Turystyczny szlak patriotyczny
„Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego
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WPROWADZENIE
Powiat legionowski ma bogatą historię kt rej liczne interesujące świadectwa ozwalają dziś oznawa ją
i rzekazywa kolejnym okoleniom. Wśr d obiekt w architektonicznych wymieni mo na kilkusetletnie
kościoły ałace budowle wojskowe oraz ws łcześnie u undowane omniki. a terenie owiatu istnieje
sie oznakowanych szlak w ieszych i rowerowych dzięki czemu jest to obszar bardzo atrakcyjny
dla os b u rawiających turystykę czynną.
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Starostwo Powiatowe w egionowie oddało w
roku miłośnikom ieszych wędr wek i rowerowych
rajd w do u ytku onad
km urystycznego szlaku atriotycznego Polski Walczącej na terenie owiatu
legionowskiego. o ierwsza na Mazowszu trasa kt ra rowadzi turystę sku iając jego uwagę na historii
walki Polak w o nie odległoś
zaczynając od okresu w kt rym nasz kraj stracił wolnoś w wyniku
rozbior w o rzez owstania narodowo-wyzwoleńcze oku ację hitlerowską stalinowskie rześladowania
na zakończonej sukcesem walce SZZ Solidarnoś o odzyskanie suwerenności kończąc.
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Wydawca
Starostwo Powiatowe w egionowie ul. Sikorskiego
egionowo tel.
e-mail romocja
owiat-legionowski. l www. owiat-legionowski. l

a

Przewodnik o racowany w ramach rojektu urystyczny szlak atriotyczny Polski Walczącej ws ł nansowanego ze środk w Programu O eracyjnego Zr wnowa ony rozw j sektora ryboł wstwa i nadbrze nych
obszar w rybackich
.
Opracowanie historyczne
Starostwo Powiatowe w egionowie Muzeum istoryczne w egionowie.
utorzy tekst w Sławomir Jakubczak Wojciech Jeute Krzyszto Klimaszewski
olonia Kowalska
Wawrzyniec Orliński Mirosław Pakuła dward Palczyński Jacek Szcze ański ariusz Wr bel.
Opracowanie turystyczne
Starostwo Powiatowe w egionowie rzy ws

ł racy z Ra ałem Modzelewskim z P

K Oddział Mazowsze w Warszawie.

Koordynacja projektu
Wydział Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w egionowie.

Wędrowcy znajdą na nim
miejsc i obiekt w amięci. W oznawaniu historii regionu omo e
tablic
o isujących najwa niejsze miejsca i wydarzenia związane z walką o nie odległoś . obrą orientację w terenie
za ewni
tablic kierunkowych uzu ełniających standardowe znakowanie P K. Szlak odzielony jest
na trasy czarną czerwoną i zieloną natomiast ka da z nich składa się z kilkunastokilometrowych odcink w.
Wszystkie oznaczenia uwzględniają oba kierunki marszruty od startu do mety i w drodze odwrotnej.
Szlak wy osa ony jest w nowoczesne narzędzia m.in. stronę internetową www.szlak. owiat-legionowski. l
rzystosowaną dla otrzeb os b niedowidzących lektor z elementami s aceru wirtualnego
i ma ami kartogra czną i satelitarną oraz tablice in ormacyjne oznaczone R ode ami. o dys ozycji
turyst w jest tak e ten rzewodnik w kt rym dokładnie o isane są trasy oraz miejsca amięci zabytki
i świadectwa walki Polak w o wolnoś . Wydawnictwo to uzu ełnia ma a w skali
z naniesionymi
dodatkowo szlakami rowerowymi i kajakowymi oraz zabytkami.
iekawym uzu ełnieniem owiatowej części szlaku są trzy trasy na terenie miasta egionowo.
Obejmują one łączną długoś
km z
miejscami amięci. Szlaki za rojektowane zostały z myślą
o turystach ieszych oraz rowerzystach jednak e dzięki korzystnemu układowi komunikacji ublicznej
w egionowie zwiedza je mogą wszyscy.
Za raszamy na iękną ouczającą rzygodę z historią zabytkami i rzyrodą owiatu legionowskiego.
Przebycie tras daje mo liwoś ubiegania się o jeden z trzech sto ni odznaki turystycznej Szlaku zgodnie
z za isami Regulaminu.

P
uro Pilot s . z o.o. ul. St. Konarskiego
W RSZ W tel. a
biuro euro ilot.com. l handlowy euro ilot.com. l www.euro ilot.com. l
Szlak atriotyczny Polski Walczącej w isany jest do ewidencji ieszych nizinnych szlak w turystycznych
Komisji urystyki Pieszej Z P K Zarządu ł wnego Polskiego owarzystwa urystyczno-Krajoznawczego .
W rzewodniku wykorzystano ragmenty z Powiat legionowski - rzewodnik subiektywny autorstwa Jacka Szcze ańskiego
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Projekt i druk s nansowany rzez Powiat egionowski
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S ośr d o isanych w tym rzewodniku ten szlak jest najbogatszy w miejsca amięci
ale te bardzo atrakcyjny od względem krajoznawczo-krajobrazowym. Przechodzi
obok ięciu rezerwat w rzyrody rzez tereny leśne i nadrzeczne oraz urokliwe
łąki. a jego trasie znajduje się zes ł ałacowo- arkowy w Jabłonnie z
roku
i kości ł w ie oręcie z
roku jedne z istotniejszych zabytk w architektury
na Mazowszu. Z wyjątkiem kr tkich odcink w w okolicach Rezerwatu Łęgi zarnej
Strugi szlak rzydatny dla rowerzyst w.

631
Skrzeszew
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Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego
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[opisy historyczne miejsc
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SZLAK POŁ

Wędr wka zaczyna się o łnocnej stronie stacji PKP egionowo Przystanek. ędy rzechodzi te niebieski szlak
o egionowie. dąc wzdłu tor w na granicy egionowa
i hotomowa znajdujemy miejsce walk owstańczych !. alej szlak rowadzi w kierunku hotomowa miejscowości kt ra ochwali się mo e długą historią. Pierwszy w is
z
r. odnale mo na w księgach ara alnych Wieliszewa a dotyczy wydzielenia
ara i wieliszewskiej z chotomowskiej. Znaki w rowadzają do centrum wsi rzez nowo
wybudowany wiadukt kolejowy. Z wiaduktu kierując się w lewo bocznymi drogami
dochodzi się do widocznego cmentarza na kt rym znajdują się mogiły obrońc w
km . o jedna z najbardziej malowni3,3 km ojczyzny z r nych ormacji wojskowych "
czych nekro olii w owiecie legionowskim. Po kolejnych
metrach o rawej stronie
neogotycki kości ł ara alny dzieło ranciszka anciego. W świątyni wmurowane
tablice amięci #. alej rzy rondzie omnik oległych i walczących z oku antem
- $
km . u znajduje się te rzystanek Z M linii
.
3,6 km hitlerowskim w latach
o uszcza teren hotomowa ulicą Piękną otem w lewo ulicą eligowskiego
Szlak
i w rowadza do as w hotomowskich. am s otyka znaki czerwone Warszawskiej
km . Idąc nimi w prawo, można powrócić do Chotomowa i po
4,9 km Obwodnicy urystycznej
1,5 km do stacji PKP. Idąc nimi wprost, po 200 metrach WOT skręca w lewo (do stacji PKP
Modlin – 17,5 km), a znaki czarne
dochodzą do asma wydm
r hotomowskich
lutego
r. rzez hitlerowc w %
km .
6,4 km z mogiłą ołnierzy K zamordowanych
Po zejściu z wydmy nastę uje ołączenie ze szlakiem niebieskim
km i onowne
ws lnie
km . zarny szlak
6,8 km acz nie ostatnie s otkanie ze szlakiem czerwonym
z niebieskim wkracza teraz na atrakcyjny rzyrodniczo ragment trasy. a otyka na niej
drzewostany sosnowe o wielo iętrowej strukturze z drzewami i krzewami liściastymi
oraz bujnym runie. rasa często zmienia kierunek raz o raz rzerzucając się z duktu
na dukt czy ście kę. Po rzecięciu szerokiego traktu rowadzącego do hotomowa
szlaki rzybli ają się do wydmy i idą jej odn em. W tym miejscu wydma nazywana
jest
rą Konwaliową z uwagi na bogato wystę ujące objęte ochroną konwalie majowe.
Po ostrym skręcie w rawo znaki w rowadzają na g rę i wkr tce docierają do omnika u amiętniającego Polak w omordowanych rzez iemc w w latach
km .
&
10,2 km Za omnikiem trasa rzekracza w miejscu rzejścia dla ieszych szosę owy w r
Mazowiecki Jabłonna. Jest tam rzystanek PKS. Wśr d suchych bor w sosnowych
szlak wiedzie w okolice R
km . W rezerwacie utworzonym
r. rzewa a drzewostan sosnowy uzu ełniony rzez ciekawe okazy dębu szy10,7 km w
ułkowego. a skraju rezerwatu szlaki czarny i niebieski rowadzą dalej razem i rozstają
km . Znaki czarne
wracają do szosy Modlińskiej
12 km się do iero o wyjściu z lasu
i wkraczają do

6

ONN
Pierwsze wzmianki isane o miejscowości ochodzą z
r.
z tzw. S omink w łockich . Znajdowała się tu w wczas osada bartna. Pierwsza
istotna siedziba bisku ia owstała tu na oczątku
w. Wybudowano wtedy
drewniany dw r. Znaczenie wsi istotnie wzrosło o rzeniesieniu stolicy do
Warszawy. Ponowny rozkwit nastą ił za s rawą bisku a Michała Poniatowskiego
kt ry oz oczął tu budowę nowoczesnej rezydencji letniej. Wzniesiono ją w latach
.
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A. 17,3 km | PKP Legionowo Przystanek – Jabłonna

SZLAK CZARNY

kierują się w stronę cmentarza '
km . a nim mogiły
13,5 km Polną drogą znaki
obrońc w ojczyzny z r nych ormacji wojskowych. Wkr tce szlak onownie łączy się
z niebieskim by wraz z nim dojś do wału rzeciw owodziowego nad Wisłą. a nim
dobrze zachowane niemieckie stanowisko strzeleckie dla karabin w maszynowych
km .
14,8 km zbudowane na lanie koła ochodzące z końca wojny światowej (
Za wałem rzeciw owodziowym znajduje się objęty ochroną obszar między brzegiem
Wisły a wałem o nazwie R
do kt rego wstę jest wzbroniony. a jego terenie o ok.
m na ście ce zachowało się kolejne umocnienie z wyra nie wyrytym w betonie na isem. ad samą Wisłą znajduje się jeszcze jedno stanowisko
niestety rzy wysokim stanie rzeki niewidoczne znajdujące się od owierzchnią wody.
Powstały w
r. rezerwat to rawdziwa mazowiecka d ungla. Krzewy łozy z wierzbami
i to olami oraz szuwary wok ł starorzeczy robią oszałamiające wra enie. Jak w swoim
rzewodniku rzytacza . erz jest tu taki wielki s ok j jakby zawsze rozsnuło się
ywe zadumienie K. Wierzyński . By mo e dlatego jest to miejsce ulubione rzez
wędkarzy. Rezerwat chroni koryto rzeki wraz z łachami i wys ami tak e na terenie rzeciwległej gminy Łomianki. Stworzono go z myślą o ochronie ostoi lęgowych rzadkich
i ginących gatunk w tak w. Znajduje się tu jedna z największych w Polsce kolonii
rybitw białoczelnych.
Znaki czarne
rowadzą wałem rzeciw owodziowym na ołudniowy-wsch d do
im onującego zes ołu ałacowo- arkowego w Jabłonnie z
w. do kt rego dosta się mo na tylną urtką. Został on za rojektowany rzez dw ch najwa niejszych
architekt w swojej e oki ominika Merliniego tw rcę Łazienek i Szymona Bogumiła
Zuga. Pierwszy z nich jest autorem ałacu i obu awilon w Kr lewskiego i Księcia
J ze a drugi groty romantycznej oran erii i altany chińskiej. W latach
s ędzał tu czas ks. J ze Poniatowski. Zabytkowe obiekty mocno ucier iały odczas
wojennych działań. Zostały zrekonstruowane i odbudowane w latach
.
Obecnie teren jest w osiadaniu Polskiej kademii auk. stniejący ark krajobrazowy otaczający ałac owstał z inicjatywy nny unin-Wąsowiczowej. Zastą ił on
o rzedni geometryczny. im właśnie szlak odą a do ałacu gdzie na rawym
jego skrzydle znajduje się tablica u amiętniająca walki o Warszawę z
r. )
km . Znaki
wy rowadzają na ul. Modlińską ozostawiając o lewej stronie
16,8 km oran erię i altanę chińską. W obli u o lewej stronie g rujący nad okolicą gmach
kościoła ara i w. Matki Bo ej Kr lowej Polski. a jego terenie obejrze mo na
tablice amięci *. a w rost gł wnej ałacowej bramy z
w. siedziba urzędu
gminy wzniesiona w ierwszej ołowie
w. i starannie odrestaurowana w
r.
Pierwotnie był to zajazd z ku nią. a ścianach tablice amięci +. Po lewej stronie
urzędu na skwerze interesujący omnik rmii Krajowej ,. Przystanek Z M
i
oraz onowne s otkanie ze szlakiem niebieskim
km . Za znakami niebieskimi
17,3 km w lewo dojdziemy do stacji PKP w Janówku (14,7 km), a w prawo po 7 km do stacji PKP
Warszawa Choszczówka.

SZLAK POŁ

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego
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B. 11,8 km | Jabłonna – PKP Legionowo

C. 13 km | PKP Legionowo – Nieporęt
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Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego
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22,3 km
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23,3 km

25,5 km
25,7 km
26,1 km

29,1 km

30,5 km
31,4 km

36,4 km
38 km
40 km
41,4 km

rowadzą o łnocno-wschodniej stronie tor w wzdłu ogrodzenia
Znaki czarne
wojskowego osiedla Piaski owstałego na terenie dawnego oligonu. Znaki czarne
rowadzą l. Sybirak w do lii Muzeum istorycznego stanowiącej rekonstrukcję
kasyna o cerskiego. Wcześniej miejsce amięci zesłańc w Sybiru
km . Stąd
ws lnie z niebieską obwodnicą egionowa trasą rzez ul. Piaskową Zegrzyńską
i ługą do kościoła w. Matki Boskiej atimskiej z omnikiem legionowskich o ar zbrodni katyńskiej
km . Znaki czarne
o uszczają miasto w osiedlu Łajski rudzie
o rzekroczeniu Kanału Br dnowskiego. u omiędzy wsiami Stanisław w rugi
i Wola leksandra trasa wkracza w obszar as w ie oręckich. Początkowo skrajem
malowniczych łąk a otem zanikającą rostą leśną ście ką wiedzie do Nowopolu
osady o nowoczesnej zabudowie dom w jednorodzinnych. owo ol owstał w latach
.
w. jako arcelacyjne osiedle. Wtedy te uruchomiono w tych okolicach abrykę
Pa y achowej i Wyrob w s altowych Michał w . Zabudowa osady została rawie
w całości zniszczona w czasie walk niemiecko-radzieckich jesienią
r.
W okolicach wydmy dobrze oznaczone jest miejsce rozstrzelania rzez iemc w gru y
Polak w 7
km . Ście kami i duktami obok unkcjonującej strzelnicy ubogimi lasami mieszanymi wiedzie do kr tkiego ołączenia z Warszawską Obwodnicą
urystyczną wyznakowaną na czerwono
km . zarny szlak
za wydmą wiedzie
rostą drogą a nastę nie o kilku zmianach kierunku dociera do szerokiej rzecinki
leśnej. Przy niej znajduje się krzy w miejscu rozstrzelania ośmiu owstańc w z gru y
księcia Konstantego Radziwiłła 8
km . Przed osiągnięciem N
ołączenie
ze szlakiem łtym
km .
m dalej cmentarz nie oręcki z licznymi mogiłami
obrońc w ojczyzny9.

SZLAK POŁ

17,8 km

i niebieskie ul. Modlińską rowadzą w kierunku zachodnim do zaZnaki czarne
bytkowego budynku oczty. o jedna z
noklasycystycznych erełek Jabłonny
ochodząca z lat .
w. Obok na skwerze l y i Skiby stoi monument u amiętniający walki w latach
- a tak e omnik wdzięczności za onty kat Jana
Pawła i dzieło Solidarności .
km . W tym miejscu szlak niebieski odą a
skręca w rawo rzez ul. Modlińską w ul. Parkową i dochodzi do
rosto a czarny
wału kt rym w lewo mijając teren zwiedzanego ju rezerwatu trasa do rowadza
do iaskarni
km . Za zgodą właściciela mo na dosta się na jej teren i obejrze
miejsce rze rawy batalionu or. Znicza rzez Wisłę /. Szeroką drogą o kt rej
często suną cię ar wki jadące do iaskarni znaki kierują się w stronę ostrzelanego
w
r. w czasie walk o Jabłonnę domu na Buchniku 0
km .
m dalej
rzystanek Z M
.
Szlak
rzechodzi rzez ruchliwe skrzy owanie i lokalną ulicą do rowadza do
nowego osiedla blok w o rawej stronie. am onownie łączy się ze znakami niebieskimi
km i wiedzie ul. kademijną dalej wśr d zabudowań jednorodzinnych
Politechniczną. Przy końcu drogi szlaki rozdzielają się niebieski zawraca a trasa
czarna samodzielnie wkracza w las i rowadzi rzez miejsca w kt rych iemcy mordowali Polak w rzywo onych tu z okolicznych miejscowości. ho o wojnie ciała
ekshumowano w lesie ozostały niekt re mogiły otaczane szacunkiem i skłaniające
do re eksji. a zalesionej wydmie ierwsza z ięciu bezimiennych leśnych mogił
km . alej na ul. Przylesie zn w szlak chwilowo łączy się z niebieskim.
1
Kolejny krzy znajduje się na skraju R
2 gdzie
nastę uje rozstaj ze szlakiem niebieskim. Rezerwat utworzono w
r. aby chroni
drzewostan bukowy rzadko s otykany na Mazowszu. Zobaczy mo na tu okazy
czarnej brzozy. Wąskimi urokliwymi ście kami dotrzemy do trzeciej w tym rejonie
mogiły 3
km . astę na 4 mieści się rzy skrzy owaniu szerokich dukt w
km w esie egionowskim będącym częstym celem s acer w mieszkańc w
egionowa. o ostatniego grobu 5 widocznego ze szlaku rowadzi odchodząca
na ołudnie od traktu ście ka
km . ią około
m bez znak w. Powr t tą
samą drogą. Po kolejnym s otkaniu ze szlakiem niebieskim
km trasa Polski
Walczącej rzechodzi rzez teren byłej gaj wki Bukowiec. Zarośnięte nier wności
terenu to właśnie to co ozostało o jej zabudowaniach 6
km kt re stały
tu do czas w końca wojny światowej. Szlak do egionowa rowadzi nieo odal
tor w a otem rzy samej linii kolejowej. Przy rzeje dzie rzez tory dołącza obwodnica egionowa
wyznakowana kolorem niebieskim
km . Przy stacji PKP
Legionowo węzeł szlak w
km .

