica
Przez niemal siedem stuleci, do końca XVIII w., Joniec był
własnością biskupów płockich. W 1784 r. kosztem jednego
z nich, Michała Jerzego Poniatowskiego, brata króla
Stanisława Augusta, wzniesiono tu kościół parafialny św.
Ludwika, w stylu klasycystycznym. Obok kościoła stoi
murowana dzwonnica, zbudowana w tym samym czasie.
Nad wejściem do niej znajduje się bardzo ciekawa
kamienna tablica.
Biskup Poniatowski, który był w tym czasie
przewodniczącym Komisji Edukacji Narodowej, kazał ku
oświeceniu parafian, wyryć na niej litery alfabetu (duże i
małe, drukowane i pisane), cyfry i liczby od 1 do 24 oraz
wierszowany napis, mówiący o pożytkach z nauki,
zwłaszcza jeśli umożliwia ją oświecony rząd i Komisja
Edukacji:

Ludwika i dzwonnicy, znajduje się cmentarz. Położony jest
nieopodal kościoła przy drodze ze Starej Wrony do Jońca i
dalej do Strubin.
Tutejszy cmentarz jest dość mały, lecz na jego terenie
można spotkać mogiły szacownych osób. Jedną z nich jest
Józef Szachowicz, członek dowództwa ORP Orzeł, czy
Mieczysław Jan Lisowski - ppłk lotnik. Mieści się tutaj także
zbiorowa mogiła walczących za ojczyznę nad rzeką Wkrą w
dniach 14-15 sierpnia 1920 r. Spośród 74 poległych
wymieniony został Seweryn Marcinkowski, młodociany
ochotnik, uczeń gimnazjum w Jaśle. Jedną z najstarszych
mogił jest grób Janiny Kasprzykowskiej, która zmarła 30
kwietnia 1891 r.
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"Czytać, Pisać, Rachować ucz się z tey Tablice,
Pomogą ci do tego Proboszcz, Pan, Rodzice,
Chceszli dokładniey poznać tę naukę walną,
Wraz z inszemi Xiążeczkę masz Parafijalną.
Korzystaj z daru, któryć czyni Rząd Krayowy,
Będziesz z niego majętny, gospodarny, zdrowy.
Proście Boga za Króla, Oyczyznę, Panów i Dobrodziejów
oraz Biskupa X. Poniatowskiego, autora tey Tablicy. Roku
1784".
Podobną tablicę, także ufundowaną przez M. J.
Poniatowskiego, można zobaczyć na ścianie katedry w
Kielcach.

52°36'04"N 20°34'42"E | na mapie:A

Joniec
Kajakiem po Wkrze
Joniec to wieś gminna, malowniczo położona na wysokim
brzegu Wkry. W jej centrum, tuż przy żelaznym moście o
nawierzchni drewnianej rozlokowały się dwie przystanie
kajakowe : Mrzonka i El - Daw.

Joniec
Cmentarz parafialny
W Jońcu, prócz zabytkowego kościoła pw. świętego

,,Mrzonka" oferuje spływy dla grup zorganizowanych i
indywidualne na trasach: 1 Bolęcin - Joniec 11 km ( 3-4
godz) 2 Sochocin - Joniec 16 km ( 5-6 godz) 3 Gutarzewo Joniec 19 km (ok 7 godz) 4 Kępa - Joniec 22 km (ok 8
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godz) 5 Joniec - Borkowo 10 km ( 3- 4 godz) 6 Joniec Śniadówek 17 km( 5-6 godz) 7 Joniec - Kosewko 22 km (
6-7 godz ) 8 Joniec - Pomiechówek 25 km ( 7 godz).
W ofercie ,,Mrzonki " są też noclegi w domkach zarówno
drewnianych jak i tzw. holenderskich, pokoje w domu
całorocznym, zadaszony grill z ogniskiem a także sauna bania. Obie wypożyczalnie posiadają bary, w których
można zjeść niedrogo i smacznie.
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Sobieski
Kajakiem po Wkrze
Sobieski to maleńka wioska w powiecie płońskim,
malowniczo położona na prawym brzegu Wkry. Znajduje
się tu most żelazno - drewniany łączący Sobieski i inne
pobliskie wioski z Królewem, w którym znajduje się
drewniany kościół. Obok mostu znajduje się przystań i
wypożyczalnia kajaków ,, Kaja" z barem ,, Pod Kotwicą" i
polem namiotowym. Właściciele wypożyczalni organizują
liczne spływy, również okolicznościowe, m. in. świętojański,
jesienny, mikołajkowy.

