


Udokumentowana	 historia	 Osmolic	 sięga	 XVI	 wieku,	 gdy	 ich	
właścicielem	była	rodzina	Męcińskich.	Z	przeprowadzonych	na	
tym	 terenie	 badań	 archeologicznych	 wynika	 jednak,	 że	
osadnictwo	w	Osmolicach	istniało	na	długo	przed	powstaniem	
państwa	polskiego,	zaś	w	średniowieczu	mogła	istnieć	tu	jakaś	
osada,	 po	 której	 zachowały	 się	 fragmenty	 ścian	 dawnej	
ziemianki.	 Ze	 średniowiecza	 i	 wieków	 późniejszych	 pochodzą	
również	fragmenty	odnalezionych	głęboko	pod	ziemią	naczyń	
glinianych,	ceramicznych		i	szklanych.

HISTORIA DWORU OSMOLICE

Pierwszym	 znanym	 nam	 z	 imienia	 i	 nazwiska	 właścicielem	
Osmolic	 był	 Wojciech	 Męciński	 urodzony	 w	 1598	 roku	 był	
polskim	 jezuitą	 i	 misjonarzem.	 Zapał	 apostolski	 czuł	 już	
od	 dzieciństwa,	 wspomagany	 dodatkowo	 cudownym	
uzdrowieniem,	 jakiego	 doświadczył	 w	 młodym	 wieku	
i	widzeniem	Matki	Bożej,	do	której	szczególną	cześć	zachował	aż	
do	swej	męczeńskiej	śmierci.

Gnany	 chęcią	 podróży	 misyjnej	 do	 Japonii,	 kraju	 wrogiego	
chrześcijaństwu,	 zapisał	 Osmolice	 Kolegium	 jezuickiemu	
w	Krakowie.	Sam	w	1642	r,	po	10	latach	tułaczki	i	w	przebraniu	
Chińczyka,	postawił	stopy	na	japońskiej	ziemi.	W	miesiąc	potem	
schwytano	go	i	przez	osiem	miesięcy	bestialsko	torturowano	na	
105	sposobów.	 	Nie	przyniosło	 to	 jednak	żadnych	rezultatów,	
żaden	ze	schwytanych	braci	nie	wyparł	się	wiary.	Wydano	więc	
na	 nich	 wyrok	 śmierci,	 do	 którego	 wykonania	 przystąpiono	
17	 marca	 1643	 r.	 Dla	 ośmieszenia	 i	 upokorzenia	 skazanych	
ogolono	i	pomalowano	na	czerwono.

Przyprowadzono	ich	na	miejsce	kaźni,	gdzie	zostali	związani	po	dwóch	i	powieszeni	głowami	w	dół	nad	
wykopanymi	 w	 ziem	 i	 i	 napełnionymi	 zgniłą	 i	 stęchłą	 wodą	 dołami.	 Później	 zaczęto	 podtapiać	 ich,	
opuszczając	 i	 zanurzając	 głowami	w	 tę	 bagienną	wodę	 aż	 do	 pasa,	 i	 trzymano	w	 niej	 aż	 do	 prawie	
zupełnego	 utopienia	 lub	 upływu	 krwi	 z	 nosa	 i	 ust.	 Wówczas	 na	 chwilę	 unoszono	 skazańców	 dla	
zaczerpnięcia	przez	nich	powietrza,	aby	następnie	powtarzać	całą	torturę	od	nowa.	Trwało	to	kilka	dni,	aż	
ojcowie	jezuici	zaczęli	po	kolei	umierać.	Ojciec	Męciński	odszedł	jako	drugi	23	marca	1643	r.

W	wieku	XIX	Osmolice,	od	pewnego	czasu	będące	już	w	prywatnych	rękach,	stały	się	własnością	Ludwika	
hrabiego	Krasińskiego.	To	on	znacząco	wpłynął	na	rozwój	tego	miejsca	tworząc	tu	prężnie	działające	
gospodarstwo	rolno-hodowlane.	To	hrabiemu	zawdzięczamy	tradycję	hodowli	koni,	których	był	wielkim	
pasjonatem.