NIEPORĘT
ierwsze wzmianki o wsi ochodzą z ksiąg ara alnych z
r.
a rzełomie
i
w. była znaczącą osadą bartną. Po rzeniesieniu stolicy
do Warszawy w
r. Zygmunt
Waza wybrał ie oręt jako kr lewską rezydencję. stniał tu w wczas dw r myśliwski. Bywali tu kr lowie Zygmunt Waza
Władysław
Jan Kazimierz wystawiano balety Jana ndrzeja Morsztyna.
W centrum ie orętu znajduje się jeden z cenniejszych odwarszawskich zabytk w
barokowy kości ł wzniesiony między
a
r. Stanowił on wotum dziękczynne
kr la Jana Kazimierza za wygraną wojnę ze Szwecją. wagę zwraca murowany
ortal z herbem Waz w i dzwonnica bramna z
w. z dwoma dzwonami ierwszym
z roku
drugim z
roku zawierającym znane motto Krzyknęli chłopięta
Jan Kazimierz jako król wyszedł z Nieporęta.
Wewnątrz świątyni znajduje się tablica oświęcona amięci ołnierzy K :. Przed
kościołem na Placu Wolności rośnie okazały ąb Wolności ; tu rzy nim stoi
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utworzonego w
r. hroni on wilgotny las łęgowy w kt 58,6 km rym dominuje olsza czarna z domieszką jesionu wyniosłego i dębu szy ułkowego.
Okoliczne lasy nale ały niegdyś do majątku w ie oręcie i były ulubionym miejscem
olowań Waz w. Regularna trasa czarna
wiedzie skrajem rezerwatu gdzie na
końcu onowne skrzy owanie ze szlakiem zielonym. alej olana za nią skręt
w lewo. Wkr tce znaki czarne wkraczają na teren administracyjny Warszawy. Koniec
i
km .
60,4 km wy rawy rzy ętli autobus w Z M

D. 18 km | Nieporęt – Kobiałka
[opisy historyczne miejsc > –

46,3 km

49 km
50,6 km

52,9 km
54,9 km

C na stronach 25–27]

Wraz ze szlakami czerwonymi i
łtymi czarne znaki
rowadzą rzez
m
w stronę Kanału Kr lewskiego gdzie nastę uję ich rozłączenie. Malowniczą ście ką wzdłu zachodniego brzegu kanału. alej uliczkami ie orętu leksandrowa
i zabelina do ięknych łąk. W okolicach ul. Wrzosowej znajduje się zrzutowisko broni
Koc >
km . rasa wkracza na grunty wsi
P
zało onej
w
w. i zasiedlanej wtedy gł wnie rzez kolonist w niemieckich. owi rzybysze uregulowali układ rzek i zało yli ola u rawne. Przy rzeczce zarnej ierwszy
z most w alianckich Baileya ?. o ciekawa ozostałoś
o wojnie światowej
mosty te wchodzące w skład wy osa enia dywizji gen. Maczka zostały o wojnie
rzekazane do Polski i tu niekt re z nich słu ą do dziś. Wałem nad zarną znaki
wiodą do drugiego z most w ?
km skąd ul. raniczną z owrotem do
Izabelina i rzystanku Z M. l. Krzywą dojście do skrzy owania z ul. zabelińską.
u wzniesiona ka liczka u amiętniająca zryw Solidarności @
km . hodnikiem
rzy szosie rzejście rzez Kanał Kr lewski do centrum Stanisławowa Pierwszego.
Po rzekroczeniu drogi Warszawa- ie oręt znaki o uszczają wieś ul. Pogodną i lasem a otem jego granicą dochodzą do mogiły ołnierskiej w lesie w uroczysku
km . Krętą trasą lasem łąkami i wśr d zabudowań dojdziemy
A
do ronda w R
i rzystanku Z M
km .
uryst w czeka teraz kilkukilometrowa wędr wka szosą stru ańską. a
km znajduje się miejsce walki i śmierci ołnierzy K l y i Skiby B. Za zakrętem i niewielkim
astwiskiem droga osiąga skraj R
P
i skrzy owanie ze
znakami zielonymi. Idąc nimi na północ, dotrzeć można do Zamostków Wólczyńskich
(4,8 km), gdzie znajduje się koniec zielonego odcinka szlaku
. Natomiast kierując się
na południe, dochodzi się do przystanku ZTM w Strudze (8,6 km). Rezerwat rozciąga się
o lewej stronie drogi kt rą znaki czarne
odą ają na w rost. Został utworzony
w
r. dzięki staraniom ro . Witolda Rosy kierownika Zakładu rządzania asu
S
W w latach
. ominuje w nim ty lasu łęgowego grądy i b r mieszany.
roc. drzewostanu tworzy olsza i brzoza. Rez. Puszcza Słu ecka to jeden
z najcenniejszych obszar w leśnych Mazowsza. Wystę uje tu wiele gatunk w roślin
chronionych a wśr d nich wawrzynek wilczełyko. a terenie rezerwatu wystę uje
tak e mija zygzakowata.
Szosą na w rost znajduje się jeszcze szlak dojściowy
m do mogiły
rozstrzelanego o cera WP C. Właściwy szlak o uszcza szosę rzy ogr dkach
działkowych kierując się szeroką drogą leśną w rawo
km rzy Rezerwacie

!
Miejsce walk powstańczych
1-3 sierpnia 1944 roku
miejscowość:
P

Ste an Krasiński s. Kac er
wł. Muzeum istoryczne w egionowie

Jednym z gł wnych zadań ostawionych
rzez dow dztwo oddziałom rmii Krajowej
Rejonu Marianowo-Brzoz w teren zbli ony
do obecnego owiatu legionowskiego było
zablokowanie w chwili wybuchu Powstania
Warszawskiego szlak w kolejowych i drogowych rowadzących do Warszawy.
sier nia około godziny
.
w obli u
granicy egionowa i hotomowa atrol saer w sier . Stanisława zarmackiego s.
zort rozłączył tory kolejowe i zaminował je.
o rowadziło to do wykolejenia niemieckiego
wojskowego ociągu technicznego do kt rego dołączony był r wnie wagon sanitarny.
Ostrzeliwana rzez owstańc w niemiecka
załoga wyco ała się w stronę owego woru
Mazowieckiego. arcerze i harcerki z chotomowskich dru yn Szarych Szereg w rze rowadzili akcję rzeniesienia s rzętu medycznego z wykolejonego wagonu sanitarnego do
sz itali olowych w hotomowie i egionowie.
sier nia od strony
owego
woru
Mazowieckiego nadjechał niemiecki ociąg o ancerzony z dwoma kom aniami
iechoty. itlerowcy zaatakowali ozycje
owstańcze dowodzone rzez or. Ste ana
Krasińskiego s. Kac er. tworzył się lokalny kilkukilometrowy ront walk rozciągający
się od Olszewnicy do lasu Bagno. Po kilku
godzinach cię kich walk iemcy wyco ali się.
Było to naj owa niejsze starcie w Rejonie

N OWO WSC O N – opis historyczny

kolejna amiątkowa tablica ołnierzy K < oraz ka liczka Solidarności rzy
drodze =. u szlak czarny
krzy uje się z czerwonym - Warszawską Obwodnicą
urystyczną. Przystanek Z M
. Węzeł szlak w
km . Szlak czerwony
42,1 km w kierunku zachodnim doprowadzi do stacji PKP w Wieliszewie (5,6 km), w kierunku wschodnim do przystanku ZTM w Strudze (12,4 km). Żółty szlak odpowiednio do
stacji PKP w Warszawie-Choszczówce (10,3 km) i stacji PKP w Nieporęcie (1,7 km).
Rozpoczynający się przy przystanku szlak niebieski wiedzie do Zegrza Południowego,
gdzie pętla ZTM (5,5 km).

SZLAK CZARNY

SZLAK POŁ

SZLAK POŁ

N OWO WSC O N – opis krajoznawczy

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego
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Cmentarz parafialny
miejscowość:

#
Kościół parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
miejscowość:

uniemo liwia ścisłe datowanie owstania istniejącej tu ara i. Jedną z kolejnych drewnianych świątyń wzni sł bisku
łocki ndrzej
Stanisław Załuski w
r. W . oł.
w.
drewnianą świątynię zastą ił nowy murowany kości ł w stylu neogotyku angielskiego.
Za rojektował go wzięty architekt olski włoskiego ochodzenia ranciszek Maria anci
. Kości ł został wybudowany
w latach
z undacji hr. Maurycego
Potockiego.
W
r. w nastę stwie działań wojennych kości ł został częściowo zburzony. szkodzeniu
uległa ściana wschodnia za adła się częś
skle ienia. Z historycznego wystroju wnętrza
ocalały dwa neogotyckie ołtarze gł wny
i boczny kon esjonał oraz tron bisku i.
W odbudowanym kościele znajdują się wa ne tablice amiątkowe. Pierwsza u amiętnia
ołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej
z hotomowa i okolic kt rzy w listo adzie
r. o arnie zdobyli niemieckie koszary
w Jabłonnie obecnie egionowie . atomiast
druga czci amię oległych zaginionych i zamordowanych ołnierzy ułku rmii Krajowej
Marianowo-Brzoz w . ablicę u undowali
towarzysze walk z . kom anii Batalionu
Obwodu Obro a K.

Pomnik Bohaterów Walk
o Niepodległość Polski
1939–1945

fot. Joanna Stankowska
a chotomowskiej nekro olii s oczęło wielu zacnych mieszkańc w kt rych ycie od
okoleń związane było z regionem i działalnością atriotyczną. Wystarczy wymieni
rodziny Oleksiak w Bziuk w rabowskich
Kozibąk w Wr blewskich Bogusławskich czy
erget w z kt rej wywodził się J ze erget
leni otent d br Potockich. ajstarsze zachowane nagrobki sięgają lat .
stulecia.
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fot. Michał Wasilewski
ajwcześniejsze dzieje
hotomowa sięgają czas w średniowiecza. Jeden ze starszych znanych za is w ochodzi z
li ca
r. jednak zaginięcie aktu erekcyjnego

fot. Marek Paciorek

%

$

miejscowość:

i mieszkańcy hotomowa kt rzy rowadzili
o arną walkę z oku antem.
Wśr d nich był rzedwojenny racownik
Zachęty Stanisław ładysz s. Jarema ołnierz
. lutonu rmii Krajowej. W czasie
Powstania Warszawskiego zajmował się rodukcją granat w i butelek za alających w wytw rni zbrojeniowej Obro y kons iracyjnego obwodu K rzy ul. o ej w Warszawie.
Z jego inicjatywy rzez cały okres oku acji
w hotomowie był ukrywany słynny obraz
Jana Matejki t. Konstytucja Maja.

P

P

a dziernika
r. odsłonięto omnik
Bohater w Walk o ie odległoś Polski
. Wykonany w kształcie owstańczej barykady został zwieńczony rze bą rzedstawiającą orła zrywającego się do lotu. utorem
rojektu jest Ste an Konrad obrowolski.
a rontonie omnika znajduje się tablica
z czarnego granitu z inskry cją Chwała bohaterom walk z najazdem hitlerowskim 1939–
1945. Pomnik u undowali towarzysze broni

Miejsce mordu w Lesie
Chotomowskim
miejscowość:

N OWO WSC O N – opis historyczny

"

a oczątku
stulecia na chotomowskim
cmentarzu zło ono na wieczny s oczynek
Wincentego Ra czyńskiego uczestnika wypadków 1863 r. Ze względu na carską cenzurę kamieniarz nie u ył sł w
owstanie
styczniowe .
Zło ono tu r wnie rochy nieznanego ołnierza Wojska Polskiego a tak e zasłu onego komendanta Ochotniczej Stra y Po arnej
i eowiaka
członka Polskiej Organizacji
Wojskowej Polikar a Wr blewskiego s.
Wyrwa
oraz Ste ana Krasińskiego
s. Kac er
kierownika miejscowej szkoły o cera rmii Krajowej oległego
sier nia
r. w walkach owstańczych
stoczonych na granicy między hotomowem
i egionowem.

SZLAK CZARNY

SZLAK POŁ

Marianowo-Brzoz w . trzymanie bronionego odcinka owstańcy oku ili śmiercią swego dow dcy i kilku ołnierzy wielu zostało
rannych.
Wobec wstrzymania o ensywy armii radzieckiej
i koncentracji wojsk niemieckich w Jabłonnie
w trosce o bez ieczeństwo ludności cywilnej
dow dca Rejonu
łk Roman Kłoczkowski
s. rosz sier nia
r. ogłosił zakończenie walk na terenie miasta częściową demobilizację i wyco anie ozostałych oddział w
owstańczych do las w.

SZLAK POŁ

N OWO WSC O N – opis historyczny

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

lutego
r. w esie hotomowskim zostali zamordowani mieszkańcy hotomowa
i ołnierze K eon czyński
lat gnacy
iwski
lata Stanisław Mariański
lata
i ugeniusz W jcik
lat . Mę czy ni udali
się do lasu o susz i rze adli bez wieści.
O zbrodni s ołecznoś
hotomowa dowiedziała się z in ormacji umieszczonej na łocie
rzy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej dwa
tygodnie o ich zaginięciu. Prawdo odobnie
kartkę zawiesił anonimowo miejscowy
gajowy.

13

Jak się okazało w głębi lasu u odn a
g ry nieo odal rogi ąbrowskiej odko ano
okaleczone w okrutny s os b ciała. Mordu
kt ry wstrząsnął mieszkańcami hotomowa
do uścili się ołnierze hitlerowscy i celnicy
ilnujący obliskiej granicy eneralnego
ubernatorstwa z Rzeszą. Po ekshumacji
ciała omordowanych zło ono na cmentarzu
w hotomowie. Miejsce mordu u amiętnia
metalowy krzy z tablicą odsłonięty
września
r. z inicjatywy Jana alińskiego
J ze a emańskiego i Wacława Piwnickiego.

a cmentarzu ara alnym w Jabłonnie jak
w soczewce sku iają się -wieczne tragiczne dzieje gminy i Polski. Pochowano na nim
m.in.
ołnierzy Wojska Polskiego kt rzy
olegli w walkach od Jabłonną
września
r. W większości byli to strzelcy . Pułku
Piechoty zieci Warszawy . W
r. mogiłę uzu ełniono urnami z ziemią z Katynia
Monte assino oreto i rnhem. Ponadto odsłonięto symboliczne tablice u amiętniające
oległych ołnierzy . kom anii Batalionu
K rmii Krajowej oraz o cer w . Batalionu
Balonowego zamordowanych w
r.
rzez unkcjonariuszy KW
udowego
Komisariatu S raw Wewnętrznych ZSRR
w Katyniu.
a cmentarzu s oczywają tak e dwaj odchorą owie K Mieczysław Stę nowski s.
l a i Stanisław elicki s. Skiba z Batalionu
z Jabłonny. Znajduje się tu r wnie mogiła
ok.
ołnierzy radzieckich kt rzy zmarli
z wycieńczenia w hitlerowskim odobozie
w Bukowie.
a cmentarzu zło ono szczątki
os b rozstrzelanych w czerwcu
r. w okolicznych
lasach. Byli to nieznani wię niowie z Pawiaka.
Przy gł wnej alei w grobie rodzinnym s oczął
or. K Mieczysław Kiełbiński
s. idelis
kawaler Orderu irtuti Militari
ranny w bitwie od Jaktorowem. W Jabłonnie
został ochowany tak e mjr eon latowski
zasłu ony ołnierz egion w Polskich dow dca . Pułku Piechoty egii kademickiej
odznaczony Krzy em irtuti Militari
kl.
za udział w bitwie od Kościuchn wką
Kostiuchn wką w
r.

fot. Marek Paciorek

fot. Foto Media Art

'
Cmentarz parafialny

&

miejscowość:

Obelisk upamiętniający pomordowanych w latach 1939–1945
miejscowość:
Za wsią hotom w około km od Jabłonny
rzy drodze nr
uwagę zwraca kamienny
obelisk odsłonięty
a dziernika
r.
amiętnia omordowanych i rozstrzelanych
rzez hitlerowc w w asach hotomowskich
w tym wielu wię ni w warszawskiego
Pawiaka.
Monument za rojektował Ste an Konrad
obrowolski
tw rca m.in.
omnika
Bohater w Walk o ie odległoś Polski
w hotomowie. a obelisku
u undowanym staraniem chotomowskiego koła Związku Bojownik w o Wolnoś
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i emokrację ZBoWi
widnieje inskry cja
Ten las uświęcony jest męczeńską krwią setek
pomordowanych i rozstrzelanych przez zbirów
hitlerowskich w latach 1939–1945. Chotomów
1972 rok.

(

fot. Joanna Stankowska

Piechoty zdobyli Jabłonnę o cię kich bojach z hitlerowską dywizją SS otenko .
O walkach z
r. rzy omina m.in. kilka betonowych stanowisk strzeleckich
dla karabin w maszynowych. szczelniły
one niemiecką linię obrony między wałem
rzeciw owodziowym a Wisłą na wysokości ołączenia dzisiejszych ulic Wałowej
i Jesiennej. Bez ośrednio na wale zwraca
uwagę stanowisko karabinu maszynowego
na lanie koła. atomiast na jednym z umocnień oło onych bli ej rzeki zachował się
oryginalny od is niemieckiego ododdziału wznoszącego schrony 1. Komp. Bau Pi.
Btl. 9 oznaczający . kom anię budowlaną
. Batalionu Sa er w.

fot. Michał Naumczyk

)
Tablica upamiętniająca
rozpoczęcie walk o Warszawę
w styczniu 1945 roku

Pozostałości umocnień niemieckich
z II wojny światowej

miejscowość:

miejscowość:

Zes ł ałacowo- arkowy w Jabłonnie owstał w latach
.W
r. Jabłonnę
odziedziczył ksią ę J ze Poniatowski kt ry
często bywał tu w latach
. Po tragicznej śmiercih księcia J ze a w bitwie od
i skiem
ałac rzeszedł w ręce rodziny Potockich. Ostatnim jego właścicielem

a dziernika
r. jednostki . rmii
zerwonej oraz olscy ołnierze z . Pułku

N OWO WSC O N – opis historyczny
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Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

P

P N
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był hrabia Maurycy Potocki w czasie wojny
o cer rmii Krajowej.
Po rzejściu rontu w a dzierniku
r.
budowla została zburzona w znacznym sto niu zwłaszcza jej wnętrza zostały niemal całkowicie zniszczone do środka oza adały
się stro y. Ocalała jedynie zewnętrzna asada
i ściany działowe z kt rych w większości odadła ozdobna sztukateria. Odbudowa rezydencji od kierunkiem in . arch. Mieczysława
Ku my trwała do
r.
a rawym skrzydle ałacu zawieszono amiątkową tablicę z inskry cją W tym rejonie
16 stycznia 1945 r. oddziały 2 Dywizji Piechoty
im. Henryka Dąbrowskiego współdziałając z radzieckimi oddziałami 47 Armii rozpoczęły bój
o wyzwolenie Warszawy - Stolicy Polski.

s rawował łk in . Kazimierz Kowalski były
o cer z . Pułku Sa er w Kolejowych
z egionowa. Świątynia została wzniesiona
staraniem ks. J ze a bramowicza długoletniego zasłu onego roboszcza w latach
. Powstała na miejscu całkowicie zniszczonego rzedwojennego kościoła.
W kościele znajdują się tablice u amiętniające oległych ołnierzy Batalionu z Jabłonny
z
Obwodu rmii Krajowej Obro a oraz
mieszkańc w rozstrzelanych rzez hitlerowc w w Palmirach w lutym
r. W
r.
w świątyni odsłonięto tablicę u amiętniającą
hrabiego Maurycego Potockiego ostatniego Pana na Jabłonnie a w czasie wojny
o cera K.

łnocnych dzielnic lewobrze nej Warszawy.
W nocy z
na
stycznia siły gł wne
WP rze rawiły się na zachodni brzeg
Wisły na odcinku między
rą Kalwaria
a Magnuszewem i o świcie odjęły natarcie
na Warszawę. W nocy z Pragi roz oczęła natarcie
ywizja Piechoty orsując Wisłę i wyarła iemc w z centrum. Około godz.
włączyła się do walki w mieście
ywizja
Piechoty
ąbrowszczak w kt ra w rejonie Ogrodu Saskiego ołączyła się z
P.
o godziny
.
Warszawa była wolna.
Wieczorem
stycznia do miasta dotarły
siły gł wne
WP nacierające od zachodu
i ołudnia.
Straty
WP w o anowaniu Warszawy to
oległych zaginionych i rannych z tego
około
zabitych w tym około
od min.
W całej o eracji warszawskiej
WP straciła
ołnierzy w tym
zabitych.

