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KOŚCIÓŁ OBRONNY W BROCHOWIE

• Kościół jest klasyczną bazyliką obronną wybudowaną na planie prostokąta 
ze średniowieczną nawą główną i dostawionymi do niej w XVI stuleciu 
dwiema nawami bocznymi, gdzie okna w nawie głównej usytuowane są 
nad dachami naw bocznych. Surową, zbliżoną do neoromańskiej formę 
zewnętrzną budowli podkreślają ustawione w narożach dwie cylindryczne 
wieżyczki, pomiędzy którymi znajduje się rodzaj empory. Prezbiterium 
zamknięte zostało absydą i górującą nad nią samotną wieżą, co w Polsce 
stanowi rozwiązanie rzadko spotykane, popularne bywa natomiast w archi-
tekturze północnych Włoch. Wnętrze kościoła nakryto rozciągniętym na je-
go długości bezlunetowym, kolebkowym sklepieniem, dekorowanym siecią 
kasetonową z powtarzającymi się motywami prostokąta oraz koła. Wokół 
świątyni poprowadzono dwukondygnacyjny ganek tunelowy ze strzelnica-
mi. Całość otacza wybudowany prawdopodobnie w pierwszej połowie XVII 
stulecia mur z protobastionami, który - biorąc pod uwagę czasy, w jakich 
powstawał - mógł mieć w tym przypadku znaczenie bardziej symboliczne 
niż obronne.



ZAMEK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH 
W PŁOCKU



ZAMEK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH 
W PŁOCKU

Zamek Kazimierza Wielkiego składał się z dwóch członów: reprezentacyj-
ny charakter miała część określana mianem castrum, w przeciwieństwie
do mniejszego i mniej prominentnego castellum. Zespół zamkowy przy-
brał formę nieregularnego czworoboku z podwójną linią murów obron-
nych, przy czym prawdopodobnie wewnętrzny mur był wyższy od zew-
nętrznego. W zachodni odcinek obwodu wpisano dwie bramy, poprze-
dzone mostami nad przekopem oddzielającym miasto od twierdzy. Mur
wewnętrzny łączył dwie wieże: u dołu czworoboczną i dalej przechodzą-
cą w oktagon Wieżę Szlachecką oraz Wieżę Zegarową, ulokowaną na po-
zostałościach wczesno-piastowskiego pałacu. Do tego muru przylegał go-
tycki dom mieszkalny. Pozostałe budynki zgrupowano wzdłuż kurtyny
wschodniej i południowej. Zamek zbudowany został w stylu gotyckim.
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• Wzniesiony w 1824 r. Odbudowany po zniszczeniach I wojny światowej w 
roku 1924. Gruntownie przebudowany w 1969 r., kiedy to nadbudowano 
drugie piętro, podwyższono i przekształcono wieżę, zmieniono kształt dachu. 
Pierwotnie klasycystyczny, po przekształceniach sprzed 45 lat - bezstylowy. 
Usytuowany we wschodniej pierzei rynku (plac generała Bema).

• Wybudowany na planie prostokąta, murowany z cegły, otynkowany. Składa 
się z trzech kondygnacji i jest podpiwniczony. Posiada pięcioosiowe elewacje i 
boniowane przyziemia. Od strony wschodniej podcień otwarty wąskimi, 
półkoliście zamkniętymi arkadami; od strony rynku (północnej w 
zamurowanych arkadach podcieni okna oraz wejście do budynku skrajnej 
prawej osi. Oś fasady podkreślona została nieznacznym ryzalitem z balkonem 
na piętrze oraz czworoboczną wieżą zegarową.

• Wnętrza gruntownie przebudowane, nie posiadające dawnego charakteru.
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• Zbudowany jest na planie krzyża łacińskiego z jedną nawą główną, dwiema 
bocznymi kaplicami (w transepcie) i prezbiterium w apsydzie. Taki styl 
budownictwa jest charakterystyczny dla czasów romańskich – choć kościół 
w Jedlińsku do typowy barok. Wzrok w kościele pada zwykle na część 
najważniejszą – prezbiterium i ołtarz. Ściany w tej części kościoła pokryte 
są iluzjonistycznymi freskami, do złudzenia przypominającymi 
przestrzennie ustawione kolumny. Na tle kolumn, w owalu, cztery freski 
apostołów, oraz obraz przedstawiający Jezusa Chrystusa na brzegu Jeziora 
Tyberiadzkiego, powołującego Piotra i Andrzeja. Obraz ten namalował 
Tadeusz Kuntze-Konicz nadworny malarz biskupa Stanisława Załuskiego. W 
kościele są również obrazy i polichromie malowane przez Tadeusza 
Kuntzego pochodzące z XVIII w. Nad obrazem umieszczony w półkolu fresk: 
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny przez Boga Ojca.