Ślady	 dawnej	 świetności	 osmolickiej	 stadniny	 można	
jeszcze	 odnaleźć	 w	 dawnych	 czasopismach,	 jak	 choćby	
wzmianka	 z	 19	 czerwca	 1885	 roku	 zamieszczona	
w	 czasopiśmie	 „Kłosy”	 wymieniająca	 przepyszny	 okaz	
pięcioletniego	 ogiera	 Suffolka	 „Tęgi”	 wyhodowanego	
w	 Osmolicach,	 po	 ojcu	 słusznie	 	 podziwianym	 już	 na	
wystawie	naszej	koni	w	1880	r.	i		nagrodzonego	srebrnym	
medalem,	 przedstawił	 nam	 typ	 potężnej	 kostnej	
i	 mięśniowej	 budowy,	 wymaganej	 od	 silnego	 konia	
roboczego.	 Na	 mocy	 testamentu	 z	 29	 maja	 1894	 r.	
ogłoszonego	 10	 maja	 1946	 roku,	 dziedziczką	 dóbr	
Osmolice	została	nieletnia	córka	hrabiego	Maria	Ludwika	
Joanna	 Józefa	 Krasińska,	 po	 mężu	 księżna	 Czartoryska.	
Książę	 Adam	 Czartoryski	 osmolicką	 stadninę	 rozwinął	 	
w	kierunku	hodowli	anglo-normadów,	które	importowano		
z	Francji.	

Na	początku	XX	w.	były	tam	33	klacze	anglo-normandzkie,	w	tym	20	importowanych.	Wkrótce	jednak	
księstwo	 zrezygnowało	 z	 dalszego	 prowadzenia	 gospodarstwa	 w	 Osmolicach	 i	 najpierw	 oddali	 je	
w	dzierżawę,	następnie	w	1940	roku	sprzedali	na	własność	Stanisławowi	Leśniowskiemu,	przyszłemu	
teściowi	Zofii	Sikorskiej	–	jedynej	córki	generała	Władysława	Sikorskiego.	Odwiedziła	ona	kilkakrotnie	
letnią	rezydencje	swoich	teściów.	Sam	generał	również	spędził	w	Osmolicach	kilka	dni	późnym	latem	
1939.	Podczas	jego	pobytu	i	z	jego	inspiracji	powstały	tu	pierwsze	zręby	Organizacji	Wojskowej	(OW)	–	
konspiracyjnego	ruchu	oporu	względem	Niemiec,	docelowo	zalążka	przyszłej	armii	polskiej.

Państwo	Leśniowscy	na	stałe	mieszkali	w	Warszawie,	Osmolice	
odwiedzali	 tylko	 w	 miesiącach	 letnich.	 Pod	 nieobecność	
właścicieli	 nad	 funkcjonowaniem	 gospodarki	 czuwał	
zarządca,	który	doglądał	prac	polowych,	sadu,	warzywniaka	
i	 licznej	 trzody.	 Z	 rolnictwem	 zresztą	 był	 Leśniowski	 ściśle	
związany	 przez	 całe	 życie,	 najpierw	 jako	 student	 Instytutu	
Gospodarstwa	 Wiejskiego	 i	 Leśnictwa	 w	 Puławach,	 potem	
kierownik	 stacji	 doświadczalnych	 w	 Kutnie	 i	 Sobieszynie,	
wreszcie	 jako	 dyrektor	 Muzeum	 Przemysłu	 i	 Rolnictwa	
w	Warszawie.

Na	rodzinie	Leśniowskich	kończy	się	okres	świetności	i	w	ogóle	
istnienia	 dworu	 w	 Osmolicach.	 Wojna,	 a	 potem	 dojście	 do	
władzy	 komunistów	 sprawiły,	 że	 Leśniowski	 zmuszony	 był	
okoliczne	pola	 i	 łąki	 rozprzedać,	 zaś	 sam	dworek	 został	mu	
odebrany	na	mocy	reformy	rolnej,	następnie	rozparcelowany	
i	 rozebrany.	 Dopiero	 obecni	 właściciele	 przywrócili	 temu	
miejscu	należną	mu	świetność	i	starają	się,	by	pamięć	o	tym	
terenie	oraz	jego	właścicielach	nie	poszła	w	zapomnienie.

Dwór	w	Osmolicach	nad	Wieprzem	przed	1939	rokiem.
Zdjęcie	przekazane	przez	p.	Teresę	Leśniowską-Baker	

państwu	Sokołowskim.

Stanisław	Leśniowski





danie	wegeteriańskie	/	vegeterian

danie	bezglutenowe	/	gluten-free

Przystawki	zimne

S� ledź korzenny z burakiem (150g), 23 zł
Spiced	herring	with	beetroot

Tatar wołowy / marynowane pieczarki / ogórek konserwowy / cebula (140 g), 39 zł
Beef	tartare	/	pickled	mushrooms	/	pickled	cucumber	/	onion

Talerz dworskich rozmaitości (dla 2 osób) (300g), 33 zł
A	plate	of	cottage	miscellaneous	(for	2	people)

Grillowany ser halloumi / awokado / suszone pomidory / limonka (80g), 35 zł
Grilled	halloumi	cheese	/	avocado	/	dried	tomatoes	/	lime

Cold	starters

Pielmieni z wieprzowiną (8 szt.), 22 zł
Pork	pelmeni	(8	pcs)