*
Kościół parafii pw. Matki
Bożej Królowej Polski
miejscowość:

fot. Stefan Wojciechowski
ywizja ta wchodziła w skład
rmii Wojska
Polskiego WP działającej w ramach tzw.
rontu Białoruskiego. W ierwszej ołowie stycznia
r.
WP zajmowała ozycje od Jabłonny do Karczewa.
ywizja
Piechoty
P stacjonowała w Jabłonnie.
iemcy zorganizowali swoje siły w ostaci
odw jnego ierścienia ancernego wok ł zniszczonej rzez siebie w onad
Warszawy.
stycznia niemiecka obrona została rzełamana rzez siły rontu
Białoruskiego.
stycznia z Rejonu Jabłonny
na Kę ę Kieł ińską uderzyła właśnie ywizja
ąbrowszczk w i uchwyciła rzycz łek
o czym roz oczęła natarcie w kierunku

fot. Beata Dudek
mach obecnego kościoła w Jabłonnie został wzniesiony w latach
według
rojektu Zbigniewa hwaliboga i Bolesława
ierycha. adz r techniczny nad racami

+
Pamiątkowe tablice na gmachu
Urzędu Gminy Jabłonna
miejscowość:
Siedziba dzisiejszego urzędu gminy jest interesującym zabytkiem - dawnym zajazdem
starannie odrestaurowanym w
r.
Budynek bardzo owa nie ucier iał w czasie
działań wojennych w
r.
a dziernika
jednostki . rmii zerwonej oraz olscy ołnierze z . Pułku Piechoty zdobyli Jabłonnę
o cię kich bojach z hitlerowską dywizją SS
otenko . Wydarzenia te u amiętnia tablica u undowana w . rocznicę walk rzyadającą w
r. Obok niej znajduje się
tak e tablica u amiętniająca obyt w ałacu
w Jabłonnie w czasie wojny
r. sztabu
gen. Władysława Sikorskiego dow dcy
rmii Wojska Polskiego.
Warto rzy omnie
e budynek zajazdu został wzniesiony w ierwszej ołowie
w.
W
r. mieściła się w nim karczma z zajazdem i ku nią.
Zajazd został uwieczniony rzez znanego
isarza Wiktora omulickiego w o owiadaniu hałat. en ciekawy za is literacki
dotyczący Jabłonny ukazał się w zbiorku
z
r. t. Z jednego strumienia. W okresie

międzywojennym w budynku mieścił się Sąd
rodzki osterunek Policji Państwowej oraz
słynna restauracja Złoty R g .
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fot. Michał Naumczyk

,
Pomnik ku czci Żołnierzy
Armii Krajowej
miejscowość:
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Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

fot. Foto Media Art
Pomnik u amiętnia wkład
rmii Krajowej z Jabłonny

Batalionu
w walkę
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o wolnoś ojczyzny w czasie wojny światowej. Przy omina o mieszkańcach działających w takich organizacjach jak Polska
ie odległa Słu ba Zwycięstwu Polski
Związek Walki Zbrojnej
rmia Krajowa
Wojskowa Słu ba Kobiet czy Szare Szeregi.
utorem rojektu omnika rzy ominającego kształt owstańczej barykady jest in .
J ze Stankiewicz. Monument został u undowany rzez środowisko byłych ołnierzy
K rzy ws arciu władz gminy Jabłonna i ks.
roboszcza . mijewskiego. Odsłonięcie nastą iło sier nia
r.

umieszczono słowa wielkiego Polaka kt re
m wią o sensie i istocie solidarności międzyludzkiej tak wa nej w budowaniu ycia s ołecznego Solidarność to znaczy: jeden i drugi,
a skoro brzemię, to brzemię niesione razem,
we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw
drugiemu.
Obelisk u undowany rzez gminę Jabłonna
w
roku oświęcił arcybisku diecezji
warszawsko- raskiej Sławoj eszek ł d .

Pomnik poległych żołnierzy Wojska
Polskiego i mieszkańców Jabłonny

rze rawił się brodem na wys ę na środku
koryta Wisły Kę ę Burakowską. Powstańcy
w ukryciu wśr d atrolujących rzekę niemieckich łodzi motorowych
rzeczekali
cały dzień.
września o łnocy o ołnierzy rzy łynęły inne łodzie kt re zabrały wszystkich na
lewy brzeg. ad ranem oddział Znicza dotarł do uszczy a koło ołudnia zameldował
się u dow dcy ru y Kam inos.

/
.
Pomnik wdzięczności
za pontyfikat Jana Pawła II
i dzieło „Solidarności”
miejscowość:

miejscowość:
Monumentalny omnik wzniesiono w
r.
Został
oświęcony ołnierzom Wojska
Polskiego i mieszkańcom Jabłonny oległym
i omordowanym w czasie wojny światowej. Jego autorami są ro . SP Stanisław
Kulon oraz artysta rze biarz Mieczysław
Borys
tw rcy odobnego monumentu
w Milan wku. Pierwszy z nich jest tak e autorem znanego omnika hwała Sa erom
w Warszawie.

fot. Beata Dudek

fot. Beata Dudek
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Obelisk w Jabłonnie stoi na skwerze l y
i Skiby
odchorą ych K rmii Krajowej
Mieczysława Stę nowskiego i Stanisława
elickiego z Jabłonny. Podchorą owie zginęli
czerwca
r. odczas akcji osłonowej trans ortu broni zrzutowej w rejonie
Stanisławowa. ow dztwo K w uznaniu zasług awansowało ich ośmiertnie do sto ni
o cerskich i odznaczyło Krzy em Srebrnym
Orderu irtuti Militari.

Pomnik jest u amiętnieniem onty katu Jana
Pawła oraz wyrazem wdzięczności za zmagania Solidarności o odzyskanie suwerenności Polski.
Za rojektowany został rzez zes ł artysty lastyka dr. dwarda Kołakowskiego.
harakterystyczne gładkie ściany nawiązują
swoim wyglądem do kamienia węgielnego
i symbolizują trwałoś cechującą nauki Ojca
Świętego oraz dokonania Solidarności .
Wewnętrzna częś bryły rzy omina ma
jedną z tatrzańskich skał na kt re wielokrotnie atrzył Karol Wojtyła. a omniku

Miejsce przeprawy batalionu
„Znicza” do Kampinosu
miejscowość:
Po wygaśnięciu działań
owstańczych
w egionowie i jego okolicach na a el dow dztwa owstania w Warszawie w ierwszych
dniach września
roku dow dca Rejonu
Marianowo-Brzoz w
łk Roman Kłoczkowski
rosz zdecydował się wysła częś ołnierzy
do Puszczy Kam inoskiej. września zmobilizowani owstańcy zebrali się w hoszcz wce
gdzie s ormowany został batalion od dow dztwem or. Bolesława Szymkiewicza s. Znicz.
W skład batalionu weszły oddział or. Znicza
z . batalionu z egionowa oddział ywersji
Bojowej or. Ste ana Ziembińskiego So licy
. luton . kom anii batalionu z Jabłonny od
dow dztwem chor. Stanisława Sękowskiego
Michała oraz luton owstańc w z Pragi
rzy rowadzony rzez chor. Mieczysława
Kiełbińskiego idelisa . ak s ormowany batalion Znicza liczył około
uzbrojonych
ołnierzy zao atrzonych w karabiny istolety ręczne karabiny maszynowe i rusznice
rzeciw ancerne.
Organizacja rze rawy rzez Wisłę owierzona została or. So licy . Batalion Znicza
wyruszył trasą rzez tory kolejowe Warszawaegionowo lasem do Bukowa rzez szosę
między Buchnikiem a Bukowem w kierunku
Wisły i około godz. . dotarł do brzegu
rzeki. Około łnocy otrzymano wiadomoś
e rzygotowane rzez rybak w łodzie zostały rozbite granatami rzez iemc w.
W tej sytuacji jeszcze rzed świtem batalion

wł. Muzeum Historyczne w Legionowie

0
Dom ze śladami walk
o Jabłonnę w 1944 roku
miejscowość:
prywatny)
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Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

fot. Joanna Stankowska
W okolicach ronda na kt rym obecnie łączy
się obwodnica Jabłonny z ulicą Modlińską

19

w
roku wa yły się losy olskiego natarcia
na Jabłonnę. Budynek rzy ulicy Modlińskiej
Willa orunianka jest świadkiem tamtych
wydarzeń. Widoczne jeszcze obecnie
r.
na jego murach ślady o kulach rzy ominają
o za artych walkach w Buchniku le ącym na
granicy Jabłonny. Pod koniec a dziernika
roku . rmia Wojska Polskiego stoczyła tu cię ki b j z hitlerowską ywizją SS
otenko . W chwili gdy walki rowadziły
czołgi olska iechota zdołała zają teren
Buchnika. Przez wiele dni na rzełomie a dziernika i listo ada
roku ołnierze toczyli
cię kie walki o Jabłonnę.

a godzinę W w
roku wyznaczono
siedzibę sztabu owstańczego
Rejonu
Marianowo-Brzoz w
Obwodu Obro a
rmii Krajowej w lokalu s łdzielni rzy
Rynku w egionowie. Jednak ju w momencie zajmowania ozycji osłona sztabu natrała na niemiecki atrol motocyklowy i samoch d ancerny. oszło do wymiany ognia
w wyniku kt rej iemcy się wyco ali. le na
odgłosy strzał w wkr tce na Rynek wjechały
samochody niemieckiej artylerii rzeje d ające szosą Jabłonna-Zegrze i roz oczęły
ostrzeliwanie egionowa.
Sztab trzeba było rzenieś do gaj wki
na Bukowcu. Było to miejsce koncentracji
oddział w owstańczych. a zbi rkę na
Bukowcu stawiło się kilkuset ołnierzy gotowych do walki.
eśnicz wka Bukowiec wzniesiona została w
wieku nad hocholimi Błotami tj.
w obli u bagien w asach egionowskich
nale ących do d br Potockich. Po dawnej
gaj wce ozostały dziś jedynie resztki undament w i gruz.

12345
Mogiły nieznanych
ofiar niemieckich mordów
miejscowość:

6
Miejsce po gajówce „Bukowiec”
miejscowość:

7

sier nia
r. miała miejsce tragedia rozstrzelania
lub
os b na osiedlu owo ol. W tej tragedii zginęli m. in.
Rybarczyk lat
Jerzy ymek lat
dward
Łaski lat
Jan ąca lat
Stanisław
Skar ycki lat
Janina omalska z domu
Maciejewska Janusz Pacho Marian Walczak
lat
ryzjer z Zegrza Jerzy Sosnowski
student z Warszawy J ze Kozłowski z Łajsk
Masłowski z Łajsk leksander Maciejewski
brat Janiny omalskiej ak Majewski oraz
nieznanego nazwiska Rosjanin.
rudno jest dzisiaj ustali jednoznacznie dokładną datę tragicznych wydarzeń oniewa
w okresie tych zaledwie aru dni miały miejsce w okolicznych miejscowościach liczne
aresztowania i rozstrzelania ludności cywilnej
i ołnierzy rmii Krajowej.

8
Miejsce rozstrzelania żołnierzy AK
z III Batalionu w Nieporęcie
miejscowość: N

N

Upamiętnienie miejsca mordu
miejscowość: N

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Katarzyna Leszczyńska
asy egionowskie rzez lata były świadkami
wielu walk i oku acyjnych mord w ale niejednokrotnie tak e schronieniem dla owstańczych oddział w rmii Krajowej oraz działającego tu oddziału rmii udowej i ściganych
rzez oku ant w mieszkańc w okolicznych
miejscowości. Wędrując tymi lasami tra
mo na na bezimienne mogiły. ho o wojnie
ciała ekshumowano w lesie ozostały niekt re mogiły otaczane szacunkiem i skłaniające
do re eksji. W
roku Robert Kanigowski
wraz z rodziną i rzyjaci łmi u orządkował

20

miejsca amięci a na grobach ostawił nowe
krzy e. a naszym szlaku to
•
Punkt 1 mogiła usy ana z ziemi niewielki ko iec o wysokości
cm z metalowym białym krzy em na drzewie
zawieszona ka liczka
•
Punkt 2 mogiła usy ana z ziemi niewielki ko iec o wysokości
cm z metalowym białym krzy em na drzewie
zawieszona ka liczka
•
Punkt 3 mogiła usy ana z ziemi niewielki ko iec o wysokości
cmz metalowym białym krzy em na drzewie
zawieszona ka liczka
•
Punkt 4 mogiła otoczona betonowym
undamentem z metalowym białym
krzy em
•
Punkt 5 mogiła otoczona betonowym undamentem z metalowym
białym krzy em ozostał tak e krzy
betonowy.
Przechodząc obok tych mogił rzystańmy na
chwilę by w ciszy zaduma się nad losem ludzi kt rzy tu oddali swe ycie... bezimienni...
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Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

fot. Joanna Stankowska

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie

aj wka z czas w wojny widok od strony
rozlewiska wł. Muzeum istoryczne
w egionowie

W miejscu rozstrzelania rzez iemc w gruy Polak w rzede wszystkim miejscowej
ludności cywilnej znajduje się głaz z tablicą
in ormacyjną
o rawej stronie stoi du y
drewniany krzy . W środę
sier nia
bąd jak wskazują inne r dła w sobotę

Miejsce rozstrzelania rzez hitlerowc w
ośmiu ołnierzy rmii Krajowej w dniu
sier nia
roku. W miejscu tym stoi
krzy z betonową odstawą na kt rym widnieją słowa Tu zginęli żołnierze AK z rąk hitlerowskich faszystów 1944 r.
sier nia
roku niemieckie komando
zło one z unkcjonariuszy gesta o i andarmerii na odstawie osiadanej listy aresztowało ołnierzy
batalionu K na terenie

21

ie orętu. Po wielogodzinnych rzesłuchaniach w budynku rzykościelnym lub według
innych relacji budynku szkolnym wyrokiem
władz oku acyjnych ołnierze zostali skazani
na śmier rzez rozstrzelanie. W czasie ich
konwojowania do cię ar wki jeden ze skazanych r bował ucieczki ale został zastrzelony rzed ścianą lasu. ie owiodła się te
r ba ocalenia skazańca rzez mieszkającą
w ie oręcie rodzinę.
Skazani zostali rzewiezieni do lasu nieoręckiego i rzy istniejącej tam rzesiece
rozstrzelani a nastę nie ochowani w zbiorowej mogile. Polegli w wczas ndrzej Marek
Po lat
Jan Rembelski lat
Mieczysław
Kozak lat
Bronisław Smolarczyk lat
dam rocholski lat
adeusz rocholski
lat
Władysław
anielewiczlat
Szcze an Szy erek lat .
Miejsce och wku rozstrzelanych ustalił o
rzeszukaniu terenu na odstawie widocznego za adnięcia się ziemi jeden z mieszkańc w ie orętu. iała ekshumowano w
roku i rzeniesiono na cmentarz ara alny
w ie oręcie a miejsce rozstrzelania u amiętniono krzy em kt rego ierwotną lokalizację
częściowo zmieniła trasa istniejącego obecnie
gazociągu.

batalionu to Zegrze ie oręt Białobrzegi
Rembelszczyzna Stanisław w zabelin.
ajwa niejsze akcje bojowe
•
li ca
r. oddział od dow dztwem
or. Zygmunta Mireckiego
s. Zim wyzwolił ob z jeńc w radzieckich w Beniaminowie gdzie według
danych wywiadu K rzetrzymywano
w nieludzkich warunkach około
ołnierzy
•
sier nia
r. atak na samochody
niemieckie na szosie ie oręt-Struga
od alenie niemieckiego składu aliwa
•
w nocy z
na
sier nia
r.
oddział nie oręcki
or.
Koraba
Konstanty Radziwiłł wzmocniony ołnierzami ze Skrzeszewa i Wieliszewa
zaatakował w nno olu niemiecką
baterię artylerii cię kiej ostrzeliwującej
Warszawę
iemcy onieśli znaczne
straty w ludziach i s rzęcie kilka dni
niej
sier nia oddział ten został
otoczony rzez iemc w większoś
ołnierzy została ojmana i rozstrzelana or. Korab więziony i torturowany
został zamordowany
września.

9
Cmentarz parafialny
miejscowość: N

fot. Joanna Stankowska
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a tym cmentarzu odnajdziemy zar wno
gr b olskiego ołnierza oległego we wrześniu
r. jak i zbiorową mogiłę ołnierzy
rmii Krajowej zamordowanych rzez hitlerowc w w obliskim lesie
sier nia
r.
Wśr d zamordowanych byli dwaj synowie hr.
Zdzisława rocholskiego właściciela majątku w Poniatowie dam i adeusz rocholscy
a tak e or. rez. Władysław anielewicz s.
Oko dow dca . kom anii Batalionu K
w Poniatowie. W alejce na rawo od bramy
znajduje się nagrobek k t. rez. Bronisława
okaja
ochowanego tu wraz
z oną Bronisławą
. en zasłu ony dla ie orętu edagog i działacz Związku
auczycielstwa Polskiego był obrońcą
Warszawy w
r. dow dcą
Batalionu
K w Rejonie oraz komendantem kons iracyjnego lacu zrzutowego broni alianckiej
o kry tonimie Koc w okolicach zabelina.
Jego zasługi u amiętnia tak e tablica na
gmachu Szkoły Podstawowej w ie oręcie
kt rej był kierownikiem od
r.

:
Kościół parafii pw. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

„Dąb Wolności”
miejscowość: N

P

fot. archiwum Gminy Nieporęt

miejscowość: N
Barokowy kości ł w ie oręcie jest jednym
z cenniejszych zabytk w w owiecie legionowskim. Świątynię wzniesiono omiędzy
a
r. W
r. Sejm Koronny rzyjął uchwałę zatwierdzającą wolę kr la Jana
Kazimierza Wazy budowy kościoła jako
wotum dziękczynnego o wojnie ze Szwecją.
We wnętrzu kościoła znajduje się tablica
oświęcona ołnierzom
Batalionu rmii
Krajowej z ie orętu kt rzy olegli zmarli
i zaginęli w walkach o nie odległoś Polski
w latach
. Batalion ten wchodził w skład Rejonu ułku MarianowoBrzoz w
Obwodu Obro a K. Jego
dow dcą był or. Bronisław okaj s.
Bogdan. Batalion składał się z trzech kom anii łącznie
luton w oraz wydzielonego
Oddziału ywersji Bojowej. eren działania

;
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fot. Foto Media Art

Z rzekazu mieszkańc w wiemy e w listo adzie
roku na amiątkę odzyskania rzez Polskę nie odległości
mieszkańcy ie orętu osadzili młody
dąb kt ry się nie rzyjął. Prawdo odobnie
marca
roku w dniu imienin J ze a
co łączono z ostacią J ze a Piłsudskiego
osadzony został drugi dąb. Warto doda
e był to dąb czerwony kt ry nie jest gatunkiem naturalnie wystę ującym na naszym terenie.
hrzestnymi dębu byli rzedstawiciele
szkoły odstawowej w ie oręcie Zo a
urkot z domu Powała i leksander Kawka
oraz ze starszego okolenia J ze Wr bel
i J ze Pietrzak. W uroczystości oświęcenia drzewa rzez ks. udwika Kowieskiego
brała udział kom ania Wojska Polskiego.
W nocy z
na
listo ada
roku
ołnierze
rmii Krajowej z
ie orętu
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Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego
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<
Pamiątkowa tablica
żołnierzy AK
miejscowość: N

P

=

>

?

Kapliczka „Solidarności”

Zrzutowisko broni „Koc”

miejscowość: N

miejscowość: I

Mosty alianckie systemu
Baileya

Ka liczka owstała z rozbudowania istniejącej do grudnia
r. tablicy in ormacyjnej
Solidarności R Rolnik w ndywidualnych
w ie oręcie. Po
grudnia
r. do
gabloty wstawiona została ko ia obrazu
Matki Boskiej zęstochowskiej. Z czasem
dzięki staraniom gł wnie rodziny leb w
z ie orętu gablota została obudowana
zwieńczona metalowym daszkiem z krzyem i ws arta na czterech kolumienkach.
W
niejszym czasie ka liczkę obsadzono
zielenią.

