
Mazowsze, jakiego si´ nie zna, przecie˝ jest, i to niekiedy bardzo blisko
sto∏ecznej Warszawy, oddalone o godzin´ jazdy od centrum ha∏aÊliwego
miasta, w którym czasem tak trudno jest ˝yç w Êrodku upalnego lata.
W okolicy, o której teraz chc´ opowiedzieç, roÊnie las niespecjalnie wiel-
ki, lecz bardzo ∏adny, niebanalny, bo wÊród lasów mazowieckich domi-
nujà bory sosnowe, a ten las tutaj jest liÊciasty. PoÊrodku niego wije si´
p∏ytka rzeczu∏ka o krystalicznie czystej wodzie, z piaszczystym, miejsca-
mi kamienistym dnem, okolona bujnà zielenià roÊlinnoÊci. Wokó∏ panuje
niczym niemàcona cisza. Tylko cichutko szemrze woda, Êpiewajà t´sknie
kosy, gdzieÊ wysoko, nad lasem, s∏ychaç pokrzykiwanie drapie˝nego
myszo∏owa zataczajàcego kr´gi w poszukiwaniu zdobyczy. W koronach
starych olch ukryte przed ludzkim wzrokiem p∏aczliwie wo∏ajà swojà
matk´ m∏ode jastrz´bie.

Rzeczk´ odkry∏em ju˝ bardzo dawno. Nazywa si´ Korczunek i jest do-
p∏ywem Pisi Tucznej, do której wpada w pobli˝u niewielkiej wioski Sku-
∏y, niemal tu˝ obok drewnianego koÊció∏ka zbudowanego przed trzystu
laty, nad którym wznoszà si´ wiekowe, niemal równe modrzewie. Ca∏a
okolica wokó∏ Sku∏ winna byç obj´ta szczególnà pieczà, a plan przestrzen-
ny tej wsi i wiosek okolicznych winien w najwy˝szym stopniu uwzgl´d-
niaç koniecznoÊç zachowania tego pejza˝u, rodzaju i g´stoÊci zabudowy,
zaÊ architektura musi byç zharmonizowana z otoczeniem; po˝àdane jest
wypracowanie indywidualnej bry∏y wiejskiego budynku, skomponowa-
nej z krajobrazem tej okolicy.

Drewniany skulski koÊció∏ek postawiono w roku 1678. Jest budowlà
orientowanà o zr´bowej konstrukcji wzmocnionej lisicami, zbudowanà
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na planie prostokàta staraniem kolatorów: Seweryna Skulskiego i ksi´˝y
misjonarzy od Âwi´tego Krzy˝a w Warszawie. W latach 1774–1775 do-
budowano zakrysti´, a Êciany wewnàtrz obito p∏ótnem. Na nim wyma-
lowana zosta∏a cenna iluzjonistyczna polichromia przedstawiajàca sceny
ze Starego i Nowego Testamentu. Rokokowe o∏tarze oraz barokowa am-
bona i chrzcielnica pochodzà z drugiej po∏owy wieku XVIII. Dzwonnica
jest równie˝ drewniana, o s∏upowej konstrukcji, lecz póêniejsza od Êwià-
tynki, bo z lat 1892–1893.

Na cmentarzu grzebalnym o kilkaset metrów od koÊcio∏a znajdujà si´
groby oÊmiu mieszkaƒców Bartoszówki, Sku∏ i Petrykoz zamordowa-
nych przez hitlerowców w latach 1943–1944. Po zachodniej stronie cmen-
tarza sà pozosta∏oÊci cmentarzyka prawos∏awnego; po powstaniu stycz-
niowym w roku 1863 w∏adze carskie w ramach rusyfikacji ziem polskich
rozpocz´∏y akcj´ osiedlania w Prywislanskim Kraju kolonistów z Rosji,
mi´dzy innymi na terenie Bartoszówki ko∏o Sku∏. Ich potomkowie nadal
mieszkajà w okolicy i od dawna sà spolonizowani.

