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Burmistrz Grodziska
Mazowieckiego,  Rada Miasta
 oraz Ośrodek Kultury zapraszają

WILLA RADOGOSZCZ, 
UL. SIENKIEWICZA 31, 

18-19.06, GODZ. 12.00-16.00
Wybudowana w 1889 r.

Letnia rezydencja Zacharija Andriejewicza Putiato,
naczelnika powiatu sochaczewskiego, położona

pierwotnie na przedmieściach Grodziska. 
Po wybuchu I wojny światowej willa została nabyta
przez Rozalię i Pawła Helcmanów, warszawskich
aptekarzy. W okresie międzywojennym budynek
często  zmieniał właścicieli, którzy nadawali mu

rozmaite nazwy. Wśród mieszkańców willi był m.in.
burmistrz miasta i grodziski rabin. 

Po II wojnie światowej znalazło tu siedzibę
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki. 

W ramach działalności kulturalnej Stowarzyszenia
utworzone zostały ogniska: muzyczne i plastyczne,

które z czasem otrzymały status instytucji
państwowych, a także sekcje: fotograficzna

 i sceniczna. W latach 1972-1994 w budynku mieścił się
punkt naprawy sprzętu AGD. Odzyskany przez władze

miejskie w 1994 roku obiekt został przekazany
Ośrodkowi Kultury. We wnętrzu podziwiać można

zachowane piece kaflowe, a na tarasie kolumny
świadczące o egzotycznych wpływach

architektonicznych. Zgodnie z opiniami historyków
sztuki budynek jest unikatowym w skali polskiej

przykładem willi liwadiańskiej, noszącej cechy budowli
typowych dla Krymu. 

 

DWOREK ADAMA CHEŁMOŃSKIEGO,
ADAMOWIZNA,  UL. M. CHEŁMOŃSKIEGO 8, 

18-19.06 GODZ. 11.00-19.00
 Zbudowany w poł. XIX w., posadowiony w 1900 r. 

W 1899 r. właścicielem malowniczego terenu
położonego nad rzeką Mrowną w młynarskiej

osadzie Stare został dr Adam Chełmoński, brat
malarza Józefa Chełmońskiego.

 W 1900 r. na wzniesieniu, które zgodnie z legendą
miało być dziełem jeńców tureckich zatrudnionych
do kopania pobliskiego stawu, została postawiona

chałupa przeniesiona z niedalekiej Kuklówki.
Przewieziony w częściach budynek, stanowiący

wcześniej „rządcówkę”, został złożony i uzupełniony
o ganek typowy dla obiektów dworkowych. 

Wokół powstał park krajobrazowy wykorzystujący
zachowany starodrzew oraz naturalne

ukształtowanie terenu. Kolejne zakupy ziemi 
i zabudowań młyńskich w 1910 r. pozwoliły 
na stworzenie wokół domu enklawy zieleni

nazywanej tradycyjnie Chełmoniami. 
Obecnie należący do Gminy Grodzisk Maz. dworek

funkcjonuje jako filia Ośrodka Kultury. 
 

DWOREK MATEUSZA CHEŁMOŃSKIEGO,
ADAMOWIZNA, UL. M. CHEŁMOŃSKIEGO 7, 

18-19.06 GODZ. 12.00-18.00
 Zbudowany w 1930 r. wg proj. Witolda Pokrowskiego.

Sąsiadujący z domem „na górce” dwór „nad stawem”
należał do Mateusza Chełmońskiego, który po swoim

ojcu Adamie odziedziczył talenty medyczne i zapał
społecznika. Obiekt jest przykładem stylu
dworkowego o cechach klasycystycznych,

nawiązującego do typowych siedzib szlacheckich
okolic Grodziska z lat 30. XX w. Ozdobą otoczenia

dworu jest utworzony sztucznie staw na rzece
Mrownie, wpisany w park krajobrazowy porośnięty
wiekowymi drzewami i poprzecinany wąwozami.