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Katarzyna Leszczyńska
la uczczenia amięci ołnierzy
rmii
Krajowej oległych zamordowanych lub
tych co nie wr cili z sowieckich łagr w zesłani za działalnoś nie odległościową gmina ie oręt u undowała amiątkową tablicę
na kt rej umieszczono nazwiska ołnierzy
z terenu gminy i okolic.
Przy tablicy usytuowanej w centralnej części Placu Wolności corocznie odbywają się
uroczystości rocznicowe. ablica ta jest uzuełnieniem tablicy wmurowanej w kruchcie
kościoła ara alnego w ie oręcie oświęconej amięci oległych i zaginionych ołnierzy Batalionu K w ie oręcie Obwodu
Marianowo-Brzoz w .
fot. Joanna Stankowska
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P

eren rozległych łąk otoczony lasami wok ł
zabelina był bardzo dobrym miejscem na
zrzutowisko kt re osiadało system zabezieczenia i obsługi. Zygmunt Mirecki s. Zim
leśniczy z Białobrzeg w w swoich ws omnieniach tak o isuje organizację zabez ieczenia zrzutowiska Koc Pierwszą czynnością
dowódcy zrzutowiska było skontaktowanie się
z wyznaczonym przez Komendę Główną Armii
Krajowej kierownikiem zrzutów „Kupcem” na ul.
Jasnej w Warszawie. Po omówieniu szczegółów
technicznych kierownik podawał terminy zrzutów
i sygnał wyjścia na plac. Po zakończeniu polskiego komunikatu w londyńskiej stacji radiowej
BBC o godzinie 18 grano umówioną melodię
(np. ”Krakowiaczek jeden”). Oznaczało to rozkaz
wyjścia na plac zrzutowy. O godz. 20 powtarzano komunikat i melodię. Przed spodziewanym
zrzutem czuwało kilka zrzutowisk w różnych, odległych od siebie miejscowościach, gdyż mogły
powstać niespodziewane przeszkody uniemożliwiające odbiór w pierwotnie ustalonym miejscu. W wyznaczonym dniu przyjeżdżał „Delegat”
z Komendy Głównej z zadaniem sprawdzenia
przygotowań i załatwienia dokumentów dla
spadochroniarzy. Dla ubezpieczenia przed wojskiem niemieckim, stacjonującym na Pradze,
w Legionowie, Zegrzu i Beniaminowie oraz przed
gęsto rozmieszczonymi placówkami żandarmerii, brano do akcji 100-120 żołnierzy, ustawiając
posterunki wokół placu. Na środku zrzutowiska
znajdowała się grupa przeznaczona do odbioru
zrzutu oraz parokonny wóz na pneumatycznych
kołach tzw. balonowiec.
Pierwszy zrzut miał miejsce w nocy z
na
września
roku. Odebrano trzech
skoczk w i zao atrzenie. Zrzutowisko Koc
było jeszcze kilkakrotnie wyznaczane do zrzut w ale tylko w Święta Wielkanocne z na
kwietnia
roku odebrano drugi zrzut
broni i czterech skoczk w na łąkach koło
zabelina.

miejscowość: okolice Izabelina
P

fot. Joanna Stankowska
Mosty na rzece zarnej ochodzą z wojny światowej i były u ywane rzez aliant w
na roncie zachodnim. W Polskich Siłach
Zbrojnych mosty takie stanowiły wy osa enie dywizji ancernej gen. Maczka. Oba mosty zostały o wojnie dostarczone do Polski
gdzie miały naj rawdo odobniej s ełnia
rolę tymczasową ale niekt re rzetrwały do
naszych czas w. ho nie wią ą się bez ośrednio z walkami na naszym terenie stanowią jednak rzykład wojennej techniki u ywanej rzez Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.

@
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zamocowali na ogrodzeniu wok ł dębu
na znak o oru wobec oku anta hitlerowskiego biało-czerwone chorągiewki oraz
emblematy Polski Walczącej i godło Orła
Białego. rzewo rzetrwało zawieruchę
wojenną i do dnia dzisiejszego rośnie na
Placu Wolności.

SZLAK CZARNY

SZLAK POŁ

SZLAK POŁ

N OWO WSC O N – opis historyczny

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

Kapliczka upamiętniająca
zryw „Solidarności”
miejscowość: Izabelin
Wydarzenia lat
i wczesny okres
zwany estiwalem wolności
ozostawiły
w ie oręcie i jego okolicach nieliczne amiątki. Jedna z nich znajdująca się u zbiegu ulic Krzywej i zabelińskiej to wisząca na
drzewie ka liczka z ciekawą symboliką datą
r. gdy o raz ierwszy od wielu
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lat nar d m gł swobodnie obchodzi swoje odw jne święto rocznicę uchwalenia
Konstytucji Maja a zarazem święto Matki
Bo ej Kr lowej Polski . nnym symbolem wolności jest zerwany łańcuch.

broni rzykrytej tor em natknął się na ododdział ołnierzy niemieckich i egionu
urkiestańskiego. Wywiązała się walka
odczas kt rej kierujący wozem zdołali się
oddali i broń została uratowana. iestety
w wyniku ostrzału odchorą owie zginęli.
Władze K w uznaniu zasług awansowały
ich ośmiertnie do sto ni o cerskich i odznaczyły Krzy em Srebrnym Orderu irtuti
Militari. Ju w ierwszą rocznicę ich śmierci
ustawiono tu krzy . W drugiej ołowie lat
.
w. w okresie odwil y olitycznej
władze PR zgodziły się na trwałe u amiętnienie oległych i
czerwca
r. z inicjatywy dow dcy odchorą ych dwarda
ietricha s. Ral
odsłonięto
głaz amiątkowy. Pamię akcji jest wcią
ywa. o roku
czerwca zbierają się rzy
kamieniu towarzysze broni oległych ich
krewni rzedstawiciele koła Światowego
Związku ołnierzy rmii Krajowej władze
samorządowe i miłośnicy regionu.
W
roku omnik został wyremontowany dzięki staraniom
ie oręckiego
Stowarzyszenia istorycznego rzy ws arciu miny ie oręt.

A

C
Mogiła żołnierska
miejscowość:
P
Metalowy krzy z betonową odstawą na
kt rej wyryty jest na is Tu spoczywa Nieznany
Oficer Wojska Polskiego rozstrzelany w VIII 1947
roku – Cześć Jego Pamięci. Ka dego roku
listo ada składane są na mogile wiązanki
kwiat w i za alane znicze. Z relacji mieszkańc w zarnej Strugi wynika e w tym
miejscu wczesnym rankiem w sier niu
roku został rozstrzelany rzez unkcjonariuszy Słu by Bez ieczeństwa o cer
Wojska Polskiego kt ry został tu ochowany. a miejscu tym odnaleziono w wczas
wojskowy koc i o cerską cza kę rogatywkę.
Szczeg łowy o is wydarzeń z tego miejsca
jest obecnie badany ze względu na r nice
w relacjach os b kt re osiadają in ormacje
o tym wydarzeniu.

SZLAK POŁ

SZLAK POŁ
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fot. Muzeum Historyczne w Legionowie

rawdo odobnie zestrzelony olski samolot. Jednak ten rzekaz nie ma otwierdzenia
w materiałach archiwalnych. Przez dłu szy
okres od zakończenia wojny światowej do
lat osiemdziesiątych
wieku według relacji
mieszkańc w na krzy u mogiły zawieszony
był stalowy hełm ale trudno obecnie ustali
czy był to hełm olski salamandra niemiecki czy te rosyjski. a tym terenie walczyły oddziały osłonowe . ywizji Piechoty Wojska
Polskiego oddziały niemieckie w
roku
i oddziały rmii zerwonej w
roku.

N OWO WSC O N – opis historyczny
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Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

fot. Foto Media Art

B

Mogiła żołnierska

Kamień upamiętniający śmierć
podchorążych „Alfy” i „Skiby”

miejscowość: skraj lasu Uroczysko

miejscowość:

Metalowy krzy z tabliczką od nim usy any
ko iec na wysokości ok.
cm. a tabliczce
na is Nieznany żołnierz Wojska Polskiego poległy we wrześniu 1939 r.
istoria tej mogiły rzekazywana rzez
mieszkańc w wskazywała r wnie na miejsce och wku olskiego ilota myśliwskiego gdy w niedalekiej odległości s adł

Obelisk u amiętnia miejsce śmierci dw ch
odchorą ych rmii Krajowej
-letniego Mieczysława Stę nowskiego s. l a
i -letniego Stanisława elickiego s. Skiba
z Batalionu w Jabłonnie. Podchorą owie
zginęli
czerwca
r. odczas akcji
osłonowej trans ortu broni zrzutowej ukrytej
w rejonie zabelina. Przed Stanisławowem
czteroosobowy konw j odczas rzewozu

P

fot. Konrad Szostek

fot. Foto Media Art
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SZLAK CENTRALNY – opis krajoznawczy

Szlak kt ry z owodzeniem mo na nazwa wojskowym. S otyka się na nim szereg
orty kacji i koszar. a trasie urokliwe zakątki rzyrodnicze zwłaszcza w okolicach
Wieliszewa. Szlak w całości rzydatny dla rowerzyst w.

SZLAK CZARNY

ki

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

W
IS

A. 14,9 km | Suchocin – Olszewnica Stara
[opisy historyczne miejsc

! – ( na stronach 34-37]

SZLAK CENTRALNY – opis krajoznawczy

T

30

Szlak
zaczyna się na rzystanku PKS Suchocin rzez kt ry rzechodzą te czerwone znaki Warszawskiej Obwodnicy urystycznej. Kierując się nimi na zachód, można
dojść do stacji PKP Modlin (8,2 km). Zielone znaki kierują na łnoc i szerokim traktem
km . asz szlak o skręcie w rawo rowadzi nas
0,7 km docieramy do węzła szlak w
m ws lnie z czerwonym (po 10 km można osiągnąć nim stację PKP w Chotomowie).
astę nie trasy rozdzielają się. dziemy wąską acz rostą ście ką kilkaset metr w a do
wyra nie oznakowanego skrętu w lewo. Wkr tce w niewielkiej niecce odnajdujemy jedne
z ozostałości orty kacji
unkt o oru nr
km . Przy wyjściu z lasu o lewej
!
1,2 km stronie znajduje się krzy amięci mieszkańc w zamordowanych rzez niemieckiego
oku anta w latach
. Wśr d las w i rozlewisk uroczyska Kadzielnia trasa
dociera do wsi i łączy się z czarnym szlakiem
km . Przy stacji PKP Jan wek
km
znaki czarne kończą się. Przechodzi tędy r wnie szlak niebieski. Po północnej stronie
torów poprowadzą one do przystanku ZTM w Komornicy (20 km), a po południowej do
Jabłonny (14,7 km).
rowadzą nas wsią brukowanym starym traktem w obli e kolejnego
2,8 km Znaki zielone
zabytku z ru y Jan wek ortu "
km . iestety nie jest on udostę niony dla
4,2 km ruchu turystycznego. Jego teren nale y obejś za znakami drogą a otem wzdłu
ogrodzenia. Bardziej rzyjazny turystom jest ort
b#
km . Łatwe dojście bez
5 km znak w urtką rzez ogr dki działkowe. Podobnie rzecz się ma z dziełem - $ km .
Jest ono w rawdzie w rękach rywatnych i organizowane są tu zawody aintballa ale
właściciel chętnie w uszcza turyst w do środka. Szlak zielony do rowadza do szosy
km i oczątku szlaku dojściowego. Wiedzie on w rawo do ws łczesnego kościoła w. św. Bartłomieja w Jan wku Pierwszym
km w jedną stronę. a lacu
rzed świątynią znajduje się omnik oległych na rzejściu granicznym omiędzy
eneralnym ubernatorstwem a Rzeszą %oraz omnik u amiętniający oległych
w czasie wojny światowej i w wojnie
r. &. Powr t tą samą drogą.
Z drogi gł wnej mniej więcej na wysokości ortu - kierujemy się w rawo wchodzimy na teren rozległych łąk i docieramy do wsi
ra. ajstarsze wzmianki jej dotyczące ochodzą z oczątk w
w. Znajdowała się wtedy w rękach rodziny ałęcz w.
W
r. miejscowoś liczyła
mieszkańc w. W . oł.
w. działał tu urząd gminy
szkoła oczątkowa oraz gorzelnia. Przy krańcu ul. Pałacowej znajdują się zabudowania.
7,8 km Wśr d nich - klasycystyczna o cyna stanowiąca częś dawnego majątku. Ruiny ałacu
km .
'roz ościerają się o rawej stronie gruntowej drogi
Znaki do rowadzają nas do jeziora
ra i ogr dk w działkowych. alsza trasa wiedzie
łąkami rzadko rozmieszczone znaki i dochodzi do ogrodzenia łowiska s ecjalnego
Okoń. Przy jednostce wojskowej na rozgałęzieniu dr g kierujemy się w lewo i drogami
gruntowymi docieramy do wsi Krubin. Za nią rzez doś monotonne enklawy rolne
i łąki wędrujemy do Olszewnicy owej i szosy owy w r Mazowiecki
ie oręt.
w. Polami szlak rowadzi nas do
14,9 km Przy niej stoi zabytkowa ka liczka z . oł.
Olszewnicy Starej i Skweru
isto ada
km . a nim stoi omnik u amiętniający
odzyskanie nie odległości (oraz oka na ka lica z
r. Przystanek Z M linii - .

SZLAK ZIELONY

O
E NI
T R
miejscowoś kt ra od koniec
w. zyskała og lno olską sławę.
sier nia
r. ksią ę Stanisław Poniatowski zwolnił z ańszczyzny
zamo niejszych włościan ją zamieszkujących. Była to ierwsza na ziemiach Korony
re orma uwłaszczeniowa. Wieś rozsławił zarządca tutejszych d br ksią ęcych J ze
Wybicki w utworze Wiadomoś z Olszewnicy i Stanisław rembecki w oemacie
Polanka . Stacjonuje tu . Wieliszewski ywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej
im. ustawa Orlicz- reszera od
r. do końca
r. w nazwie . dr OP .
ys onuje on zestawami rakietowymi do zwalczania statk w owietrznych na
małych wysokościach.

B. 19,6 km | Olszewnica Stara – Zegrze Południowe
[opisy historyczne miejsc

)– 1 na stronach 37-42]

Znaki zielone
chodnikiem rzy ul. Warszawskiej rzecinają szosę owodworską
do ul. Bagiennej otem kr tko lasem i ul. Mickiewicza do rowadzają do Kałuszyna.
awniej były tu mokradła stąd nazwa wsi ochodząca od słowa kał oznaczającego
17 km
teren bagienny. Wśr d malowniczych Łąk Kałuszyńskich na otykamy znaki szlaku
czarnego
km . Po 1 km można nimi dojść prosto do Łąk Klucowskich. Ws lny
rzebieg obu szlak w rzez
m. Czarny odbija w prawo do nieopodal znajdującego
się przystanku ZTM w Kałuszynie. Mijając o lewej stronie rozległe urokliwe astwiska dochodzimy ul. Słowackiego do grunt w wsi Skrzeszew wzmiankowanej ju w
r. Przez
20 km kilkaset metr w nasz szlak rowadzi ws lnie ze znakami niebieskimi by ul. Kościelną
r. )
km . Kolejny rzydro ny krzy z
r.
21,1 km dotrze do rzydro nego krzy a z
km . W lewo bez znaków do
*na trasie znajduje się w centrum wsi rzy szkole
byłej stacji kolei w Skrzeszewie. Przez pół roku w 1939 przejeżdżały tędy pociągi na trasie
Wieliszew – Nasielsk. W okolicach znajdziemy wiele jej śladów. Funkcjonowanie tej nowo
zbudowanej trasy kolejowej przerwał wybuch II wojny światowej. u obok rzystanek
Z M linii - . Szlak
o uszcza Skrzeszew wśr d nowej zabudowy i wkracza do
as w egionowskich. Prostą drogą wiedzie do otę nego dębu Maciek rosnącego
24 km
na skraju l Poniatowa
km . a tym obszarze w
r. znajdowało się wojskowe
lotnisko olowe +. Mijając o rawej stronie leśnicz wkę szlak dociera do dawnego
arku w kt rym znajdują się szczątkowe ruiny dworu w Poniatowie , kt ry w cza25 km
sach wojny światowej stanowił siedzibę dow dztwa . batalionu Rejonu K
km .
Po okonaniu ronda na drodze
wchodzimy w lasy roczyska Poddębie. astę nie
ulicami S okojną i Przed ełskiego docieramy do drogi
z rzystankiem Z M linii
- . Szlak
do rowadza nas do Wieliszewa. o jedna z najstarszych miejscowości
w owiecie legionowskim. Odkryto w niej ślady obozowiska łowc w z e oki kamiennej
tys. lat .n.e. Pierwsze wzmianki isane o wsi ochodzą z
r. iekawostką
jest e w
r. odbył się tu ierwszy w Polsce masowy desant s adochronowy.
28,9 km Przy ul. Modlińskiej znajduje się cmentarz wojenny na kt rym umieszczono mogiły
obrońc w ojczyzny km . Obok - rzystanek Z M linii . o cmentarza
wojennego rzylega ara alny. a jego krańcu najciekawszy zabytek Wieliszewa
ka lica z
r. Zachował się na niej na is ona Mę owi .. Wzniosła go Maria
Kamieńska z domu autier właścicielowi tutejszego rozległego majątku hr. omaszowi
Kamieńskiemu. Ka lica stała się otem grobowcem rodzinnym. W czasach oku acji
schroniła się w niej rodzina ydowska.
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W kościele z lat
km znajduje się tablica oświęcona ołnierzom K
/ Z wie y widokowej kościoła udostę nionej zwiedzającym bez łatnie mo na odziwia ws aniałe wieliszewskie widoki. Przed murem świątyni trasa schodzi do Jeziora
Wieliszewskiego. Wędrujemy jego brzegiem urokliwą ście ką wśr d teren w wędkarskich. a jej krańcu mo na zobaczy resztki dawnych zabudowań gos odarczych
olwarku i lamus. Obiekty te o adają niestety w coraz większą ruinę.
Szlak wychodzi na szeroką drogę gruntową mija stajnię licja oraz hodowlę drobiu
i wśr d łąk kt re rzed wybudowaniem za ory były ustawicznie zalewane rzez arew
do rowadza do zdewastowanej szo y gdzie na otykamy skrzy owanie olnych dr g
km rzy leśno-łąkowym R
. Zwany jest on tak e
31,6 km Storczykowym ajem ze względu na najbogatsze w wojew dztwie mazowieckim stanowisko storczyka. Mo na tu tak e na otka remizy kaczki krzy wki i cza le siwe.
Warto podejść bez znaków w prawo kilkaset metrów, aby w pełni docenić walory krajobrazowe tego rezerwatu. Powrót tą samą drogą. rasa znakowana biegnie rosto. Stąd
bardzo interesująco rezentuje się Wieliszew. Bryła świątyni g ruje nad doliną. rasa
do rowadza do kanału
km i wkr tce wchodzi na wał łącząc się ze szlakiem
32,4 km niebieskim. o Zegrza Południowego wkraczamy ul. Rybaki.
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29,7 km

Obwodnicą urystyczną
km . W tej miejscowości w latach międzywojennych
38,8 km działały słynne zakłady Podkowa S. . Z oczątku wytwarzały hacele do odk w ale
otem stały się liczącym roducentem szkieł o tycznych a tu rzed wojną roz oczęto
w nich seryjną rodukcję lekkich motocykli Podkowa . Po
m szlak skręca w lewo
w ul. ł wną gdzie na rywatnej osesji znajduje się tablica u amiętniająca or. WP
Kazimierza Widorta 3
km . o tor w nale y iś rosto ście ką. Po ich rze39,3 km kroczeniu kierujac się w lewo znaki zielone do rowadzą nas do stacji PKP Wieliszew
i ołączenia z czerwonym szlakiem
km . W lewo za znakami czerwonymi możemy
40,3 km dotrzeć do PKP Chotomów (10,4 km).
i czerwone wiodą w rawo do as w ie oręckich. Znaki czerwone
Znaki zielone
na rozstaju (41,7 km) podążają do centrum Nieporętu (stąd 4,2 km). Znakowanie zielo41,7 km ne kieruje nas w stronę wirowni. Przy torach znajduje się skrzy owanie ze szlakiem
niebieskim
km . rasa zielona nie rozstaje się z elazną drogą a do stacji PKP
42,6 km ie oręt
km . u rzystanek Z M linii
i
i oczątek łtego szlaku. Można nim po 12 km dojść do stacji PKP Warszawa Choszczówka. O is
44,2 km ie orętu
atrz szlak czarny.

D. 15,7 km | Nieporęt – Zamostki Wólczyńskie

E R E PO
NIO E
o oczątku
w. nazwa miejscowości brzmiała
Zagroby. Była to niewielka osada do momentu gdy Rosjanie wybudowali tu od
koniec
w. koszary stanowiące integralną częś twierdzy Zegrze. owej nazwy
Zegrze Południowe zaczęli u ywa
iemcy kt rzy zajęli ten obszar w
r.
Pod koniec
r. w . Pułku Piechoty egion w słu ył tu Władysław Broniewski.
W latach
do Zegrza kursowała kolej.
ieo odal mostu znajduje się amiątkowa tablica u amiętniająca Szare Szeregi 0
km . Szlak osiąga ętlę autobusową Z M linii
. Po rawej stronie znajduje
34,2 km się jednostka wojskowa a rzy niej - widoczna tablica u amiętniająca tzw. kryzys
rzysięgowy w egionach 1
km . W stronę zachodnią szlak niebieski prowadzi
34,5 km do Komornicy (9 km), a na południe do centrum Nieporętu (5,5 km).