Krewetki na sałacie / sos cytrusowy (5 szt.), 39 zł
Grilled	shrimps	on	lettuce	/	citrus	sauce	(5	pcs)

Bagietka z grzybami (2 szt.), 25 zł
Baguette	with	mushrooms	(2	pcs)

Przystawki	ciepłe
Hot	starters



danie	wegeteriańskie	/	vegeterian

danie	wegańskie	/	vegan

danie	bezglutenowe	/	gluten	free

Dworski rosół z makaronem i nutą lubczyku (300 ml), 18 zł
Court	broth	with	noodles	and	a	hint	of	lovage

Zupa rybna (300ml), 26 zł
Fish	soup

Zupa generalska (z fasolą i grzybami) (300ml), 20 zł
General’s	soup	(with	beans	and	mushrooms)

Zupa – krem z sezonowych warzyw (dopytaj kelnera) (300ml), 18 zł
Cream	soup	of	seasonal	vegetables	(ask	the	waiter)

Sandacz / kasza pęczak / cukinia / marchew (180g), 43 zł
Pikeperch	/	pearl	barley	/	zucchini	/	carrot

Ryba delfin / puree ziemniaczane / fasolka szparagowa (180g), 57 zł
Bluefish	/	mashed	potatoes	/	green	beans

Zupy
Soups

Dania	z	ryb
Fish	dishes



danie	wegeteriańskie	/	vegeterian

danie	wegańskie	/	vegan

danie	bezglutenowe	/	gluten	free

Pierogi z gęsiną / okrasa z chrupiącego boczku i rumianej cebulki (5 szt.), 34 zł
Goose	dumplings	covered	with	bacon	and	browned	onion	(5pcs)

Pierogi z soczewicą / suszone pomidory / ser lazur (5 szt.), 32 zł
Lentil	dumplings	/	dried	tomatoes	/	blue	cheese	(5	pcs)

Golonka wieprzowa / ziemniaki opiekane / kapusta zasmażana (300g), 43 zł
Pork	knuckle	/	roasted	potatoes	/	sauerkraut

Pierś nadziewana mozzarellą i suszoną śliwką / puree ziemniaczane /
sałatka z pomarańczą i grapefruitem (180g), 40 zł

Chicken	breast	stuffed	with	mozzarella	and	prunes	/	mashed	potatoes	/
salad	with	orange	and	grapefruit

Przysmak Sikorskiego - pierś z kaczki / puree dyniowo-ziemniaczane /
sos aroniowy / sałata rzymska (200g), 49 zł

General	Sikorski’s	delight	-	duck	breast	/	mashed	pumpkin	&	potatoes	
chokeberry	sauce	/	romaine	lettuce

Polędwiczka wieprzowa / kasza gryczana /
surówka z kiszonej kapusty (180g), 42 zł

Pork	tenderloin	/	buckwheat	groats	/	sauerkraut	salad

Placki ziemniaczane z gulaszem z dziczyzną / surówka (150g), 44 zł
Potato	pancakes	with	game	stew	/	salad

Risotto z borowikami (250g), 30 zł
Risotto	with	boletus	mushrooms

Dania	główne
Main	courses



danie	wegeteriańskie	/	vegeterian

danie	wegańskie	/	vegan

możliwa	opcja	bezglutenowa	(proszę	zapytać	kelnera)	/	possible	gluten-free	option	(please	ask	the	server)	*

Sałatka z baraniną i grzankami (350g), 33 zł
Salad	with	lamb	and	toasts

*	bez	grzanek	/	without	toasts

Sałatka z tofu z awokado i cieciorką / grzanki / suszone pomidory (300g), 32 zł
Tofu	salad	with	avocado	and	chickpeas	/	toasts	/	dried	tomatoes

*	bez	grzanek	/	without	toasts

Stek z polędwicy wołowej smażony na gorącym kamieniu
z lawy wulkanicznej/ grillowane warzywa/ opiekane ziemniaki/

zestaw sosów: czosnkowy, musztardowy, salsa (220 g), 95 zł
Lava	stone-fried	beef	sirloin	steak/	grilled	vegetables/	roast	potatoes/

selection	of	sauces:	garlic,	mustard,	salsa

Atrakcja	Kulinarna	Regionu
Attraction	of	Regional	Cuisine

Sałaty (200 g)

Salads

*

*

*



danie	wegeteriańskie	/	vegeterian

danie	bezglutenowe	/	gluten	free

Beza z kremem pomarańczowym (100 g), 19 zł
Meringue	with	orange	cream

Racuchy z rodzynkami (3 szt), 19 zł
Yeast-dough	pancakes	with	raisins	(3	pcs)