Osiek
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Ornamentyczny krzyż przydrożny
Ornamentalny, kuty, figuralny krzyż żelazny
charakterystyczny dla nagrobków katolickich znajdujących
się na cmentarzach północnej Brabancji w Holandii. Krzyż
znalazł uznanie u autora książki "Kapliczki i krzyże
przydrożne w Polsce", pana Tomasza Czerwińskiego.
Zdjęcie przedstawiające jego wizerunek znalazło się na
stronie 91 tejże pozycji, jednakże z błędnym opisem
odnośnie lokalizacji: "Krzyż żelazny, okolice Pułtuska".
Znajduje się on na terenie sołectwa Osiek w gminie Joniec
w powiecie płońskim.
Ten stojący w polu kilka metrów od szosy, osadzony na
betonowym, prostokątnym słupku krzyż, otoczony jest
metalowym ogrodzeniem. W zejściu ramion umieszczono
płaskorzeźbioną figurkę nie jak to zwykle bywa Pana
Jezusa Ukrzyżowanego, ale przedstawiającą postać kobiecą
z dłońmi ułożonymi do modlitwy. Jest to prawdopodobnie
Najświętsza Maryja Panna, aczkolwiek ze względu na brak
jakiegokolwiek wpisu, całkowitej pewności mieć nie można.
Brak również daty wystawienia.
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Stara Wrona
Kościół pw. Przemienienia
Pańskiego
Świątynia w Starej Wronie znajduje się tuż obok drogi
wojewódzkiej nr 571. Patrząc od tyłu, kościół mieści się na
stromym brzegu rzeki Naruszewki. Obecna, murowana,
neogotycka budowla powstała w latach 1898-1906. Po
uszkodzeniach wojennych w 1915 roku kościół był
remontowany. Po II wojnie światowej dokonano restauracji
obiektu. Kościół wpisany został do rejestru zabytków w
1973 roku.
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prezbiterium węższe, zamknięte trójbocznie. Przy nim od
północy kruchta, od południa zakrystia. Przy nawie od
zachodu czworoboczna, trójkondygnacyjna wieża,
zwieńczona ostrosłupowym hełmem (pokrytym gontem)
zakończonym krzyżem mieszcząca w najniższej kondygnacji
kruchtę. W najwyższych kondygnacjach wieży otwory
okienne przesłonięte drewnianymi żaluzjami. Nad nawą i
prezbiterium dach dwuspadowy, od wschodu trójspadowy,
nad przybudówkami daszki pulpitowe. Wszystkie kryte
blachą. Na kalenicy, pomiędzy nawą a prezbiterium,
czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę, zwieńczona
cebulastym hełmem z krzyżem, obita eternitem.
Wnętrze jednonawowe, przekryte wspólnym stropem
płaskim (nadsiębitka). Chór muzyczny wsparty na dwóch
słupach. Wyposażenie wnętrza: ołtarz główny
neobarokowy z II połowy XIX w. Barokowe ołtarze boczne
z XVII-XVIII w. Prospekt organowy z XIX w. W ołtarzu
głównym krucyfiks, w ołtarzach bocznych obrazy Św.
Rocha i Św. Zygmunta, wykonane w XVII w.
Przy kościele drewniana dzwonnica. Wzniesiona w XIX w.
Konstrukcji słupowej wzmocnionej ryglami i zastrzałami,
zewnątrz oszalowana z olistwowaniem. W przyziemiu obita
blachą, z dachem krokwiowym krytym gontem. Zbudowana
na rzucie kwadratu (w dolnej części o boku 4,20, w górnej
2,90 m). jednokondygnacyjna z szerokim okapem w dolnej
części. U góry z każdej strony po dwa otwory dzwonowe o
kształcie stojącego prostokąta, zakończonego łukiem
odcinkowym. Dach namiotowy, zwieńczony żelaznym
krzyżem.
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Królewo
Drewniany kościół parafialny p.w.
św. Zygmunta
Królewo to wieś położona ok 12 km od Płońska w gminie
Joniec. Zespół sakralny usytuowany jest poza
miejscowością i otoczony niskim kamiennym murem.
Kościół wzniesiony został w 1639 r. Konsekrowany w 1648
r. Gruntownie przebudowany w 1882 r. Remontowany w
latach: 1792, 1846, 1907, 1938, 1948, 1961 i 1985.
Orientowany, konstrukcji zrębowej wzmocnionej lisicami,
zewnątrz oszalowany z olistwowaniem. Nawa prostokątna,