C. 9,7 km | Zegrze Południowe – Nieporęt
[opisy historyczne miejsc
N
I II

[opisy historyczne miejsc

N

P

4 – ;na stronach 43-49]

P

47,2 km
48,9 km
49,1 km

2 – 3na stronach 42-43]

S od ętli autobusowej znaki zielone
i niebieskie rowadzą nas rzez jezdnię.
Po minięciu szeregu obiekt w turystycznych o uszczamy Zegrze Południowe. Przy
krańcu wsi szlak niebieski odbija w lewo do ie orętu
km . asz zielony szlak
35,3 km natomiast dociera do ronda o rzejściu kt rego kierujemy się w drogę do Wieliszewa
w kierunku rzejazdu rzez tory kolejowe. alej w lewo zejściem na teren zalesiony a
do olany kolejny raz w lewo i skrajem olany do lasu. Po lewej stronie stare torowisko.
Mijając betonowy mostek wychodzimy z lasu na iaszczystą drogę. a w rost wyjścia
za małym nasy em znajdują się rozrzucone groby starego cmentarza wojskowego
z okresu od oczątku
wieku do
r. 2
km . alej szlak zielony wiedzie
37,1 km obok Jeziora Kwietni wka. Jeszcze kilkaset metr w lasami nad urokliwym jeziorem
i szlak wkracza na teren byłej osady arcelacyjnej. Po rzekroczeniu wydm szlak
dociera do Michałowa-Reginowa gdzie łączy się na niewielkim odcinku z Warszawską
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50,4 km
53,3 km
55,9 km
57 km
57,9 km
58,9 km
59,9 km

Po rzekroczeniu Kanału erańskiego znaki zielone
kierują w rawo naj ierw nad
nim a za torami nad rzeką Beniamin wką rowadzą do grobu nieznanego ołnierza.
Szlak rzekracza szosę i onownie kieruje się w stronę trasy kolejowej. u za szosą
znajduje się ole bitwy
r. 4
km . alej mijając o rawej stronie ka liczkę
wędrujemy rzez robiące du e wra enie odmokłe lasy do ronda w Białobrzegach gdzie
stoi omnik u amiętniający internowanych w Beniaminowie 5
km . Stojące tu
budynki carskich koszar zachowały się do dziś. Przy ętli autobus w Z M linii
i
km drogowskaz Poczta wskazuje kr tkie dojście bez znak w do budynku
od adresem Osiedle Wojskowe
na kt rym znajduje się tablica u amiętniająca
internowanych w Beniaminowie 6.
Obok teren w wojskowych i o uszczonej strzelnicy udajemy się do cmentarza jeńc w
radzieckich i miejsca walk K 7
km . rasa
schodzi nad okresowy ciek
wodny i wkracza do las w roczyska Białobrzegi. atkną tu się mo na na ragmenty
byłego ogrodzenia stalagu.
ort w Beniaminowie 8
km znajduje się w rękach rywatnych. roga do niego na
razie stoi otworem. iebawem na otykamy ws aniały dąb szy ułkowy Jan Kazimierz
o obwodzie
m. Wędrujemy rosto do stacji PKP ąbkowizna
km i oczątku
kr tkiego szlaku czarnego. Po 600 m doprowadzi on do Warszawskiej Obwodnicy
Turystycznej. Szosą odą amy do W lki Radzymińskiej. u rzy skrzy owaniu ulic
Szkolnej i o olowej stoi omnik lotnik w olskich 9
km . Przy końcu wsi otwiera
się widok na ole bitwy z
r. :
km . Przez rzysi łek arwi wka trasa
wiedzie do krańca wsi Sierak w
km . W obli u stoi rzystanek PKS. Szerokim traktem
wśr d młodych bor w sosnowych znaki rowadzą do Zamostek W lczyńskich. u rzy
omniku oległych w
r. Strzelc w Kaniowskich ; trasa kończy się
km na
rzystanku PKS. Znaki zielone wiodą jednak dalej. Cały szlak liczy 97,1 km i kończy się
w Zielonce. Opis jego przebiegu znajdziemy w „Przewodniku po okolicach Warszawy”
Lechosława Herza, Rewasz 1998.
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Fortyfikacje carskie – Dzieło nr 10

Fortyfikacje rosyjskie Grupy
Janówek (Fort IV – niedostępny dla
turystów, Fort XVII, Dzieło nr 9)

Pomnik poległych na granicy
Generalnego Gubernatorstwa
i III Rzeszy

Pomnik „Ku czci poległych”

miejscowość: Janówek Pierwszy

miejscowość:
N
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miejscowość: Janówek Drugi
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fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie
W
r. w sąsiedztwie Jan wka rugiego saerzy rosyjscy roz oczęli budowę dw ch betonowych ort w nale ących do zewnętrznej linii
obrony twierdzy Modlin owogieorgiewsk .
Większy ort
rzegrodził drogę z Modlina
do Jabłonny natomiast mniejszy zieło nr
stanął na skraju niewysokiej wydmy w uroczysku Kadzielnia. W czasie działań wojennych
w
r. nieukończone orty zostały obsadzone rzez . kom anię owogieorgijewskiej
rtylerii ortecznej natomiast na ich za leczu
w Bo ej Woli w wczas Konstantyn w zakwaterowano sztab kom anii i ododdział
.
ambowskiej ru yny Pos olitego Ruszenia.
Warto amięta
e wśr d obrońc w twierdzy było wielu Polak w z obszaru Kr lestwa
Polskiego kt rych jesienią
r. Rosjanie
owołali od broń.
Betonowe orty do dziś zachowały się szczątkowo w ostaci otrzaskanych wybuchami
blok w.

Pozostałości trzech rosyjskich
ort w
w Jan wku nale ały do zewnętrznego ierścienia obrony wierdzy owogieorgijewsk
Modlin . mocnienia tworzyły ru ę orteczną
Jan wek odawaną jako rzykład nowoczesnych rozwiązań w orty kacji carskiej. ru a
składała się ze starszego ceglano-ziemnego
ortu z
r. oraz dw ch nowszych umocnień betonowych z lat
tj. ortu
nr
i zieła nr . Budowę gru y Rosjanie
roz oczęli w
r. i kontynuowali do okresu bez ośrednich walk o twierdzę w sier niu
r. W zało eniach jej rojektanta gen. ro .
estora Bujnickiego centralnym umocnieniem
gru y był ort
za rojektowany na lanie
tr jkąta. o dziś uwagę zwracają w nim odziemne korytarze komunikacyjne i łkoliście
skle ione kazamaty ze śladami siatki rzeciwod ryskowej na stro ie.
W ołowie sier nia
r. twierdza Modlin
została otoczona rzez wojska niemieckie.
Pozycje rzed ortem w Jan wku zajęli ołnierze ze
. Brygady andwery kt rzy
sto niowo osuwali się w kierunku umocnienia. Obrońcy na wieś o zdobyciu rzez
iemc w sektora omiechowskiego i od isaniu ka itulacji twierdzy wysadzili umocnienia w Jan wku w owietrze.

Fort XVII fot. Foto Media Art

P

miejscowość:
N

P

Obelisk zwieńczony orłem z tablicą ku czci
oległych odczas wojny światowej i wojny
olsko-bolszewickiej.
Pomnik ten był ierwotnie u undowany i odsłonięty w Krubinie w . rocznicę odzyskania nie odległości. Podczas działań wojennych w
roku został zniszczony rzez
iemc w i do iero o odzyskaniu rzez
Polskę suwerenności staraniem mieszkańc w Krubina rzy o arciu i omocy władz
samorządowych zrekonstruowano omnik
i umieszczono go w
roku rzy kościele
w Jan wku Pierwszym.

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka
Podczas niemieckiej oku acji w eneralnym
ubernatorstwie rolnictwo objęto systemem kontyngent w
łod w rolnych.
ie rzestrzeganie zarządzenia owodowało kary więzienia lub śmierci dla rolnik w.
Brak ywności na rynku s owodował w rowadzenie systemu racjonowania ywności
i trwałe niedo ywienie całych gru ludności.
W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem stawał
się rzemyt ywności z teren w
Rzeszy.
Było to owiązane z najwy szym ryzykiem
oniewa groziła za to kara śmierci a w najle szym rzy adku ob z koncentracyjny.
Biegnąca rzez tereny Jan wka granica
wytyczona rzez oku anta była miejscem
wielu tragicznych wydarzeń. ziś rzy omina o nich wzniesiona rzez mieszkańc w
gminy kom ozycja kamienna z tablicami
„Pamięci Poległym na przejściu granicznym
między Generalnym Gubernatorstwem a III
Rzeszą (Krubin – Olszewnica Nowa) oraz na
frontach II wojny światowej”, „Kto podnosi
rękę na życie człowieka, podnosi rękę niejako
na samego Boga – Jan Paweł II”. a tablicy
wymieniono nazwiska oległych.
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fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka
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Ruiny pałacu w Górze
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miejscowość: Góra

36

kam anię
r. i
.W
r.
był o cerem w sztabie ks. J. Poniatowskiego
w lutym
r. awansował do sto nia ułkownika w . Pułku uzar w.
Wiek
nie był szczęśliwy dla ałacu
w
rze. Sąsiedztwo twierdzy Modlin i ort w
w Jan wku naraziło go na zbombardowanie
w
roku. W okresie międzywojennym
w odbudowanym i odrestaurowanym budynku ałacu działała Szkoła Rolnicza eńska.
iestety odczas Wojny Światowej ałac
s łonął i nie został odbudowany. Poka nych
rozmiar w budowla nie o arła się u ływowi
czasu i systematycznej dewastacji w czasach
owojennych.

(
Pomnik Odzyskania Niepodległości
miejscowość: Olszewnica Stara
fot. Urząd Gminy Wieliszew
O świetności słynnego niegdyś ałacu
Poniatowskich w
rze
rzy ominają
-wieczne ruiny. Budowla została wzniesiona około
r. dla księcia Stanisława
Poniatowskiego
. Posiadał
on rozległe dobra w widłach Wisły i arwi
ra Okunin owy w r Modlin Jan wek
Krubin i Olszewnica . Pod w ływem J ze a
Wybickiego
kt ry zarządzał
jego tutejszymi majątkami odjął odwa ną
jak na wczesne czasy decyzję.
sier nia
r. uwłaszczył i zwolnił z ańszczyzny
częś mieszkających tu włościan. Była to druga w Rzecz os olitej a ierwsza na ziemiach
Korony taka re orma.
W
r. majątek
ra odku ił szambelan kr lewski rezes Senatu Księstwa
Warszawskiego udwik Szymon utakowski.
Jako rezes owarzystwa os odarczoRolnego rowadził w
rze nowoczesne
gos odarstwo rolne.
Kolejnym właścicielem był hr. Wacław
utakowski
o cer armii
Księstwa Warszawskiego kt ry odbył
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nicjatorem budowy omnika był w
r.
Bronisław Sok ł zasłu ony działacz s ołeczny komendant OSP i kierownik miejscowej szkoły owszechnej w latach
.
a obelisku odsłoniętym w
r. umieszczono tablicę u amiętniającą
. rocznicę
odzyskania rzez Polskę ie odległości
oraz
. rocznicę zwycięstwa
Wojska Polskiego w wojnie
r. od dow dztwem ierwszego Marszałka Polski
J ze a Piłsudskiego
.
Wkład mieszkańc w Olszewnicy w dzieło
odzyskania nie odległości był rzeczywiście
znaczący. Miejscowy ododdział Polskiej
Organizacji Wojskowej POW wziął w listoadzie
r. udział w rozbrajaniu niemieckiego garnizonu stacjonującego w koszarach
rzy stacji Jabłonna dzisiaj egionowo .
Plutonem dowodził w wczas Jan rzaskoma
niejszy uczestnik wojny
r. odznaczony Krzy em irtuti Militari
w
r. wyświęcony na księdza. W POW
byli tak e Wacław Sokulski i Ste an ieśliński
z Olszewnicy rybulski i ek z Krubina
oraz bracia Kałęccy
eonard i zesław ze
Skrzeszewa.
W
r. sołtys Olszewnicy Starej Piotr
Sierawski w obawie rzed iemcami zdemontował z omnika tablicę i zako ał ją na
swoim odw rku. Po zmianach ustrojowych
na oczątku lat .
w. dzięki staraniom
m.in. ranciszka Jędraszko - ołnierza K
tablica została odnaleziona i onownie
umieszczona na omniku kt ry uroczyście
odsłonięto
sier nia
roku.

)
Przydrożny krzyż z 1922 roku
miejscowość:

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka

W czwartą rocznicę odzyskania nie odległości mieszkaniec Skrzeszewa wybudował we wsi rzydro ny krzy z zamieszczoną tablicą Na pamiątkie odzyskania
Niepodległej Polski wybudował Jan Kuska
1922 roku. Ka liczka rzetrwała okres

wojny i o odnowieniu istnieje do dnia
dzisiejszego.

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka
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*
Przydrożny krzyż z 1922 roku
miejscowość:
N
W
r. został u undowany rzydro ny
krzy u amiętniający wojnę światową
i wojnę
r. oraz odzyskanie nie odległości rzez Polskę. a tablicy zamieszczonej na krzy u widnieją więc trzy daty
i
oraz bardzo wymowny
na is „W krzyżu cierpienie przez krzyż zmartwychwstanie”, za ewne odnoszący się do
cier ień narodu olskiego i odzyskania
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nie odległości rzez naszą Ojczyznę o
długim okresie uciemię enia doznanego
ze strony zaborc w.

Majątek Poniat w został wydzielony z klucza
wieliszewskiego w
r. W sier niu
r.
odu adły majątek objął hr. Zdzisław enryk
dam rocholski
z oną Marią
milią z domu Sołtan
. abył
go od braci Wacława Wiktora i Walerego
olian w w drodze zamiany za nieruchomości oło one w Warszawie. Sercem majątku
był rze iękny iętrowy dw r kryty gontem
i z herbem Syrokomla na rontonie.
Podczas wojny olwark w Poniatowie został objęty niemieckim zarządem komisarycznym. Siostra ony właściciela majątku
elena Sołtan mieszkająca w Poniatowie
tak ws ominała dw r w czasie wojny W tym
domu o tak specjalnym składzie mieszkańców
koncentrowały się sprawy AK z tego terenu,
sprawy Wojskowej Służby Kobiet (kolportaż
prasy na kompanie, skład materiałów sanitarnych), a po likwidacji getta w Legionowie
(koniec października 1942 r.) przez 7 miesięcy
ukrywano 2 dorosłe kobiety i 2 dziewczynki
żydowskie. W 1944 roku jedną z dziewczynek,
dzięki bardzo skomplikowanej i drobiazgowo
przygotowanej akcji zdołano umieścić w zakładzie SS Rodziny Marii w Płudach.
Pomieszczenia na
iętrze zajęli ołnierze
niemieccy częściowo rekonwalescenci kt rzy ełnili unkcje ochrony obliskiej granicy
z Rzeszą a tak e nadzorowali racujących
w olwarku jeńc w radzieckich z obozu
w Beniaminowie.
W Poniatowie mieściło się r wnie dow dztwo . kom anii
Batalionu rmii
Krajowej z dow dcą or. rez. Władysławem
anielewiczem s. Oko - jednocześnie
administratorem skon skowanego oniatowskiego majątku. iestety
sier nia
r. anielewicz i synowie Zdzisława
rocholskiego chor. dam rocholski s.
Kombinator k r. chor. adeusz rocholski
s. eliwa - obydwaj z
lutonu K zostali aresztowani i osadzeni w koszarach
w Zegrzu a nastę nie rozstrzelani. Pod
koniec wojny dw r rocholskich został
zniszczony.

bombowc w lecących na Warszawę.
W zabudowaniach olwarku zakwaterowano tak e ersonel techniczny dywizjonu.
wukierunkowe lotnisko w Poniatowie nosiło
kry tonim yto w odr nieniu od oddalonego w kierunku Łajsk lotniska za asowego
asek . Podczas walk owietrznych września
r. zginął dow dca
. skadry
Myśliwskiej k t. il. Mieczysław Olszewski
kt rego samolot s adł w Stanisławowie koło
egionowa. atomiast ranni zostali or. il.
eliks Szyszka oraz odchorą owie iloci
Jerzy Radomski i ntoni anek kt ry na
skutek odniesionych ran zmarł
marca
r. Po o uszczeniu Poniatowa rzez
eskadry
ywizjonu Brygady Pościgowej
w dniach - września oniatowskie lotnisko wykorzystane było rzez lotnictwo
rmii Modlin
. skadrę Myśliwską
i . skadrę Obserwacyjną.

,
Miejsce po dworze
rodziny Grocholskich
fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka

miejscowość: Poniatów

+
Polskie lotnisko polowe z września
1939 roku
miejscowość: Poniatów
a rzełomie sier nia i września
r.
w dworze w Poniatowie kwaterowali olscy iloci ze
.
. i
. skadry
Myśliwskiej Brygady Pościgowej stacjonującej na obliskim lotnisku olowym. skadry
liczyły łącznie
samolot w ty u P. i P. .
Stąd iloci startowali do bohaterskich walk
owietrznych toczonych od do września
r. z lotnikami hitlerowskimi. ch gł wnym celem było zatrzymanie niemieckich
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w r w Poniatowie rzed wojną światową
r dło rchiwum rodziny rocholskich
W
r. owstał olwark Poniat w w dobrach klucza wieliszewskiego kt rych
właścicielem był ksią ę J ze Poniatowski.

Cmentarz wojenny żołnierzy WP
z 1939 roku
miejscowość: Wieliszew

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka
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Obok cmentarza ara alnego w Wieliszewie
znajduje się największa w owiecie legionowskim nekro olia wojenna ołnierzy olskiego
września
r. S oczywa tu około
bohaterskich obrońc w linii arwi gł wnie z . i .
ywizji Piechoty m.in. z . Pułku Piechoty
z Modlina
. Pułku z Baranowicz z ułk w
. i . ze Słonimia oraz z Batalionu Obrony
arodowej. W tej liczbie niestety a
ołnierzy nieznanych jest z imienia i nazwiska.
Pierwszych ołnierzy ochowano tu dora nie
w zbiorczej mogile ju we wrześniu
r.
iała ozabijanych ołnierzy miejscowi gos odarze zwozili z okolicznych
l. owieziono
tak e zwłoki ołnierzy s oza Wieliszewa z terenu gminy ie oręt w szczeg lności z Ryni
i Beniaminowa. atomiast do iero
nym
latem
r. dokonano onownej ekshumacji i och wku z obrządkiem kościelnym
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składając ciała do indywidualnych grob w.
a wieliszewską nekro olię rzeniesiono
r wnie
oległych ołnierzy ochowanych
wcześniej w zbiorowej mogile w Poniatowie.
a oczątku oku acji na nekro olii mieszkańcy ustawili brzozowy krzy na kt rym widniał wiersz Rajmunda Bergela t. Piechur .
Ws łcześnie oległych ołnierzy Wojska
Polskiego u amiętnia omnik.

stoi świątynia w stylu neoromańskim w.
Przemienienia Pańskiego kt ra została
wzniesiona w latach
.

.

chorągiewki kol ortowali rasę odziemną
malowali znaki Polski Walczącej ubez ieczali akcje rowadzone rzez ołnierzy rmii
Krajowej. iejednokrotnie nara ali swoje ycie tak jak odczas jednej z akcji sy ania iasku do ma nic wagon w towarowych kiedy
dw m druhom zatrzymanym rzez iemc w
groziła wyw zka na rzymusowe roboty do
iemiec a nawet kara śmierci. Z największym wysiłkiem wielu os b uratowano ich
rzed najgorszym.
ołd tym młodym harcerzom zło yło s ołeczeństwo Zegrza Południowego i władze
gminy ie oręt.