Zachowany w stanie oryginalnym dworek jest
własnością spadkobierców Mateusza Chełmońskiego

– Anny i Piotra Stefańskich, którzy w dawnym
gabinecie doktora urządzili z wykorzystaniem
zabytkowych sprzętów prywatną izbę praktyki
lekarskiej im. Adama i Mateusza Chełmońskich. 

W sąsiedztwie dworu zobaczyć można willę Zahrtów,
powstałą w 1930 r. wg proj. Witolda Pokrowskiego. 
W willi należącej do rodziny aptekarskiej mieścił się

skład medykamentów.  W okresie okupacji
niemieckiej u Zahrtów mieszkała Zofia Nałkowska,
która pozostawiła liczne wspomnienia związane

 z pobytem w tych okolicach, rozsiane na stronach
„Dzienników”. 

 

WILLA NIESPODZIANKA,  UL. KOŚCIUSZKI 12, 
17.06 (PIĄTEK) GODZ. 8.00-15.00, 

18.06 (SOBOTA) GODZ. 14.30 – 18.00, 19.06
(NIEDZIELA) GODZ. 10.00-18.00

Niespodzianka została wybudowana w 1903 r. wg proj.
Józefa Moszyńskiego. Willa z charakterystyczną

wieżyczką należąca do petersburskiego architekta
Józefa Moszyńskiego i jego siostry Konstancji

Chmielewskiej. W domu wzniesionym z
przeznaczeniem na letnie lokum dla matki i siostry

właściciela mieścił się także gabinet architekta.
 W 1932 r. willę nabył Maurycy Frejdlich, działacz

samorządowy i radny miejski pełniący w Grodzisku
funkcję felczera. Jednym z mieszkańców willi był
Roman Wykusz, kpt Armii Krajowej ps. „Gustaw”,

 w okresie okupacji niemieckiej dowódca 38 plutonu
Ośrodka AK „Gąbka” – „Osa” w obwodzie „Bażant”.

Odrestaurowana willa wpisująca się w dawną
architekturę letniskową pozostaje jednym 

z najbardziej efektownych zabytków miasta, łącząc 
w swojej eklektycznej bryle cechy gotyckiego
zameczku z wieżą i willi włoskiej, dopełnione

delikatnym secesyjnym detalem.
 



ZAKŁAD WODOLECZNICZY 
– SZKOŁA PODST. NR 1, 

UL. KILIŃSKIEGO 8 B, 
18-19.06 GODZ. 10.00-12.00, 14.00-16.00

Wybudowany w latach 1881-1884, otwarty 
w 1884 r., rozbudowany w 1911 r.

Zakład uzdrowiskowy założony przez lekarza Michała
Bojasińskiego na przedmieściach Grodziska. 

W otoczeniu dawnego parku podworskiego powstał
hotel z restauracją, zakład kąpielowy i pijalnia wód

oraz pawilony mieszkalne i ogród spacerowy.
Oferujące najnowsze metody kuracji i szeroką gamę

zabiegów, atrakcyjnie położony, znakomicie
wyposażony i wzorowo zarządzany „dom zdrowia”
stał się najpopularniejszym  w okolicach Warszawy

ośrodkiem leczniczym i  sanatoryjnym.
 W zachowanym głównym pawilonie zakładu mieściły
się pokoje dla kuracjuszy, czytelnia, jadalnia, łazienki 

do zabiegów leczniczych, gabinety lekarskie, sala
gimnastyczna i teatralna, pokoje muzyczne,

ogrzewane werandy i ogrody zimowe. 
Po zakończeniu działalności zakładu w 1932 r.
pomieszczenia przeznaczono na mieszkania

prywatne. W połowie lat 30. XX wieku znajdował się
tu Zarząd Miejski.  We wrześniu 1939 r. przez kilka dni
stacjonował w zakładzie sztab 8 armii niemieckiej pod

dowództwem gen. J. Blaskowitza. W obradach
sztabowców 25 września brał udział Adolf Hitler. 