Soboklęszcz
Kapliczka Pana Jezusa Frasobliwego
Soboklęszcz to niewielka wioska w niewielkiej gminie Joniec
w powiecie płońskim. W niej to, stoi widoczna na zdjęciu
drewniana kapliczka, ustawiona na wymurowanym z
kamieni polnych postumencie. W arkadowym domku
umieszczono drewnianą, ludową figurkę Pana Jezusa
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Frasobliwego. Ani na kapliczce, ani na cokole nie ma żadnej
daty, czy jakiejkolwiek innej informacji.
Kapliczka zachwyca kunsztem wykonania zarówno
arkadowego domku, jak i figurki wewnątrz niej. Posiada
elementy stosowane w budowaniu dawnych domów
drewnianych, a szczególną uwagę zwraca malutki również
arkadowy domeczek pokryty brogowym daszkiem
przypominający wieżyczki na sygnaturki kościołów
drewnianych.
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Cieksyn
Stara Wrona
Cmentarz parafialny
Cmentarz parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w
Starej Wronie znajduje się w rogu drogi wojewódzkiej nr
571 i drogi powiatowej prowadzącej do miasta Zakroczym.
Na terenie nekropolii nie odnajdziemy zbyt wielu starych
nagrobków. Niewątpliwie jednak cmentarz może zaskoczyć
przejezdnych i turystów swoją wielkością.
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XXXVIII Ogólnopolski Zlot
Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian
Cieksyn 2014
W dniach 19-27 07 2014 odbył się w Cieksynie XXXVIII
Ogólnopolski Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. Jest to
dość nietypowa impreza, ponieważ co rok organizowana
jest w innym miejscu. Tym razem była też wyjątkowa,
ponieważ w swej długoletniej historii pierwszy raz gościła
na Mazowszu, a organizatorami byli Kinga i Mirosław
Szczypkowie - założyciele Stowarzyszenia ArtystycznoSpołecznego Skafander i Agencji Artystyczno - Reklamowej
Sagitarius Projekt
Zlot odbył się na przepięknie położonym terenie - wśród
lasów i łąk nad brzegiem Wkry - należącym do państwa
Elżbiety i Ryszarda Brzozowskich. Gospodarze prowadzą tu
gospodarstwo agroturystyczne - ,,Wiktoria Park". W
sobotę 19 lipca odbyło się uroczyste otwarcie zlotu z
odśpiewaniem polskiego Hymnu, rozpalono też ogień w
głównym ognisku, którego przez cały zlot pilnowali
wyznaczeni strażnicy ognia. Kolejne dni wypełnione były
spotkaniami, konkursami, warsztatami, i tańcami POW
WOW. Organizatorzy zadbali, żeby każdy mógł wykorzystać
czas w najlepszy dla siebie sposób i nikt się nie nudził.
Dla osób niezrzeszonych ale zainteresowanych kulturą
Indian Ameryki Północnej był to doskonały czas na
pogłębienie swojej wiedzy o obyczajach, wierzeniach,
stroju, tańcach i życiu codziennym rdzennych mieszkańców
Ameryki i Kanady. Oficjalne zakończenie zlotu odbyło się w
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piątek 25 lipca. Symbolicznie wygaszono główne ognisko,
podziękowano gospodarzom terenu i organizatorom,
przekazano pamiątki.
Tradycyjnie wyjęto z ogniska kawałek tlącej się szczapki
drewna i przekazano ją wraz z symbolicznym wampumem
kolejnemu organizatorowi zlotu, który za rok odbędzie się
w okolicy Białegostoku, w miejscowości znanej z filmu ,, U
Pana Boga za piecem" - Królowy Most.
Na informacji o zlocie kilka linków dla zainteresowanych
tematyką indiańską:
Ogólnopolski Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian
Cieksyn
Polski Ruch Przyjaciół Indian
Ranores
Huu-Ska Luta
Tatanka Art
Rise of the Sun
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Cieksyn
Kościoł św. Doroty
Parafia powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV
w., choć kościół wzmiankowany jest dopiero w 1423 r. Od
początku XV w. wieś była w posiadaniu rodziny Bielińskich.