Cmentarz parafialny
miejscowość: Wieliszew
mentarna ka lica wzniesiona w stylu
klasycystycznym jest niewąt liwie najciekawszym zabytkiem Wieliszewa odrestaurowana w
roku . a jej asadzie zachował się na is Żona Mężowi i data
r.
Ka lica została zbudowana dwa lata o
śmierci właściciela klucza d br Wieliszew
omasza Kamieńskiego herbu Śle owron
rzez jego oną Marię
Kamieńską z domu autier. Mał eństwo
dzier awiło klucz wieliszewski od
r.
a nastę nie
a dziernika
r. nabyli
te dobra od hr. Marii eresy yszkiewiczowej
siostry księcia J ze a Poniatowskiego.
W ka licy zło ono m.in. szczątki zmarłej w
r. właścicielki Olszanki Rozalii
z Wolskich 1-go Ślubu Kopijowskiej, 2-go
Romanowskiej oraz Miecia Ko ijowskiego
zm. w
r. o czym rzy ominają tablice
e ita jne z białego marmuru.
Jak ws ominają starsi mieszkańcy wsi
w czasie oku acji hitlerowskiej w grobowcu
schroniła się rodzina ydowska. astr j zadumy nad rzemijaniem wywołuje na cmentarzu
symboliczna mogiła -letniego Kazimierza
Burzy s. rom harcerza Szarych Szereg w
rozstrzelanego rzez hitlerowc w
sier nia
r. u s oczywa r wnie
-letni
ołnierz rmii Krajowej Jan ąca uczestnik
walk w czasie Powstania Warszawskiego
w okolicach egionowa i Zegrza kt ry został
rozstrzelany w owo olu
sier nia
r.

fot. Urząd Gminy Wieliszew

/
Kościół parafialny
pw. Przemienienia Pańskiego
miejscowość: Wieliszew
Wieliszew jest jedną z najstarszych miejscowości owiatu legionowskiego co otwierdza akt a ie a nnocentego
z
lutego
r. w kt rym ojawia się o raz ierwszy
nazwa miejscowości Wyelyschewo. ieco
młodsza jest ara a wieliszewska kt rą erygował
li ca
r. bisku
łocki Ścibor
z Radzymina. Została wydzielona z dotychczasowej ara i w hotomowie. Pierwszy
drewniany kości ł u undował o at czerwieński Maciej i ierwszym re ozytem czyli roboszczem wieliszewskim został Świętosław
z zakonu kanonik w czerwińskich. Kolejną
drewnianą świątynię w Wieliszewie konsekrował
sier nia
r. bisku kamieniecki
i o at czerwiński Stanisław J ze ozjusz
zasłu ony duchowny i dy lomata w
r.
odznaczony Orderem Orła Białego.
W czasie działań wojennych w a dzierniku
r. drewniany kości ł z
r.
uległ zniszczeniu. Obecnie na jego miejscu

fot. Anna Tucholska
W kościele znajduje się tablica oświęcona amięci ołnierzy rmii Krajowej
Obwodu Obro a
oległych w czasie
Powstania Warszawskiego m.in. z
. lutonu Michał w-Łajski
. lutonu Wieliszew
. lutonu Skrzeszew
. lutonu
Kałuszyn-Olszewnica.

0

1

Tablica upamiętniająca
Szare Szeregi
miejscowość:

P

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka

R

Kamień z metalową tablicą odsłonięty maja
roku w . rocznicę zakończenia wojny światowej u amiętnia działalnoś Szarych
Szereg w w Zegrzu Południowym w latach
.
Pomnik rzy omina o kilkunastoletnich
chło cach kt rzy uczestniczyli w małym
sabota u rzeciwko oku antowi niemieckiemu - roz oczęli działalnoś kons iracyjną
w
roku. a wieliszewskim cmentarzu
na grobach ołnierzy olskich oległych
w
roku umieszczali biało-czerwone
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Tablica upamiętniająca
kryzys przysięgowy
w Legionach Polskich,
w 1917 roku
miejscowość:

P

li ca
r. koszary w Zegrzu
Południowym były świadkiem kryzysu rzysięgowego w . Pułku Piechoty egion w
Polskich. Wydarzenie o rzedziła narada
o cer w jednostki kt rzy na zebraniu w kasynie w obecności brygadiera Bolesława Roi
ostanowili odm wi zło enia rzysięgi na
wiernoś cesarzom iemiec i ustro-Węgier.
Kasyno stało się w wczas miejscem maniestacji nie odległościowej i demonstracji
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silnych nastroj w antyniemieckich. W nastę stwie tej decyzji o cerowie zostali internowani
w obozie w Beniaminowie a odo cerowie
i szeregowi w Szczy iornie k. Kalisza.
Ws łcześnie w rzebudowanym budynku kasyna nr
w Zegrzu Południowym
mieści się lia biblioteki miny ie oręt.
Wydarzenia z
r. u amiętnia tak e amiątkowa tablica.
Wśr d legionist w słu ących w Zegrzu
Południowym w czasie wojny światowej bywały znane osobistości. iewąt liwie nale y
do nich wybitny oeta Władysław Broniewski
kt ry od koniec
r. został tu rzeniesiony wraz z . Pułkiem Piechoty egion w.
Skończył wtedy
lat i sukces literacki był
jeszcze rzed nim. Orlik Broniewski słuył w egionach od kwietnia
r. i wraz
z
zwartakami
rzeszedł krwawy szlak
bojowy.

Szczeg lnie rzejmujące są mogiły dziecięce
z lat .
w. gł wnie dzieci ołnierzy zawodowych z . Batalionu Most w Kolejowych
i . Batalionu Balonowego. W
r. częś
roch w z Wieliszewa rzeniesiono na nowo
utworzony legionowski cmentarz ara alny.
Jesienią
r. cmentarz znajdował się na
linii rontu radziecko-niemieckiego. iezwykle
cię kie walki w tej okolicy rzyczyniły się
do owa nego uszkodzenia większości
nagrobk w.

3
Tablica upamiętniająca por. WP
Kazimierza Widorta
miejscowość:

O

a -hektarowej arceli zbudował dom
w kt rym w
r. na arę miesięcy
rzed wybuchem wojny zamieszkał wraz
z rodziną. W
roku oślubił alinę
idzińską i razem zamieszkali w Brodnicy.
Jednak e Kazimierz Widort został czasowo oddelegowany do Warszawy gdzie
był słuchaczem
Kursu
entralnego
nstytutu
Wychowania
izycznego
im. J. Piłsudskiego na Bielanach dzisiejszy W
a nastę nie instruktorem i sędzią bokserskim. Zamieszkał tymczasowo
na Bielanach na ul. Podczaszyńskiego
skąd doje d ał do Michałowa gdzie nadzorował budowę ws omnianego domu.
ablicę amiątkową u undował w
.
rocznicę śmierci bohaterskiego o icera
jego syn Kornel Widort.

R

4
Pole bitwy z 24 lutego 1831 roku
miejscowość: N

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka

2
Wojskowy cmentarz garnizonowy
miejscowość:
Wojskowy cmentarz rawosławny władze
carskie zało yły w
r. rzy linii kolejowej
do twierdzy Zegrze. Z najdawniejszych lat
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unkcjonowania cmentarza mo emy s otka dziś betonowe rawosławne krzy e
granitowe kolumny i głazy z datami
. a szczeg lną uwagę zasługuje omnik wystawiony carskiemu o cerowi S. .
Stasjukowi. a is wyryty w języku rosyjskim in ormuje e 9 marca 1915 roku porucznik 8 Turkiestańskiego Pułku Strzelców
im. gen. adiutanta von Kaufmana, Sergiej
Iwanowicz Stasjuk zmarł od ran poniesionych 11 lutego w bitwie z Niemcami we wsi
Wola Wierzbowska powiatu przasnyskiego
guberni płockiej. a wieliszewskim cmentarzu ochowano tak e rodziny wojskowych
i urzędnik w. Przy omina o tym zdewastowany nagrobek Zo i Michajłowny Brzeskiej
zmarłej w wieku
lat w
r.

fot. Urząd Gminy Wieliszew /
Mariusz Kraszewski
fot. Urząd Gminy Wieliszew / Mariusz
Kraszewski
Po wojnie światowej cmentarz słu ył olskim
garnizonom w Zegrzu i egionowie a tak e
miejscowej ludności. Z tego okresu ochodzi
nagrobek z inskry cją Tadeusz Szczepański,
kapral 2-go Pułku Saperów Kolejowych.
Zmarł śmiercią tragiczną 15 sierpnia 1927 r.
Ukochanemu Synowi – Rodzice. a cmentarzu co roku w dzień zaduszny wojskowi wygłaszali uroczysty a el oległych.

Kamień z wmurowaną tablicą u amiętniającą or. Wojska Polskiego Kazimierza
Widorta
. W
r. o icer
ten słu ąc w
. Pułku Piechoty walczył w składzie . ywizji Piechoty rmii
Pomorze . Poległ bohatersko
września
r. w bitwie nad Bzurą w rejonie
hruślina Kościelnego i u ni. ablica
została odsłonięta we wrześniu
r. na
rzedwojennej osesji K. Widorta kt rą
zaku ił w
r. od rodziny Zyskowskich.

Miejsce otyczki oddział w . Pułku Strzelc w
Konnych łk. Jankowskiego z oddziałami rosyjskimi w dniu lutego
roku. Potyczka
ta była elementem większej bitwy toczonej
od Białołęką w obronie Warszawy odczas
Powstania isto adowego w rzeddzień
słynnej bitwy od Olszynką rochowską.
Sytuacja wyglądała nastę ująco mimo zwycięskich dla Polak w bitew od Stoczkiem
obrem i Wawrem dys onujący onad
dwukrotną rzewagą liczebną nad naszymi wojskami rosyjski eldmarszałek ybicz
kontynuował marsz w kierunku warszawskiej Pragi. Zaś od
łnocy od strony
ie orętu do Białołęki osuwał się rosyjski
kor us gen. Szachowskiego. owodzący
siłami olskimi gen. J ze hło icki rozkazał stacjonującemu we wsi Białołęka gen.
Kazimierzowi Małachowskiemu roz ozna
siły tego kor usu. a zwiad wysłany został
łk ntoni Jankowski dys onujący kilkunastoma szwadronami strzelc w konnych
batalionem iechoty liniowej i dwoma działami artylerii konnej. Wczesnym rankiem
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lutego Jankowski zaatakował od strony
wschodniej wieś ie oręt gdzie nie rzyjaciel o nieznanej mu sile miał swe kwatery.
Za ewne liczył na to e jest to tylko sz ica
wrogiego kor usu. iestety tra ł na gł wne
siły Szachowskiego kt ry w od owiedzi na
ogień olskich dział uderzył du o silniejszym a zza zabudowań ruszył do ataku
silny oddział kawalerii. Sytuację uratował
dow dca kom anii grenadierskiej . ułku
iechoty liniowej ka itan obrzycki kt ry
salwą karabinową wstrzymał atak rosyjski
tak e olskie działa od tą osłoną za rzęono i rzeciągnięto w las. ym s osobem
uratował je od zniszczenia. Jankowski widząc e ma do czynienia z rzewa ającymi
siłami wroga rozkazał odwr t.
Potyczka ta stała się oczątkiem zaciętej
całodniowej bitwy o Białołękę zakończonej co rawda wyco aniem się sił gen.
Małachowskiego w kierunku Br dna ale
skutecznie dezorganizującej Rosjanom lan
bitwy o Pragę i tym właśnie rzyczyniającej
się do zatrzymania o ensywy rosyjskiej od
Olszynką rochowską.

w li cu
r.
li ca rzybyli ierwsi internowani . W nastę stwie odmowy zło enia rzysięgi na wiernoś cesarzom iemiec
i ustro-Wegier do ołowy sier nia
r.
internowano w koszarach Beniaminowa
o cer w legionowych. P niej w okresie międzywojennym i na emigracji stali się oni czołowymi ostaciami ycia olitycznego s ołecznego i wojskowego. Wystarczy wymieni
ostatniego remiera rządu RP elicjana
Sławoja Składkowskiego bohaterskiego rezydenta Warszawy Ste ana Starzyńskiego
ministra
oczt i telegra w gnacego
Boernera wojewodę oleskiego Wacława
Kostkę Biernackiego dyrektora naczelnego
Polskiego Radia Romana Starzyńskiego rezesa Banku Polskiego dama Koca dow dcę rmii Pomorze w kam anii
r. gen.
Władysława Bortnowskiego sze a Polskiej
Misji Wojskowej we rancji gen. Stanisława
Burhardt Bukackiego komendanta gł wnego rmii Krajowej gen. Ste ana Roweckiego.
egenda Beniaminowa stała się składową
yciorys w kilkunastu generał w i olityk w RP.

5
Pomnik internowanych
oficerów Legionów Polskich
miejscowość:
Pomnik rzy koszarach w Białobrzegach
dawniej Beniamin w u amiętniający internowanie o cer w egion w Polskich został
odsłonięty staraniem s ołeczności gminy
ie oręt czerwca
r. Jest wierną reliką rzedwojennego omnika odsłoniętego
czerwca
r. rzez ministra oczt
i telegra w gnacego Boernera. Monument
owstał z inicjatywy ołnierzy . Batalionu
Radiotelegra cznego stacjonującego w obliskich koszarach rzy ws arciu okolicznych mieszkańc w. szkodzony w
r.
iw
r. rozebrany.
O Beniaminowie stało się głośno za s rawą kryzysu rzysięgowego w egionach
Polskich i utworzenia tu obozu dla o cer w
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fot. Krzysztof Pietrzak
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6
Tablica upamiętniająca internowanych oficerów Legionów Polskich
miejscowość:

unkcjonowała niemiecka komenda obozu. u urzędowali komendanci m.in. k t.
leinow i
or. bner. W budynku obok
dziś nr
mieściła się redakcja słynnego
Biuletynu Beniaminowskiego czaso isma
redagowanego rzez internowanego legionistę or. Romana Starzyńskiego w latach
.
w. dyrektora naczelnego Polskiego
Radia. W gmachu zajmowanym obecnie
rzez Przedszkole nr
od
li ca
r.
do
marca
r. był internowany k t. lekarz elicjan Sławoj Składkowski
niejszy generał dywizji rezes Rady Ministr w
w latach
.

7
Cmentarz jeńców radzieckich
miejscowość:

a zakwaterowanie o cer w egion w
Polskich internowanych latem
r. o
kryzysie
rzysięgowym
rzeznaczono
murowanych budynk w w koszarach
w Beniaminowie dziś Białobrzegi . Obecny
dojazd do osiedla w Białobrzegach okrywa
się z gł wną drogą i bramą obozu dla internowanych legionist w. Ob z oczątkowo
nie był ogrodzony. W
niejszym okresie
otoczono go łotem o wysokości m z drutu
kolczastego zawieszonego na drewnianych
alach. Obozu strzegł niemiecki ododdział
wartowniczy zło ony z jednego o cera jednego odo cera i
-tu wartownik w ełniących słu bę na
osterunkach
rzy
bramie i
rzy ogrodzeniu .
Budynki w kt rych internowano o cer w
olskich o
wojnie światowej nadbudowano o jedno iętro i otynkowano ale
noszą wiele cech charakterystycznych
dla carskiego budownictwa garnizonowego. Wyr nia je ława undamentowa
z granitowych blok w
łokrągłe nadłucza nad otworami okiennymi a tak e naro ne boniowanie. W budynku nr
na
kt rym zawieszono amiątkową tablicę

mentarz znajduje się na
łnocnym skraju koszar w Białobrzegach na tzw. Winnej
rze . Zało ono go w sier niu
r. dla
obozu jeńc w radzieckich kt rzy dostali się
do niewoli o ataku iemiec hitlerowskich
na ZSRR. Ob z noszący numerację Stalag
a nastę nie nr
mieścił się tu obok
koszar na odrutowanym olu.
Jeńcy oczątkowo mieszkali w ziemiankach a otem w barakach. W związku
z nieludzkimi warunkami bytowania w obozie zmarło co najmniej
tys. jeńc w radzieckich r nych narodowości. Przyczyną
śmiertelności były e idemie gł wnie ty usu gł d bicie oraz raca onad ludzkie siły
w obozowych liach w Poniatowie Bukowie
i w legionowskich koszarach. Zgodnie z zeznaniami mieszkańc w Białobrzeg w złoonymi w
r. rzed ł wną Komisją
Badania Zbrodni itlerowskich gł d owodował i jeńcy jedli trawę. Odnotowano
r wnie
rzy adki kanibalizmu. Pr by
udzielania
omocy
rzez okolicznych
mieszkańc w były karane śmiercią.
Jesienią
r. niemiecki wartownik ostrzelił
enowe ę Wr bel za rzerzucanie ywności rzez druty. Załogę obozu tworzyły niemieckie kom anie
. Batalionu Strzelc w
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Krajowych zło one ze starszych mę czyzn
nienadających się do słu by rontowej.
Według szczątkowych wykaz w niemieckich w
r. w obozie rzebywało
jeńc w natomiast jesienią
r. było tu
jeńc w radzieckich i
ołnierzy
włoskich.

owa ne straty. Zginęło w wczas Polak w
a
ołnierzy zostało rannych. Jednocześnie
zdobyli karabin maszynowy i wzięli do niewoli
jeńc w rosyjskich z trzech ułk w
.
Włościańskiego Pułku Strzelc w dowodzonego rzez ierentiewa i
. Piotrogrodzkiego
Pułku Strzelc w warowa oba w składzie .
Brygady Strzelc w Kombriga Stie anowa
oraz ze
. Pułku Strzelc w
. S wana
Smolina .

9
Pomnik poległej załogi polskiego
bombowca PZL P.37B „Łoś”
miejscowość:

R

T

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka
li ca
r. tu
rzed wybuchem Powstania Warszawskiego ob z
w Beniaminowie został oswobodzony rzez
ododdział rmii Krajowej z
batalionu
nie oręckiego dowodzonego rzez or.
Zygmunta Mireckiego s. Zim .
a terenie cmentarza staraniem ie oręckiego Stowarzyszenia
istorycznego
zło ono
łyty nagrobne jeńc w włoskich
zmarłych w
r.

8
Fort carski z początku XX wieku
miejscowość:
ort w Beniaminowie stanowi wartościowy rzykład carskiej sztuki orty kacyjnej.

46

Powstał według konce cji rosyjskiego gen.
ro . Konstantego wanowicza Wieliczki
autora umocnień budowanych na obszarze od twierdzy Modlin o
Władywostok i Port rtur. W centralnej części beniaminowskiego ortu owstały monumentalne betonowe koszary liczące
łkoliście skle ionych izb ołnierskich. Po obu
stronach bloku koszarowego umieszczono
latryny i ła nie.
Okres carski ortu w Beniaminowie zamyka data
sier nia
r. kiedy to wojska
niemieckie zajęły ort. Przed wyco aniem się
Rosjanie zdą yli wysadzi najwa niejsze elementy obronne w owietrze.

fot. Foto Media Art
Rzeczywiste znaczenie militarne
ort
w Beniaminowie ełnił w okresie wojny olsko-rosyjskiej a szczeg lnie w czasie Bitwy
Warszawskiej w ołowie sier nia
r.
Wszedł w wczas w skład drugiej linii obrony
Warszawy tzw. dawnej niemieckiej rzed
nacierającymi wojskami bolszewickimi.
mocnienia bohatersko bronili ołnierze
. Pułku Strzelc w Kresowych.
sier nia
r. bolszewicy wbili się klinem między
Radzymin i Beniamin w zajmując ołoone w obli u wsie ąbkowizna i W lka
Radzymińska. W nocy z
na
sier nia
r. odjęli dwukrotną r bę wdarcia się
do ortu. W czasie walk obie strony oniosły

Mew wyniku zestrzelenia nad W lką
Radzymińską oległa w obronie Ojczyzny
załoga z . skadry Bombowej w składzie
•

ur.
li ca
r. absolwent Szkoły
Podchorą ych otnictwa SP w ęblinie
romocja mianowany
or. obs.
a dziernika
r. o romocji rzydzielony do
Pułku otniczego
lot w Warszawie brał
udział w kam anii wrześniowej
r. jako
obserwator . skadry Bombowej Łosi
walczącej w składzie Brygady Bombowej.
września
r. o godz. . wystartował
z lotniska Po ielewo na samolocie PZ . B
Łoś jako dow dca załogi i nie owr cił
z lotu bojowego
•

ur.
listo ada
r. w idzie absolwent
SP w ęblinie
romocja w czerwcu
r. skierowany na raktykę do
lot w Warszawie brał udział w kam anii
wrześniowej
r. jako ilot . skadry
Bombowej Łosi .
września
r. o godz. . wystartował
z lotniska Po ielewo na samolocie PZ . B
Łoś jako ilot samolotu i nie owr cił z lotu
bojowego
•
P
ur.
li ca
r. absolwent Szkoły
Podo cer w otnictwa dla Małoletnich
SP dM w Bydgoszczy rzydzielony do
lot w Warszawie brał udział w kam anii
wrześniowej
r. jako strzelec samolotowy
. skadry Bombowej Łosi .
września
r. o godz. . wystartował
z lotniska Po ielewo na samolocie PZ . B
Łoś jako strzelec okładowy i nie owr cił
z lotu bojowego
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•

fot. Joanna Stankowska
W dniu września
roku odczas lotu
na bombardowanie niemieckich kolumn ancernych od Łodzią i Piotrkowem w walce
owietrznej z niemieckimi myśliwcami

Wielgoszewski
ur. sier nia
r. absolwent SP dM
w Bydgoszczy
rzydzielony do
lot
w Warszawie brał udział w kam anii wrześniowej
r. jako strzelec samolotowy .
skadry Bombowej Łosi walczącej w składzie Brygady Bombowej.
września
r. o godz. . wystartował
z lotniska Po ielewo na samolocie PZ .P B
Łoś jako strzelec okładowy i nie owr cił
z lotu bojowego.
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W związku z odnalezieniem miejsca u adku
samolotu co otwierdziła eks loracja jesienią
roku du ych części jego konstrukcji
dla u amiętnienia tego tragicznego wydarzenia władze samorządowe i s ołeczeństwo
miny ie oręt u undowały okolicznościowy
omnik. Przedstawia on osadzoną na nieregularnej łycie granitowej re likę śmigła
samolotu PZ . B Łoś w skali
.