Po wojnie siedzibę znalazło tu Liceum Pedagogiczne,
biblioteki, lokalne radio oraz liczne instytucje 
 i organizacje. W roku szkolnym 1953/1954  
do budynku wprowadziła się Szkoła Podst.

 Nr 1, będąca do dziś gospodarzem obiektu. 
 

Na terenie parku radońskiego będzie działać
plenerowa kafejka „Pod Kolumnami”, w której –
poza domowymi ciastami i lemoniadą własnego
wyrobu – będzie można nabyć dworskie flagowe
produkty, takie jak: ocet balsamiczny z owoców

bzu czarnego, syrop z mniszka lekarskiego, syrop
z mięty na lemoniadę, słodko-kwaśny mus 

z mirabelek do mięs i serów, chleb pszenno-
orkiszowy na zakwasie, no i oczywiście „Historię
Janeczki”, wzruszającą opowieść biograficzną 

o życiu w majątku radońskim na przestrzeni
ostatnich 80 lat. 

Zapraszamy

Dwór Folkierskich/Chrzanowskich
Wzmiankowane już w 1454 r. Radonie stały

się na lata synonimem lokalnej tradycji
szlacheckiej, a potem ziemiańskiej,

uobecnionej w znakomicie urządzonym 
i wzorowo prowadzonym gospodarstwie, 

od 1842 r. promieniującej na okolicę z dworu
wybudowanego przez Piotra Folkierskiego.

Za czasów jego administracji powstała osada
fabryczna i młynarska z wiatrakiem oraz

browar produkujący licencjonowane piwo
bawarskie. Majątek mógł pochwalić się

również używaną od 1856 r. maszyną parową,
tzw. lokomobilą, wykorzystywaną 

do młócenia zboża. Dobrą passę dóbr
radońskich, kontynuowała w latach 1932-

1945 rodzina Chrzanowskich. Dwór
podniesiony z ruiny dzięki staraniom Beaty
Korzeniowskiej-Matraszek cieszy dziś oko
elegancką bryłą i parkowym otoczeniem,
pozostając niewątpliwą atrakcją okolicy. 

 

DWÓR W RADONIACH, 
UL. WIDOKOWA 40 

 18-19.06 GODZ. 12.00-18.00

WILLA KAPRYS, UL. OKÓLNA 1, 
18.06 (SOBOTA) GODZ. 12.00-16.00

Wybudowana w 1886 r. 
Willa położona na przedmieściach Grodziska.

Według legendy rezydencja miała być
spełnieniem kaprysu ukochanej carskiego

dygnitarza. Nieopodal willi znajduje się
powozownia z II poł. XIX wieku. W otaczającym

zabudowania zabytkowym parku napotkać
można stylizowane na antyczne rzeźby
nieznanego autora oraz drzewa uznane 

za pomniki przyrody: platan i grab, a także
zachowaną aleję lipową. Zgodnie z istniejącymi

dokumentami teren, na którym stoi willa, należał
do hr. Henryka Skarbka, który sprzedał 

go w 1898 r. Bronisławowi Turkowskiemu.
 W 1901 r. willę kupił Michał Orlikowski i to on

nadał jej będącą źródłem legendy nazwę
„Kaprys”. W okresie międzywojennym dom

należał do małż. Einhornów, potem przeszedł 
na własność Józefa Leśniowskiego. Po wybuchu

II wojny światowej, podczas kampanii
wrześniowej na terenie parku obozowali polscy
żołnierze, a w grudniu 1939 r. w willi znaleźli się

uchodźcy z woj. poznańskiego, przesiedleni
 do Generalnej Guberni. Obecnie willa wraz
 z parkiem znajduje się w posiadaniu rodziny
Rozumskich, gruntownie wyremontowana 

i gustownie urządzona służy salami
bankietowymi. 

 