Cieksyn
Cmentarz
Cmentarz w Cieksynie ulokowany jest nietypowo w lesie, z
każdej strony otaczają go drzewa. Lewa strona nekropolii
jest dość zaniedbana i to właśnie w tej części można
napotkać na najstarsze z mogił. Jedna z nich pochodzi z
1880 roku.
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Obecna, murowana świątynia wzniesiona była około 1569
r. przez warsztat Jana Baptysty, Wenecjanina. Konsekracji
świątyni dokonał w 1580 r. bp Jakub Bieliński.
Równocześnie z kościołem ufundowano kaplicę św. Anny.
W 1719 r. kościół był restaurowany. Gruntownemu
remontowi poddany był w latach 1823, 1867-1879 oraz
1909-1911 według projektu architekta Stefana Szyllera.
Uszkodzony w czasie II wojny światowej, restaurowany był
w latach 1947-1948 oraz 1975-1976.
Jest to budowla gotycko-renesansowa, orientowana,
murowana z cegły, z prostokątną nawą i węższym
prezbiterium. Ołtarzy główny jest renesansowomanierystyczny z około 1600 r., ołtarze boczne także
manierystyczne. W 1952 r. polichromię wykonał S.
Domurat. Ks. Tadeusz Kamiński zakupił 17-głosowe organy
i wybudował plebanię, ks. Józef Janicki położył blachę
ocynkowaną na część dachu kościoła oraz przeprowadził
konserwację ołtarzy, ambony i chrzcielnicy. Ks. Adam
Staniszewski odrestaurował ołtarz główny i sprawił dębowe
ławki.
Obecnie, za duszpasterzowania ks. Józefa Szczecińskiego,
została wykonana pozioma izolacja kościoła. Zaczęto
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również wymieniać więźbę dachową. Od początku 2012
roku pod kierownictwem ks. Krzysztofa Krawczaka w
świątyni prowadzone są prace remontowe. Do tej pory
zakończono renowację organów i podłogi chóru,
odnowiono i przemalowano ściany oraz pozłocono ołtarz
główny. Planowana jest renowacja zewnętrznej elewacji
kościoła.

zabytków w 1962 r.) znajduje się przy drodze Ojrzeń Nowe Miasto - Joniec, obok drogi wojewódzkiej nr 632. Z
jego tylnej strony można zobaczyć zalew nad Soną. Sam
kościół może na pierwszy rzut oka nie zachwyca wyglądem,
lecz ma bardzo ciekawe elementy, np. "dziwny" kamień
wystający z murów świątyni.
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Cieksyn
Stary klon
Stary klon przy kościele parafialnym pod wezwaniem
Świętej Doroty w Cieksynie mierzy 22 m. Jest jednym z 11
drzew posiadającym status pomnika przyrody w tej
miejscowości. Klon jest niestety dość mocno zniszczony.
Nie posiada już dwóch głównych, najstarszych konarów.
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Przyborowice Górne
Przydrożna kapliczka
Jadąc z Warszawy DK 7 w okolicy miejscowości
Przyborowice Górne skręcamy w kierunku Nasielska. Po
przejechaniu mniej więcej 2 km DW 571, mijamy stojącą za
rowem, tuż obok drzewa, starą kapliczkę. Jest ona
zbudowana na planie kwadratu, otynkowana, pomalowana
na biało, zwieńczona żelaznym krzyżem. Z każdej strony
znajdują się wnęki na figurki. Kapliczka jest otoczona
niskim drewnianym płotkiem, pomalowanym na niebiesko.
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Nowe Miasto
Kościół pw. Świętej Trójcy
Zabytkowy kościół w Nowym Mieście (wpisany do rejestru
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Nowe Miasto
Cmentarz parafialny
Jak przystało na tak dużą miejscowość, jaką jest Nowe
Miasto, pokaźny jest także cmentarz. Znajduje się przy
drodze Ojrzeń - Nowe Miasto - Joniec. Na jego terenie
można odnaleźć grób nieznanego żołnierza, groby
poległych w walce za ojczyznę z 1920 roku oraz wiele
starych nagrobków. Najstarsza mogiła pochodzi
najprawdopodobniej z 1859 roku - jest to grób Rufina
Staszewskiego, który urodził się w 1789.
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Niewikla
Neorenesansowy pałac z końca XIX
wieku
Niewielka Niewikla to miejscowość położona kilka
kilometrów na północny wschód od Płońska.
Pałac wzniesiony został u schyłku XIX stulecia przez
ówczesnego właściciela majątku - Ludwika
Kadłubowskiego. Przed wybuchem II wojny światowej
dobra należały do Tadeusza Abramowicza, a łączny areał
ziem wynosił 400 hektarów. Po 1945 roku stanowił
własność miejscowej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Na
początku lat 80. ubiegłego stulecia wykonano remont