Strzelc w Kaniowskich oległych tu w sier niu
r. en skromny omnik odsłonił
września
r rezydent RP Stanisław
Wojciechowski a oświęcił go arcybisku
warszawski leksander Kakowski.
nskry cja na omniku u amiętnia k t.
Ste ana Pogonowskiego
dow dcę
Batalionu
Pułku Strzelc w Kaniowskich
k t. Benedykta Pęczkowskiego dow dcę
. kom anii oraz -tu ołnierzy oległych
tu rankiem
sier nia
r. Batalion k t.
Pogonowskiego został skierowany od
Radzymin w wyniku wa nej dla rzebiegu
Bitwy Warszawskiej narady trzech generał w. Po ołudniu
sier nia
r. w legionowskich koszarach s otkali się gen. J ze
aller dow dca rontu P łnocnego z dow dcą . rmii gen. ranciszkiem atinikiem
oraz gen. ucjanem eligowskim dow dcą stacjonującej tu
. ywizji Piechoty.
stalono w wczas e
ywizja Piechoty
wraz z
Pułkiem Strzelc w Kaniowskich nie
zostanie skierowana od Modlin jak dotychczas lanowano tylko rzystą i do odbicia
Radzymina z rąk Rosjan. Zadanie sto niowo zostało wykonane a ołnierzy oległych
na olu chwały macierzysty ułk u amiętnił
na cmentarzu oległych w Radzyminie i omnikiem z iaskowca od Zamostkami. Przy
omniku rzechodzi obecnie szlak rowerowy
linii obrony im. k t. Ste ana Pogonowskiego.

;
Pomnik poległych
strzelców kaniowskich

:
Miejsce bitwy
z 14/15 sierpnia 1920 roku
miejscowość:

Zamostkach W lczyńskich rezydent RP
Stanisław Wojciechowski dokonał odsłonięcia obelisku u amiętniającego ołnierzy
Pułku Strzelc w Kaniowskich oległych tu
w sier niu
r. atrz unkt
.

miejscowość:

R

Jednym w wa niejszych e izod w Bitwy
Warszawskiej
roku był atak Batalionu
Pułku Strzelc w Kaniowskich dowodzonych
rzez
orucznika Ste ana
Pogonowskiego na ozycje sowieckie od
W lką Radzymińską. W nocy z
na
sier nia armia sowiecka lanowała zablokowa i zniszczy komunikację wojsk olskich na rawym brzegu Wisły. Oddziały
olskie kt re wyruszyły z miejsca koncentracji w legionowskich koszarach i chwilowo
stacjonowały w okolicach leksandrowa
na rozkaz dow dztwa brawurowo zaatakowały wojska sowieckie. atarciem w stronę W lki Radzymińskiej batalion Strzelc w
Kaniowskich związał walką rzewa ające siły
wroga i za obiegł lanom wojsk sowieckich.
Oddział or. Pogonowskiego zajął rejon W lki
Radzymińskiej. Było to ierwsze w tej azie
wojny zdecydowane zwycięstwo oddział w olskich. Zdaniem generała ucjana
eligowskiego atak or. Pogonowskiego był
unktem zwrotnym Bitwy Warszawskiej a co
za tym idzie całej wojny olsko-bolszewickiej. o wa ne zwycięstwo zostało oku ione
ołnierską śmiercią dow dcy batalionu or.
Ste ana Pogonowskiego dow dcy . kom anii Benedykta Pęczkowskiego oraz -tu ołnierzy oległych rankiem
sier nia
r.
W uznaniu bohaterstwa na olu walki obaj
dow dcy zostali awansowani ośmiertnie do
sto nia ka itana. W
roku w obliskich
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Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Katarzyna Leszczyńska
Pomiędzy Zamostkami W lczyńskimi a W lką
Radzymińską rzy drodze nr
zachował
się obelisk u amiętniający ołnierzy Pułku
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Zaokopowa

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego
St

SZLAK CZERWONY

ZEGRZE Jego dzieje sięgają
w. Było ono w wczas ksią ęcą wsią o charakterze nadrzecznej osady handlowej. Od
w. wieś nale ała do rodu Krasińskich.
W
r. gościł tu kr l Stanisław ugust Poniatowski. Podczas Powstania Kościuszkowskiego w
r. w okolicach Zegrza ranny został malarz leksander Orłowski
uwieczniony na kartach Pana adeusza . W
r. gdy właścicielami d br byli
Radziwiłłowie teren został s rzedany Rosjanom kt rzy wybudowali tu twierdzę.
Składały się na nią dwa orty ołączone wałem rochownie i onad setka budynk w
koszar tworzących samodzielne miasteczko wojskowe. Obecnie unkcjonuje tutaj
wojskowe entrum Szkolenia Łączności i n ormatyki więc zwiedzanie mo liwe jest
tylko za zgodą dow dztwa.

A. 11,2 km | Wierzbica – Zegrze
[opisy historyczne miejsc ! – -na stronach 54-62]
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P

52

R

Szlak
wyrusza z ronda w Wierzbicy wsi wzmiankowanej ju w
r. u znajduje
się ka liczka z
r. rzy ominająca walki Powstania Styczniowego ! w obli u
rzystanek PKS . dąc ulicą Pułtuską na ołudnie osiągamy granicę Serocka.

B. 14,2 km | Zegrze – Komornica
[opisy historyczne miejsc . – 0 na stronach 62-64]

ERO
jedna z najstarszych miejscowości na Mazowszu. Pierwsza zachowana
wzmianka ochodzi z
r. znalazła się w tzw. alsy kacie mogileńskim. W
w. istniał tu gr d s rawujący kontrolę nad drogami wodnymi arwi i Bugu zwany
wtedy Szyroczec. Serock jest miastem od
r.
a wysokości ul. zerskiej idąc w stronę rzeki na terenie obecnie ogrodzonym
odnajdujemy omnik w miejscu dawnego kirkutu ydowskiego "
km . stnieje
mo liwoś odwiedzenia za zgodą właściciela. Powr t do ul. Pułtuskiej tą samą drogą. Po
kolejnych
m o rawej stronie docieramy do dobrze widocznych dziś okalających
boisko s ortowe Wał w a oleońskich #.
rasa rowadzi w okolicy lacu zabaw i od ronda punkt widokowy ścieżką w górę
wąwozem raktu a oleońskiego do ul. iskiej. Wkr tce docieramy do kościoła $
2,6 km
km . W lewo w kilka minut do grodziska zwanego Ogrodziskiem lub Barbarką . Szlak
rowadzi kr tko ws lnie ze szlakiem łtym. Po
m dochodzimy na rynek wybrukowany w latach
. Przy ul. Rynek stoi ciekawa kamienica gnacego Sajnoga.
a budynku Ratusza Miejskiego znajduje się tablica oświęcona amięci mieszkańc w
Serocka %. Bli ej ul.
isto ada natomiast jest miejsce o byłej synagodze &
km . Wracamy na ul. Pułtuską. u znajdujemy miejsce bombardowania z
r.
3,1 km
km i o
m
'. Przy ul. Wyzwolenia szlak mija kamienicę Konrada Bocka (
3,4 km cmentarz z mogiłami obrońc w ojczyzny ). dziemy ul. Sienkiewicza i dalej - schodami
w d ł skar y. W tej okolicy na rywatnej osesji znajduje się miejsce straceń ołnierzy
r. * km . Przy brzegu arwi nastę uje ołączenie znak w czerwonych
4 km w
km . dziemy brzegiem arwi ulicą Rybaki. Przy osesji nr
4,2 km ze znakami łtymi
w
r. gościł i malował Pablo Picasso.
Szlaki do rowadzają do ogrodzonego niedostę nego dla turyst w Rezerwatu Jadwisin
chroniącego ozostałości Puszczy Serockiej. ad skar ą znajduje się niewidoczny stąd
ałac Radziwiłł w z
r. +
km . Wędrujemy brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego
6,2 km
utworzonego o wybudowaniu w ębem w
r. za ory na arwi. kwen ma tys.
ha owierzchni
km długości do
m głębokości. Ście kami docieramy do malowniutworzonego w
r. km . O odal ark
7 km czego R
otaczający miejsce o s alonym w
r. dworku w kt rym mieszkał i tworzył dramaturg
Jerzy Szaniawski
. Wyr nia się w nim trzy ienny klon oraz kasztanowiec.
Podą amy drogami Jadwisina otem szosą do Zegrza
km i rzystanku PKS. Za
11,2 km ogrodzeniem entrum Szkolenia Łączności i n ormatyki znajduje się miejsce śmierci
Konstantego Radziwiłła , oraz tablica u amiętniająca ołnierzy łączności zgładzonych
na Wschodzie a tak e telegra stki-juzistki wojskowej słu by łączności -.

T

0,8 km

15,8 km

19,5 km

23,5 km

24,5 km

25,1 km
25,4 km

R

P

Znaki czerwone widoczne są o zachodniej stronie szosy. Przez ola i niewielkie zagajniki wędrujemy drogami wśr d grunt w wsi osin i udwinowo Zegrzyńskie. Szlak
dociera do cmentarza w Woli Kieł ińskiej. a nim znajdują się mogiły obrońc w ojczyzny .
km . a
km wędr wki stoi kości ł z e ita ami rodu Krasińskich
/. o jedyny w owiecie legionowskim rzykład -wiecznej architektury sakralnej.
Świątynia i cmentarz owstały tu o
r. z inicjatywy Radziwiłł w o s rzedaniu ziem
zegrzyńskich Rosjanom od budowę twierdzy.
a skrzy owaniu za kościołem kierujemy się w lewo. Za leśnicz wką Zegrze skręcamy
w rawo skrajem lasu i lasem docieramy do objętego ochroną jednego z najstarszych
rezerwat w leśnych regionu Zegrze
km . Rezerwat został owołany w
r.
hroni stare onad
-letnie drzewostany sosnowo-dębowe. u znaki czerwone łączą
sie ze szlakiem łtym i wiodą skrajem rezerwatu na ołudnie. Rozwidlenie szlak w.
Znaki rowadzą dalej na ołudnie i na zach d a do wyjścia z lasu w okolicach wsi
Bolesławowo. ocieramy do drogi krajowej kierujemy się rosto. Przy lokalnej szosie
trasa rzechodzi w okolicach ruin rosyjskiego ortu ębe wybudowanego na oczątku
w. 0
km . orty kacje znajdują się w otoczeniu ogr dk w działkowych do
kt rych dogodne wejścia rowadzą rzez bramy - jedna od strony trasy
i druga od
strony ul. Zegrzyńskiej. Wejście na teren o uzgodnieniu ze ws lnotą działkowicz w.
Wędrując dalej docieramy do drogi
kt rą kierujemy się w lewo. Za stromym zakrętem widzimy za orę w ębem. Przed nią nasz szlak
łączy się ze szlakami łtym
i zielonym
km . m onująca swoimi rozmiarami za ora została ukończona w
r.
w reakcji na ustawiczne owodzie. W czasie rac koryto rzeki rzesunięto o
m. Budowla uwzględniając odziemne sztolnie ma wysokoś
m czyli tyle ile - iętrowy
wie owiec. W ten s os b owstało Jezioro Zegrzyńskie o ojemności
mln m . Za
arwią nasz szlak łączy się z niebieskim
km . Za za orą w Komornicy znajduje
się węzeł szlak w. aszą wędr wkę szlakiem
kończymy na rzystanku Z M linii
km . Szlakiem niebieskim można wzdłuż zalewu dojść po pokonaniu 9 km do
przystanku ZTM w Zegrzu Południowym, a kierując się na zachód - do stacji PKP Janówek
(20 km). Szlak żółty wiedzie inną trasą - do Serocka (19,3 km). Znaki zielone doprowadzą
do stacji PKP w Brodach Warszawskich (17,2 km).
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Majątek gen. Kazimierza
Małachowskiego i kapliczka
z 1863 roku

SZLAK PÓŁNOCNY – opis historyczny

miejscowość: Wierzbica

Ośrodka
arew i zło one w sąsiedztwie
dawnego kirkutu. ajstarszy zachowany
ragment macewy ochodzi z
r.
Zostali tu ochowani ydzi zaanga owani
w omoc odczas Powstania Styczniowego
zao atrujący oddziały owstańcze w broń
Moszek Rozenberg i romm Oresztein oraz
dostarczający materiały do owstańczego
sz itala w Zatorach
wojra Rozenberg
i ewek Ri s. Był tu ochowany r wnie
długoletni rabin Serocka słynny uczony Jose ewinstein
cieszący się te
wielkim szacunkiem wszystkich serocczan.
W dniu września
r. w zbiorowym
grobie ochowane zostały onad
osoby
kt re zginęły września od bomb w iwnicy domu Jakowa Rosenberga na rogu ulic
Maja i . Kościuszki w Serocku.
sier nia
roku w miejscu dawnego
cmentarza ydowskiego w Serocku miała
miejsce uroczystoś
rededykacji czyli
duchowej odnowy nekro olii ołączona
z odsłonięciem la idarium - muru obło onego
czarnym granitem do kt rego rzytwierdzono ragmenty zachowanych macew.
Pomnik u amiętnia miejscową s ołecznoś
ydowską.

fot. Czesław Wroniak
W sąsiedztwie tego miejsca znajdował się
dw r generała Kazimierza Małachowskiego.
Pod koniec
w. majątek w Wierzbicy
dzier awił Wojciech Wojczyk. Jego trzy c rki oślubiły o cer w z czas w wojen na oleońskich. J ze a była oną or. ntoniego
zermińskiego z serockiej . Kom anii Weteran w i nwalid w. ruga c rka była oną
k t. in . loriana Marczewskiego i matką
słynnych in ynier w i działaczy nie odległościowych z okresu Powstania Styczniowego Bronisława i Witolda Marczewskich
urodził się w Wierzbicy w
r. . rzecia
Benigna Wojczyk
oślubiła słynnego ju
w wczas łk. Kazimierza Małachowskiego
kt ry stacjonował w twierdzy
Serock. ch ślub odbył się jesienią
r. we
dworze w Wierzbicy.
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Kazimierz Małachowski wsławił się walkami w Powstaniu Kościuszkowskim m.in.
od Racławicami walczył na San omingo
w
r. a tak e od Raszynem w
r. Ju
o ślubie wziął udział w kam anii rosyjskiej
r. odczas kt rej awansował do sto nia gen. brygady. Od
r. Małachowscy
osiedli na stałe w Wierzbicy kt rą w
r.
wyku ili na własnoś . W
r. gen. K. Małachowski jako w dz naczelny Powstania isto adowego musiał wraz z oną uda się
na emigrację do rancji. Majątek w Wierzbicy
został skon skowany rzez rząd. Wystawiony na licytację w
r. zmieniał nastę nie
kilkukrotnie właścicieli. W
r. ku ił go za
tys. złotych olskich dmund Oktawian
Skar yński
mo ny właściciel
majątku w Po owie. Rozbudował w wczas
znacznie cegielnię kt ra zao atrywała nie
tylko okolicę ale tak e Warszawę. Jego syn
Stanisław s rzedał Wierzbicę właścicielom
sąsiedniego majątku Pobyłkowo rodzinie
łu ewskich w kt rych osiadaniu była a
do re ormy rolnej w
r.
a skraju majątku rzy skrzy owaniu dr g
stoi ka liczka wotywna z
r. Swą obecnością rzy omina walki Powstania Styczniowego i świadczy o atriotycznej ostawie
wczesnych mieszkańc w Wierzbicy.

SZLAK CZERWONY

"
Dawny cmentarz żydowski
(kirkut) w Serocku
miejscowość: Serock

Kirkut został zało ony w . ołowie
w.
i zniszczony rzez iemc w w
roku.
Większoś nagrobk w wykorzystana została
do budowy schod w tarasu widokowego na
grodzisku.
Po odrodzeniu samorządu najle iej zachowane macewy nagrobki cmentarza ydowskiego zostały rzewiezione na teren

fot. Urząd Miasta i Gminy w Serocku
Wejście od strony arwi teren ogrodzony omnikiem o iekuje się undacja Ochrony

ziedzictwa
ydowskiego uzgodnienia
terminu odwiedzenia miejsca od nr tel.
.

#
Wały twierdzy napoleońskiej
miejscowość: Serock

o ciekawych zabytk w Serocka nale ą relikty
dawnej twierdzy na oleońskiej m.in. dobrze
zachowany bastion ziemny rzy ul. Pułtuskiej
rzy boisku s ortowym . Pochodzi z
r.
z drugiej azy rozbudowy serockiej twierdzy
i jest doskonale widoczny na lanie łk. Jana
Malleta. Powstanie twierdzy w Serocku wiązało
się z na oleońską konce cją budowy tr jkąta
twierdz Warszawa Serock Modlin. mo liwiały one osłonę koncentracji armii na oleońskiej i obronę rze raw na rzece arew.
stycznia
r. a oleon wydał rozkaz
o roz oczęciu rac budowlanych w Serocku
i w ozostałych twierdzach tr jkąta obronnego. Z tego okresu zachowały się ziemne
umocnienia między ulicami a oleońską
i Zdrojową. Budowa twierdzy w Serocku od
września
r. do stycznia
r. kosztowała rząd Księstwa Warszawskiego a
tys. złotych olskich tj. więcej ni race rzy
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twierdzy Modlin. ak rozbudowane umocnienia w
r. słu yły łk. Stanisławowi Potockiemu dow dcy . ułku iechoty jako baza
do star z Rosjanami od ową Wsią i Zatorami a w
r. gen. J ze owi iemojewskiemu do wy ad w rzeciwko ustriakom.
o marca
r. w wyniku starań marszałka
ouisa a outa twierdza w Serocku została
owiększona w łnocnej części. zięki rzekazom amiętnikarskim generała aulaincourta oraz or. Stanisława unin-Wąsowicza
wiemy e cesarz a oleon zatrzymał się na
ost j w Serocku
grudnia
r. odczas
odwrotu s od Moskwy i oglądał umocnienia
twierdzy.

nie tylko jako miejsca targowego ale r wnie miejsca ublicznych uroczystości.
listo ada
roku na ołudniowej ścianie
ratusza od strony kościoła została odsłonięta
amiątkowa tablica dla uczczenia oległych
i omordowanych mieszkańc w Serocka
w czasie wojny światowej wojny olsko-bolszewickiej na wszystkich rontach wojny światowej omordowanych i zmarłych
w obozach niemieckich i sowieckich. Przy
tej tablicy odbywają się uroczystości związane ze Świętem ie odległości i rocznicą
wybuchu wojny światowej.
Rynek był świadkiem wielu wydarzeń historycznych takich jak arady wojsk czy wiece
atriotyczne ale te i smutnych wydarzeń jak
zbi rki Polak w wywo onych na roboty do
iemiec i s ędzenie ok.
yd w o świcie grudnia
r. rzed wyruszeniem na
tułaczkę o gettach i obozach.