Tarta jabłkowa (200 g), 19 zł
Apple	tart

Brownie z sosem karmelowym i solonymi orzeszkami, 19 zł
Brownie	with	caramel	sauce	and	peanuts

Desery
Desserts

Naleśniki z serem na słodko (2 szt), 24 zł
Sweet	cheese	pancake	(2	psc)

Pierś panierowana z kurczaka / frytki / ketchup (150g), 25 zł
Chicken	breast	in	breadcrumbs	/	chips	/	ketchup

Filet z sandacza / puree ziemniaczane / marchewka baby (100g), 27 zł
Pikeperch	fillet	/	mashed	potatoes	/	baby	carrots

Dania	dla	dzieci
For	children



Espresso, 8 zł

Espresso dopio, 10 zł

Kawa czarna/	Black	coffee, 9 zł

Kawa z mlekiem/	White	coffee, 10 zł

Cappuccino, 12 zł

Kawy	i	herbaty
Coffee	and	tea

Coca-Cola/ Fanta/ Sprite, 0,5 l, 8 zł

Coca-Cola/ Fanta/ Sprite, 0,85 l, 12 zł

Cisowianka Perlage gazowana/ niegazowana, 0,3 l, 7 zł
Cisowianka	Perlage	still	or	sparkling	water, 0,3 l

Dzbanek wody z cytryną,	1 l, 12 zł
	Jug	of	lemon	water,	1 l

Sok Tarczyn,	0,3 l, 7 zł
jabłkowy/ pomarańczowy/ porzeczkowy/ grejpfrutowy/ pomidorowy

Tarczyn	Juice	(apple,	orange,	blackcurrant,	grapefruit,	tomato),	0,3	l

Dzbanek soku, 1 l, 15 zł
jabłkowy/ pomarańczowy/ grejpfrutowy/ porzeczkowy

Jug	of	juice	(apple,	orange,	grapefruit,	blackcurrant),	1	l

Napoje	zimne
Soft	drinks

Kawa Flat white, 13 zł

Caffe Latte, 15 zł

Syrop do kawy/	Coffee	syrup, 2 zł

Herbata Pure Leaf/	Pure	Leaf	tea, 10 zł

Gorąca czekolada (200ml)/Hot	chocolate, 15 zł

Herbata zimowa (350ml)/Winter	tea, 15 zł

Grzane wino (200ml)/Mulled	wine, 20 zł

Grzane piwo (500ml)/Mulled	beer, 20 zł

Grzańce	zimowe
Mulled	drinks



Tyskie Gronie lane, 0,3 l, 5 zł/ 0,5 l, 8 zł
Tyskie	Gronie	draught	0,3	l/	0,5	l 

Perła Chmielowa/ Export/ Miodowa, 0,5 l, 10 zł
Perła	Chmielowa	(Hoppy)/	Export/	Honey,	0,5	l

Książęce Złote Pszeniczne/ Ciemne Łagodne, 0,5 l, 10 zł
Książęce	Golden	Wheat/	Dark	Mild,	0,5	l

Piwo Nałęczowskie jasne/ ciemne, 0,5 l, 10 zł
Nałęczów	beer	light	or	dark,	0,5	l

Piwo Kazimierskie jasne/ ciemne, 0,5 l, 10 zł
Kazimierskie	beer	light	or	dark,	0,5	l

Cydr Lubelski, 0,33 l, 10 zł
Lubelski	Cider,	0,33	l

Lech Free, 0,33 l, 9 zł

Sok do piwa, 1 zł
Juice	added	to	beer

Piwo
Beer

Biały Bocian, 4 cl, 5 zł/ 0,5 l, 50 zł 

Stumbras, 4 cl, 6 zł/ 0,5 l, 60 zł

Finlandia, 4 cl, 6 zł/ 0,5 l, 70 zł  

Wódka
Vodka

Johnnie Walker Red, 4 cl, 16 zł

Johnnie Walker Black, 4 cl, 16 zł  

Ballantine’s, 4 cl, 16 zł

Jack Daniel’s, 4 cl, 16 zł

Jim Beam, 4 cl, 16 zł

Alkohole	inne
Other	spirits

Havana Club Rum, 4 cl, 16 zł

Tequila Sierra Repasado, 4 cl, 16 zł 

Tequila Sierra Silver, 4 cl, 16 zł

Martini, 10 cl, 16 zł
Bianco/ Rossato/ Rosso/ Extra Dry



WYNAJEM APARTAMENTÓW 
• pełne wyposażenie

• wysoki standard

• cena od 250 zł/doba

• ciche i zielone osiedle

• idealne dla dzieci

APARTAMENTY

500 755 700 519 084 809

Apartamenty Osmolice
w Stawach