P∏ynà w okolicy dwie Pisie, jedna jest Gàgolina, a druga Tuczna. Rzecz-
ki niewielkie. Obie ∏àczà si´ poni˝ej ˚yrardowa i tam ju˝ p∏ynie ku Bzurze
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tylko Pisia. Jest ju˝ troch´ wi´ksza, lecz równie˝ niewielka. Nazwa rzecz-
ki ma dla nas weso∏e brzmienie, nie jest jednak mianem ˝artobliwym. Po-
dobnà nazw´ ma rzeka Pisa p∏ynàca od mazurskiego Pisza do Narwi,
do której uchodzi przy kurpiowskim skansenie w Nowogrodzie. Nazwa
tamtej rzeki pochodzi z j´zyków ba∏tyjskich: od ∏otewskiego wyrazu pisa
oznaczajàcego bagno poroÊni´te ma∏ymi brzozami i sosnami lub litew-
skiego bàdê pruskiego pisa, oznaczajàcego tak˝e rzek´ o trudno dost´p-
nych, bagiennych brzegach. Ko∏o Bia∏ej Podlaskiej le˝y w podmok∏ym, ni-
zinnym terenie dawne miasto, dzisiaj wieÊ o nazwie Piszczac. I ta nazwa
ma podobnà etymologi´. Wed∏ug Stanis∏awa Rosponda podstawa
„pisk-”, „piszcz-” oznacza w∏aÊnie teren podmok∏y i bagienny. Podobne
nazwy wyst´powa∏y nie tylko nad Ba∏tykiem. Warto wiedzieç, ˝e np. w j´-
zyku serbo-chorwackim „pištalina” oznacza mokrad∏a.

Pisia Tuczna swoje wody „toczy”, stàd najpewniej jej nazwa, a skàd
– Gàgolina? Jest niewàtpliwie zwiàzana z nurkujàcà dzikà kaczkà, gà-
go∏em. Obecnie jest to ptak rzadki, a na Mazowszu praktycznie nieno-
towany. Prócz g∏´bokich jezior zamieszkuje tak˝e rzeki z czystà wodà,
w otoczeniu wysokich lasów, gniazda bowiem zak∏ada w dziuplach
drzewnych nad wodà. Podobnego pochodzenia jest nazwa miejscowoÊci
Gogolin na Âlàsku, do której „posz∏a Karolinka” w popularnej Êlàskiej
piosence.

W co najmniej dwóch miejscach Pisia Gàgolina przedstawia si´ nad-
zwyczajnie. Jedno znajduje si´ poni˝ej Radziejowic, zaczyna si´ nieopo-
dal oÊrodka wypoczynkowego w Hamerni. Wàska i wcale bystra rze-
czu∏ka fantastycznie tutaj meandruje, rozcinajàc kraw´dê wysoczyzny
lodowcowej poroÊni´tà przez nader dorodny drzewostan sosnowy, mie-
szany i liÊciasty. Przechadzka wzd∏u˝ tej miniaturowej dolinki mo˝e za-
dowoliç nawet najbardziej wybrednych znawców krajobrazu. Drugie
miejsce znajduje si´ powy˝ej Radziejowic, w okolicach Kamionki i Grze-
gorzewic, gdzie rzeczka p∏ynie w otoczeniu ∏agodnie pofa∏dowanych
wzgórków morenowych, nawadniajàc a˝ trzy kompleksy stawów ryb-
nych, bardzo urodziwych i obfitujàcych w ptactwo wodne.

Naj∏adniejszy jest kompleks Êrodkowy, otoczony lasem. Przy drodze
wiodàcej obrze˝em najwi´kszego ze stawów stoi kapliczka z drewnianà
figurà Matki Boskiej, mylnie uwa˝anà za figur´ Êw. Anny, jak g∏osi na-
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