• W sklepieniu prezbiterium – plafon z freskiem przedstawiającym 
Przemienienie Pana Jezusa. Centrum prezbiterium stanowi ołtarz główny z 
bogatymi zdobieniami i posągami apostołów Piotra i Pawła.
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• Wieża ratuszowa została zbudowano w stylu renesansowo gotyckim, 
początkowo sięgała wysokości 15 metrów i zbudowana była na planie 
prostokąta. W ciągu XV i XVI wieku stopniowo ją podwyższano, dalsze 
kondygnacje stawiając na planie ośmiokąta, dzięki czemu osiągnęła 
ponad 30 metrów wysokości i osiem kondygnacji (cztery w części 
czworobocznej, kolejne cztery w części ośmiobocznej). Elewacje wieży 
otrzymały nieregularnie rozmieszczone podziały poziome, uzyskane za 
pomocą gzymsów uskokowych i kostkowych. Górne partie wieży 
ozdobiły pokryte tynkiem płyciny o półkolistych zwieńczeniach. Otwory 
okienne, ze względów funkcjonalnych rozmieszczone raczej rzadko, 
przesklepione zostały także półkoliście. Piwnice nakryto sklepieniem 
kolebkowym, zaś wyższe kondygnacje rozdzieliły płaskie, drewniane 
stropy.
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• Ratusz zbudowany jest na planie prostokąta, posiada w każdym rogu 

wieżyczkę. W części wschodniej budowli umieszczona jest wysunięta na 

zewnątrz wieża wzniesiona na planie kwadratu przechodząca u góry w 

ośmioboczną. Wieża sklepiona jest kopułą z sygnaturką. Poniżej znajduje 

się balkon, a pod nim trzy zegary. W podziemiu wieży znajdowało się 

więzienie. Na piętrach umieszczone są okna z kamiennymi obramieniami i 

grymsami. Łukowate okna w attyce wybite zostały w XIX wieku. Obecnie 

budynek jest otynkowany na biało. Budowla ta należy do najlepiej 

zachowanych późnorenesansowych zabytków w Polsce
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KATEDRA OPIEKI NMP W RADOMIU

• Kościół jest trójnawową bazyliką z transeptem o bogato rozczłonkowanej 

fasadzie, na której dominują rozeta i trzy portale. Projekt nawiązuje do gotyku 

francuskiego, także poprzez zastosowanie systemu przypór i łuków 

odporowych  72-metrowe wieże swym kształtem stanowią odniesienie do 

wyższej wieży kościoła mariackiego w Krakowie.

• Wnętrze radomskiej katedry swą lekkością i strzelistością (wys. 21 m) 

przypomina wnętrza zachodnioeuropejskich kościołów gotyckich. Ołtarz 

główny (17 na l Om) bogaty w pinakle, kwiatony, rzeźbione ażury, złocenia, 

ma kształt tryptyku. W środkowej części, w niszy, umieszczono figurę 

Patronki katedry Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku. Rzeźbę wykonano z 

białego marmuru kararyjskiego w Rzymie.
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PAŁACOWA OFICYNA W GÓRZNIE 
Pawilon w stylu neogotyku romantycznego zbudowany został ok. 1840 r. dla
Wilkońskich na zach. od dworu. Jest to parterowa murowana z cegły,
tynkowana, boniowana budowla, na wysokich piwnicach, sklepionych
łukiem odcinkowym. Posiada nieregularny plan. Od frontu jej część wsch.
jest zryzalitowana, zwieńczona murem z blankami, udomachikułami i
otworami szczelinowymi, rozdzielonymi filarkami z krenelażem. W
przyziemiu znajduje się ślepy portal arkadowy z trójkątnym szczytem. Dachy
są wielopołaciowe, kryte gontem, częściowo blachą.

Spichlerz drewniany o konstrukcji zrębowej dwukondygnacjowy, na planie
prostokąta zbudowano w XVIII w., a następnie restaurowano i częściowo
zrekonstruowano w 1959 r. W górnej jego kondygnacji od frontu, oraz w
ścianach szczytowych w obu kondygnacjach wykonano podcienia na
profilowanych słupach, pomiędzy którymi znajdują się odcinkowe arkady.
Na narożach nałożono drewniane boniowane. Wewnątrz stropy są
belkowane, wsparte na słupach. Na górną kondygnację wiodą schody od
wsch. Eliptyczne okienka posiadające profilowany wykrój, wycięte zostały w
belkach. Dach jest czterospadowy, kryty gontem.
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DWÓR W BIEŻUNIU

• Historia dworu ma ciągłość od XV wieku. Wtedy był to drewniany obiekt 

obronny, w XVI wieku został zastąpiony murowanym. W XVI wieku następuje 

jeszcze jedna rozbudowa do formy renesansowej. Murowany dwór na planie 

prostokąta, parterowy z poddaszem przykrytym dachem naczółkowym. Połacie 

dachowe przykryte dachówką ceramiczną. Na osi elewacji dwupiętrowy ryzalit 

wysokością sięgający kalenicy, zwieńczony trójkątną ścianą szczytową. 

Elewacja frontowa 9 osiowa z nieznacznie wysuniętymi przed lico ściany 

ryzalitami bocznymi. Jedyna dekoracja architektoniczna to obramienia 

ryzalitów w formie boniowania diamentowego. Lico elewacji wzbogacone 

poziomymi rowkami dworu obronnego.
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• Piętrowy pałac, posadowiony na planie prostokąta z dostawionymi 
oficynami po obu stronach korpusu oraz czterema wieżami w jego 
narożach. Murowany z cegły, podpiwniczony z poddaszem przykrytym 
czterospadowym dachem o połaciach z blachy. Na elewacji frontowej 11 
osiowej, umieszczono centralnie parterowy, czterokolumnowy, obudowany 
portyk. Nad nim w części piętra ryzalit pozorny z czterema pilastrami 
korespondującymi z kolumnami portyku, zwieńczony trójkątnym szczytem. 
Na elewacji ogrodowej piętrowy wysunięty przed lico ściany 
czterokolumnowy portyk joński, na piętrze przeszklony i pełniący funkcję 
werandy, zwieńczony trójkątnym szczytem. Boczna oficyna połączona jest z 
korpusem arkadową galeryjką.

• W 1710-1717 odbudowany, za sprawą nowego właściciela Piotra 
Fergussona- Teppera młodszego został zmodernizowanym, przebudowany 
na modłę klasycystyczną.
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