$
Kościół Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny
miejscowość: Serock

i Kr lestwa Polskiego kości ł słu ył stacjonującym tu oddziałom wojsk olskich.
W okresie międzywojennym na jednej ze
ścian rezbiterium znajdowało się malowidło ścienne rzedstawiające śmier księdza
Skoru ki zamalowane w
r. na olecenie roboszcza ranciszka Kuligowskiego
obawiającego się zbezczeszczenia świątyni
rzez komunist w. o tej tradycji nawiązuje obraz ws łczesnego malarza o tym samym temacie. Płaskorze by stacje Męki
Pańskiej zostały wykonane w
r. rzez
znaną rze biarkę Zo ę rzcińską-Kamińską
kt ra rzeszła do historii z racji
niezwykle atriotycznego zachowania gdy
w męskim rzebraniu jako Zygmunt arło
słu yła w kawalerii Brygady egion w.
Przy kościele znajduje się gr b długoletniego roboszcza ks. ranciszka Kuligowskiego
archidiakona ułtuskiego kaelana gimnazjum w Płocku oraz wykładowcy w Seminarium uchownym w czasie walki
młodzie y o język olski w szkołach w latach
. Został on z nich usunięty rzez
władze rosyjskie za szerzenie idei atriotycznych. W
r. był wię niem niemieckiego
obozu w ziałdowie z kt rego
o zwolnieniu został wysiedlony do eneralnej uberni. Po wojnie znany był z antyre imowych
wystą ień.
Obok znajduje się kiosk kcji Katolickiej
u undowany rzez rezeskę księ nę Marię
Radziwiłłową. W maju i czerwcu
r. obok
kiosku unkcjonował unkt in ormacyjny Komitetu Obywatelskiego Solidarnoś .

ajstarszy zabytek architektury w owiecie
legionowskim murowany w stylu
nogotyckim
wybudowany w latach
. W okresie Księstwa Warszawskiego
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'
Miejsce bombardowania
Serocka w 1939 roku
miejscowość:

P

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Marcin Dembowski

%

fot. Czesław Wroniak

do rzetrzymywania zakładnik w i wię ni w.
W maju
r. w synagodze hitlerowcy utworzyli ob z rzejściowy i ob z karny. unkcjonował a do maja
r. i znajdowały się
w nim dwie sale dla mę czyzn i jedna dla kobiet. Przez ob z rzeszło kilkuset wię ni w
kt rzy wykorzystywani byli do racy w obliskich olwarkach w Jadwisinie i Pobyłkowie
oraz do s rzątania miasta.

SZLAK PÓŁNOCNY – opis historyczny

SZLAK PÓŁNOCNY – opis historyczny

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

Tablica pamięci poległych
i pomordowanych
mieszkańców Serocka

&

miejscowość:

miejscowość:

R

Budowa ratusza na rynku w latach
była wa nym elementem rewaloryzacji staromiejskiego układu urbanistycznego. Przywr cona została unkcja lacu centralnego

Miejsce dawnej synagogi

Przy tej ulicy zwanej te isto adową a rzez
yd w Synagogalną stała tzw. Wielka Synagoga wybudowana na rzełomie
i
wieku. W
r. iemcy zniszczyli częś
jej wy osa enia a budynek wykorzystywali

Miejsce jednego z najbardziej tragicznych
wydarzeń w wojennej historii Serocka. a
rogu wczesnych ulic Maja i . Kościuszki
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w miejscu obecnego omu owarowego
Wodnik stała rzed wojną du a kamienica
nale ąca do rzedstawiciela jednej z najbardziej znanych rodzin serockich yd w - Jakowa Jankiela Rosenberga.
W środę września
r. odczas gdy
niemieckie samoloty bombardowały centrum Serocka w budynku znalazło schronienie blisko
miejscowych yd w oraz
uciekinier w z asielska. iestety jedna
z cię kich bomb tra ła właśnie w tę kamienicę. Według r nych r deł zginęło tu od
do
os b. Zginął m.in. właściciel kamienicy
z rodziną i owszechnie znani w Serocku
Moszek Przykorski z oną i dzie mi oraz
Szmul Kanarek.

W okresie Kr lestwa Polskiego byli tu chowani weterani wojen na oleońskich słu ący
w stacjonującej w Serocku . Kom ani nwalid w. wagę zwraca jeden z największych
omnik w rzy grobie w kt rym s oczywa
pułkownik inżynieryi zasłużony na placu boju
w swojem czasie i nagrodzony wielu orderami
dam Bogusławski
. mentarz kryje tak e szczątki ołnierzy olskich ze
. Pułku Piechoty kt rzy olegli sier nia
r. w rejonie Serocka m.in. szer. Mariana
Podczaskiego szer. Walentego Rogackiego
i szer. Sylwestra Ro ewskiego. Pochowani
tu zostali olscy ołnierze września
r.
strzelcy tyka i gnacy Ka mieruk oraz saer w kt rzy zginęli w tracie usuwania min
w Serocku w
r. a cmentarzu zło one
są r wnie szczątki o ar egzekucji dokonanej
rzez hitlerowc w
lutego
r. kiedy
w obliskim wąwozie rzy ul. Rybaki hitlerowcy rozstrzelali
os b. W
r. ciała
o ar ekshumowano.
a cmentarzu znajduje się grobowiec właścicieli d br zegrzyńskich
Radziwiłł w.
S oczywa w nim m.in. mjr Konstanty Radziwiłł o cer rmii Krajowej s. Korab kt ry o
walkach owstańczych został rozstrzelany
rzez hitlerowc w we wrześniu
r. Jego
szczątki zostały odnalezione do iero w maju
r. na terenie zegrzyńskiego garnizonu.
a nagrobku rodziny Skalskich właścicieli
d br Wincentowo umieszczona jest inskry cja odnosząca się do mjr. adeusza Skalskiego oległego września
r. Znajdują
się r wnie groby uczestnik w kons iracji
nie odległościowej ołnierzy K i RO K
Ruch O oru rmii Krajowej m.in. Michała
Budzyńskiego Wacława e tuły Ste ana
rabowskiego Władysława Kaznowskiego
i dmunda Siemińskiego oraz kons iracji
młodzie owej rtura Maciejewskiego.
W latach
obok cmentarza unkcjonował cmentarz ołnierzy radzieckich kt rzy
olegli w czasie walk o Serock oraz na terenie
okolicznych miejscowości. Po rzeniesieniu
szczątk w ołnierzy do Kleszewa teren ten
został włączony do cmentarza ara alnego.

(
Kamienica Konrada Bocka
miejscowość:
I

T

R

O

więziony na Pawiaku i został rozstrzelany
w ublicznej egzekucji
grudnia
r.
Jego syn ubomir Wojciech zginął jako ołnierz olskich sił lotniczych w nglii. rugi
syn Ryszard rawnik absolwent zegrzyńskiej odchorą wki or. rez. więzień obozu
w Starobielsku został zamordowany rzez
Rosjan w
r. w harkowie. la uczczenia jego amięci zasadzono tu w
r. dąb
amięci.
Po wojnie światowej mieścił się tu Ośrodek
Zdrowia kt rego kierownikiem w latach
był generał Ste an ubicki
znany iłsudczyk działacz Polskiej Organizacji Wojskowej rzez ewien czas osobisty
lekarz Piłsudskiego w latach
minister racy i olityki s ołecznej a nastę nie
w latach
komisarz Z S w Warszawie. Jego drugą oną była anna Regina
z Boguszewskich kurierka POW a w czasie
wojny uczestniczka rzerzutu marszałka Rydza-Śmigłego z Rumunii do Warszawy.

)
Cmentarz parafialny
miejscowość: Serock

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka
Piętrowy dom został wybudowany w
roku dla serockiego lekarza dr. Konrada
Bocka o cera rezerwy uczestnika wojny
r. Mimo niemieckiego ochodzenia
odm wił on ws ł racy z hitlerowcami. Był
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fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka
Serocki cmentarz zało ono w

roku.

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka

*
Miejsce egzekucji ludności
w wąwozie przy ul. Rybaki
miejscowość:
turystów

SZLAK PÓŁNOCNY – opis historyczny

SZLAK PÓŁNOCNY – opis historyczny

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka
ablica nagrobna na cmentarzu
w Serocku
lutego
r. w wąwozie nad arwią hitlerowcy rozstrzelali
os b z kons iracyjnej
organizacji ot w
ochodzących gł wnie
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z terenu ara i serockiej smogorzewskiej
i zegrzyńskiej. Organizacja owstała w wyniku
rowokacji agenta gesta o o seudonimie Mirota kt ry działając od rzykryciem zakonnika
rzy kościele w Woli Kieł ińskiej sku ił gru ę
atriotycznie nastawionej młodzie y. W listoadzie
r. odczas jednej ze zbi rek gesta o i andarmeria hitlerowska aresztowały
większoś członk w organizacji. Zatrzymani
byli rzesłuchiwani i torturowani w więzieniu
śledczym w Pułtusku o czym rozstrzelani
w serockim wąwozie. ch ciała zostały zako ane na głębokości ok. metr w a na świadk w
egzekucji ku rzestrodze iemcy wyznaczyli
sołtys w okolicznych wsi. kshumacja ciał
i rzeniesienie ich na obliski cmentarz araalny nastą iło do iero w
r. Przez wiele lat
miejsce egzekucji w wąwozie a nie cmentarz
było czczone rzez mieszkańc w kt rzy s otykali się tu na atriotycznych uroczystościach.
Od kilkunastu lat dostę do tego miejsca został
utrudniony ze względu na ogrodzenie działek
stanowiących własnoś rywatną.

Wcześniejszym właścicielem d br zegrzyńskich i ałacu w Jadwisinie był starszy brat
Konstantego rtur Radziwiłł
kt ry jako orucznik dow dca . kom anii batalionu . Pułku Piechoty P rmii
Modlin zginął
września
r. od Ołtarzewem. Odznaczony był Krzy em irtuti
Militari.

+
Pałac Radziwiłłów
miejscowość:
ennym zabytkiem Jadwisina jest ałac Jadwigi i Macieja Radziwiłł w kt rego budowa
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fot. Paweł Kozarzewski

została ukończona w
r. Budowlę malowniczo oło oną na wysokiej skar ie zarojektował ran ois r eu w stylu nawiązującym do renesansu rancuskiego. ad
wejściem gł wnym ałacu widnieje monogram ierwszych właścicieli natomiast od
strony rzeki w ryzalicie umieszczono rzedstawienia ich herb w rodowych Śle owron
Krasińskich i rąby Radziwiłł w. Ostatnimi
właścicielami ałacu w Jadwisinie rzed
wojną światową byli Konstanty Mikołaj
Radziwiłł wraz z oną Marią z łtowskich.
Konstanty w sto niu
or. rez. wziął udział
w wojnie obronnej
r. i walczył jako
obserwator w
. skadrze otniczej. Po
wkroczeniu wojsk hitlerowskich Radziwiłłowie otrzymali nakaz o uszczenia ałacu.
Zamieszkali w wczas w leśnicz wce koło rciechowa oło onej w lasach rozciągających
się o drugiej stronie arwi. Por. K. Radziwiłł
s. Korab włączył się w nurt kons iracji jako
o cer-kwatermistrz
Batalionu w ie oręcie. Po walkach owstańczych w Rejonie
w sier niu
r. został aresztowany rzez
hitlerowc w. Prawdo odobnie
września
r. został rozstrzelany na terenie Zegrza.
Jego szczątki rzy adkowo odnaleziono
w maju
r. odczas rac ziemnych na
terenie strzelnicy w Wy szej Szkole O cerskiej Wojsk Łączności. denty kację umo liwił
medalik szka lerzny z wizerunkiem św. Jana
Bosko kt ry Konstanty otrzymał od rymasa
ugusta londa. Konstanty Radziwiłł s oczywa w grobie rodzinnym na cmentarzu
ara alnym w Serocku.

,
Miejsce egzekucji mjr. Konstantego
Radziwiłła, ps. Korab
miejscowość:

I

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Katarzyna Leszczyńska
Ksią ę Konstanty Mikołaj Radziwiłł ostatni
właściciel d br Zegrze jako or. rez. walczył
w kam anii
r. ełniąc unkcję obserwatora lotniczego w . eskadrze obserwacyjnej. Po owrocie do domu został aresztowany

i uwięziony w Pułtusku. Zwolniony w marcu
r. włączył się w działalnoś kons iracyjną jako kwatermistrz batalionu Rejonu
Marianowo-Brzoz w egionowo
Obwodu rmii Krajowej Obro a . sier nia
r.
został ojmany rzez iemc w a września
rawdo odobnie zamordowany. Jego ciało
zostało odnalezione w maju
r. odczas
rac ziemnych na terenie koszar Wy szej
Szkoły O cerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu.
Zwłoki zidenty kowano między innymi na odstawie medalika szka lerznego z relikwiami
św. Jana Bosko kt ry Konstanty otrzymał od
rymasa ugusta londa.
września
roku rzy byłej strzelnicy niedaleko miejsca gdzie odnaleziono
szczątki mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła odsłonięto amiątkową tablicę i mur z
wizerunkiem bohatera. Podczas uroczystości
mjr Radziwiłł został ośmiertnie odznaczony
Krzy em O cerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z tej okazji wydana została ksią ka od
tytułem Major Konstanty Radziwiłł
. Walka i Pamię . Miejsce amięci owstało dzięki staraniom Rodziny ołnierzy
WP kombatant w K władz samorządowych
i mieszkańc w owiatu legionowskiego.
Szczątki mjr. K. Radziwiłła s. Korab s oczywają na cmentarzu ara alnym w Serocku.
Jego imieniem nazwane są ulice w Serocku
i Zegrzu Południowym.
Wstę na teren koszar entrum Szkolenia
Łączności i n ormatyki o uzgodnieniu tele onicznym z o cerami Sekcji Wychowawczej
tel.
.

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie / Edyta Rokicka
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Upamiętnienie żołnierzy
łączności
miejscowość:

I
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T

rbanowskich. W
r. został tu te ochowany Zygmunt dam Szaniawski herbu
Junosza
ojciec słynnego isarza Jerzego Szaniawskiego
właściciel obliskiego Zegrzynka.

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka
Wśr d o ar mordu katyńskiego dokonanego rzez unkcjonariuszy KW
udowego
Komisariatu S raw Wewnętrznych ZSRR
w
r. znalazło się onad stu o cer w
wojsk łączności. W tej gru ie byli tak e o cerowie słu ący w zegrzyńskim entrum Wyszkolenia Łączności mjr lek. Kazimierz Pilch
ka itanowie zesław Wardziński Ryszard
Michalski Bronisław Rybiński or. Stanisław Sz ot oraz
or. adeusz Pierczyński.
W harkowie i Katyniu zamordowano tak e
ośmiu o cer w rezerwy zmobilizowanych
o wybuchu wojny w Ośrodku Za asowym
Łączności nr Zegrzu. ablica u amiętniająca zamordowanych ołnierzy łączności została odsłonięta
sier nia
r. w Wy szej
Szkole O cerskiej Wojsk Łączności w czasie
s otkania kombatant w olskich wojsk łączności z całego świata.
T
W latach
w zegrzyńskim entrum
Wyszkolenia Łączności były realizowane
dziesięciomiesięczne kursy telegra czne dla
kobiecego ersonelu omocniczego. Kobiety
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uczyły się rzede wszystkim obsługi a aratu
telegra cznego ughes a Juza
o czym
tra ały do urzęd w ocztowych i na wy adek wojny były mobilizowane. elegra stki-juzistki za isały znaczącą kartę w historii
wojsk łączności walcząc na wielu rontach
wojny światowej. ablica u amiętniająca ich
czyn bojowy została uroczyście odsłonięta
maja
r. w Wy szej Szkole O cerskiej
Wojsk Łączności w Zegrzu odczas s otkania juzistek. ch imię nosi ulica w Zegrzu.

SZLAK CZERWONY

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka
Wstę na teren koszar entrum Szkolenia
Łączności i n ormatyki o uzgodnieniu tele onicznym z o cerami Sekcji Wychowawczej
tel.
.

.
Cmentarz parafialny
miejscowość:
mentarz ara alny w Woli Kieł ińskiej został
wytyczony w
r. zęś rodzin rzeniosła
szczątki bliskich z cmentarza w Zegrzu zajętego od rosyjską twierdzę dlatego s otykamy tu nagrobki starsze ni sama nekro olia
ochodzące z drugiej ołowy
w. Wśr d
nich wyr niają się ciekawe architektonicznie
omniki administrator w d br zegrzyńskich
m.in. w kształcie złamanej kolumny
ntoniego się o olskiego zmarłego
września
r. oraz tablice nagrobne rodziny

fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie /
Edyta Rokicka
Wśr d ochowanych na cmentarzu wymieni nale y tak e uczestnika Powstania
Styczniowego eliksa Janickiego ze Stanisławowa
cieśli zasłu onego
rzy budowie kościoła oraz ołnierza rmii
Krajowej eszka Wnęka kawalera Krzy a
irtuti Militari.
W Woli Kieł ińskiej znajduje się r wnie zbiorowa mogiła ołnierzy Wojska Polskiego oległych we wrześniu
r. oraz gr b dw ch
ołnierzy . Brygady n ynieryjno-Sa erskiej
kt rzy zginęli od wybuchu min w czerwcu
r. na grobie rodzic w łk. leksandra
Kity straconego rzez rząd Bez ieczeństwa
w
r. znajduje się stosowna inskry cja
in ormująca o tym akcie.

/
Kościół parafialny
pw. św. Antoniego z Padwy
miejscowość:
Kości ł w Woli Kieł ińskiej jest jednym z ciekawszych rzykład w -wiecznej architektury
sakralnej w owiecie legionowskim. ecyzja
o jego wybudowaniu za adła o wyku ieniu zegrzyńskiego majątku Radziwiłł w od
twierdzę rzez rząd rosyjski. eren od budowę świątyni a tak e lebanii i cmentarza
Radziwiłłowie rzekazali ara i jesienią
r.
Jednonawowy kości ł wzniesiony został w latach
według rojektu Konstantego
Wojciechowskiego
.
We wnętrzu kościoła na uwagę zasługują e itaa rodu Krasińskich kt re zostały rzeniesione
z kościoła w Zegrzu m.in. dwa rokokowe e itaaz
w. Pierwsze oświęcone ntoniemu
Krasińskiemu kasztelanowi zakroczymskiemu i undatorowi kościoła w Zegrzu zmarłemu
w
r. rugie u amiętnia onę Kazimierza
ustachię z Potockich zm. w
r. Przedstawiciele tego rodu byli uczestnikami owstań
narodowych i wojen na oleońskich. Kolejne
e ita a Krasińskich ochodzą z
w. m.in.
obo nego Kazimierza Krasińskiego kawalera
Orderu Orła Białego marszałka Sejmu
r.
zmarłego w
r. jego syna kasztelana
senatora J ze a Wawrzyńca
uczestnika wojen na oleońskich a w Powstaniu isto adowym dow dcy . Pułku wardii
arodowej Warszawskiej oraz jego wnuka
Stanisława
o cera w Powstaniu
isto adowym odznaczonego Krzy em Złotym irtuti Militari.
W świątyni miejsce s oczynku znalazł
tak e jej undator ksią ę Maciej Radziwiłł
łowczy dworu carskiego były
rezes owarzystwa Rolniczego i owarzystwa obroczynności w Warszawie. o
r. rzed kościołem znajdował się gr b
sier . Kozłowskiego oległego w czasie wojny olsko-rosyjskiej
r. W
r. gr b
został rzeniesiony na cmentarz.
a zewnętrznej ścianie kościoła rzy gł wnym wejściu znajduje się amiątkowa tablica
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u undowana rzez okoliczną ludnoś
listoada
r. dla uczczenia rocznicy odzyskania rzez Polskę nie odległości.

fot. Jacek Biegajski

0
Fort carski
z początku XX wieku
miejscowość:

fot. Daniel Katkowski
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Betonowy ort łącznikowy w ębem jest jednym z le iej zachowanych obiekt w carskiej
sztuki orty kacyjnej w owiecie legionowskim. a oczątku
w. wzmacniał obronę
odcinka Zegrze Modlin wyznaczającego
łnocny sektor Warszawskiego Rejonu
orty kowanego. Jego zadaniem była
osłona rze rawy rzez arew. mocnienie
wybudowano na lanie tra ezu wg rojektu
rosyjskiego gen. ro . Konstantego wanowicza Wieliczki
. Podczas niemieckiego natarcia w sier niu
r. zadaniem
załogi ortu było rowadzenie osłony wojsk
rosyjskich wyco ujących się do twierdzy Modlin. iemieckie szturmy o rzedził ostrzał
artyleryjski. a umocnienie s adły ociski
kalibru
mm ochodzące z największych
wcześnie dział na świecie kt rych ocisk
wa ył rawie tonę. Po wykonaniu zadań osłonowych Rosjanie o uścili ort w nocy z na
sier nia
r. ego samego dnia o anowały go ododdziały niemieckie kt re dą yły
do uchwycenia brzegu arwi. Strategiczne
oło enie ortu s owodowało e w sier niu
r. wykorzystano go do rzygotowania
olskiej linii obrony ododdział w łk. Stanisława Małachowskiego. ak e w czasie walk
obronnych we wrześniu
r. w ębem zakwaterowano . kom anię . Pułku Piechoty
Wojska Polskiego.