8

kapitalny budynku, psując jego wygląd, inaczej mówiąc kształt wizualny. Od kilku lat jest to własność prywatna
systematycznie doprowadzana do starej świetności.
Budowla posiada cechy neorenesansu. Jest podpiwniczona,
częściowo piętrowa, po części parterowa, wymurowana z
cegły, z mieszkalnym poddaszem. Nieregularną,
urozmaiconą bryłę wzniesiono na wydłużonym planie. Pałac
oprócz oryginalnego kształtu posiada także dwie
charakterystyczne cechy: znajdującą się w elewacji
południowej-tylnej czworoboczną wieżę nakrytą blaszanym,
spiczastym hełmem oraz wejście z boku, w ryzalicie
zwieńczonym trójkątnym szczytem, od strony południowej.
Układ wnętrz jest wielotrakowy, dachy są czterospadowe
na chwilę obecną (pałac od kilku lat jest w ciągłym
remoncie) bez pokrycia.
Wokół budynku znajdują się pozostałości parku
krajobrazowego z dwoma stawami: jeden na terenie
ogrodzonym, drugi - zarybiony, miejsce spotkań
miejscowych - i nie tylko - wędkarzy. Na uwagę zasługuje
także położona kilkaset metrów na wschód od pałacu stara,
podworska aleja wierzbowa.
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Ruszkowo
Żelazny krzyż na kamieniu
Na polu w miejscowości Ruszkowo, pomiędzy drogą nr 571
a linią kolejową Nasielsk - Sierpc, stoi ozdobny, żelazny
krzyż. Jest on umieszczony na sporym kamieniu - pomniku
przyrody. Prawdopodobnie krzyż został ufundowany przez
rodzinę oficera z armii napoleońskiej, który poległ w tych
okolicach.
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Słotwin
Murowana kapliczka
Jadąc drogą wojewódzką 571 na odcinku Przyborowice
Dolne - Naruszewo, mijamy miejscowość Zarzecze i
skręcamy w kierunku miejscowości Stare Olszyny. Ok 20 m
od skrzyżowania, po lewej stronie stoi stara lekko już
pochylona murowana kapliczka. Zbudowana jest na planie
kwadratu, otynkowana i pomalowana na biało. Posiada
cztery wnęki, w dwóch z nich umieszczone są figurki Matki
Boskiej. Kapliczka zwieńczona jest czarnym żelaznym
krzyżem.

52°32'32"N 20°28'06"E | na mapie:R
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Od lata do jesieni goście z Warszawy ciągną nad wodę i do
lasu. Malownicza okolica "zagrała" też w wielu filmach,
m.in. w Wiernej rzece, Lalce i Nigdy w życiu.
Tutejszy most wiszący to osobliwa atrakcja Goławic.
Nowoczesną konstrukcję z pylonem wysokości 26 m
wzniesiono według projektu przygotowanego dla stolicy. Ze
względów finansowych most im. gen. Grota-Roweckiego w
Warszawie ma ostatecznie bardziej tradycyjny charakter, a
nad Wkrą można oglądać pięciokrotne zmniejszenie
pierwotnego ambitnego planu.

52°31'08"N 20°40'59"E | na mapie:U

Świerkowo
Krzyż z 1840 roku
Żeliwny krzyż przydrożny z 1840 roku na granicy gmin
Świercze i Nasielsk, powiatów: pułtuskiego i
nowodworskiego.
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Goławice Drugie
Most w miniaturze
Domy Goławic są malowniczo rozrzucone na wysokim
brzegu Wkry. Wieś o średniowiecznym rodowodzie jest
dzisiaj popularnym letniskiem.
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