
MUZEUM
HISTORYCZNE

W  LEGIONOWIE

ZAK£ADY  PRZEMYS£OWE  W  PRZEDWOJENNYM  LEGIONOWIE

Dogodne po³o¿enie na przeciêciu szlaków drogowych i kolejowych oraz bliskoœæ Warszawy przyczyni³y siê ju¿ w koñcu XIX w. do 
powstania pierwszych zak³adów przemys³owych na terenie przysz³ego Legionowa. W 1897 r. niedaleko stacji kolejowej August hrabia 
Potocki za³o¿y³ Hutê Szklan¹ „Jab³onna”, bêd¹c¹ wówczas jedn¹ z najwiêkszych hut w Polsce.

Pod koniec lat 20. XX w. Stanis³aw Gierczyñski przeniós³ do Legionowa swoj¹ fabrykê guzików „Eternus”.

W sierpniu 1921 roku w Sosnowcu in¿. Józef Folman za³o¿y³ „Pierwsz¹ Polsk¹ Fabrykê Haceli Podkowa”. Na prze³omie lat 1930 i 
1931 w³aœciciel zak³adów przeniós³ fabrykê do Micha³owa pod Legionowem. Zak³ady „Podkowa” rozszerzy³y swoj¹ produkcjê o szk³a 
optyczne oraz ma³olitra¿owe motocykle „Podkowa 98”. Od 1935 roku za oficjaln¹ siedzibê Zak³adów Przemys³owych „Podkowa” 
podawano Legionowo.

W 1924 r. samodzieln¹ produkcjê balonów rozpoczê³y zak³ady balonowe i rozs³awi³y Legionowo na ca³y œwiat, szyj¹c balony, na 
których polscy piloci odnosili liczne zwyciêstwa w miêdzynarodowych i krajowych zawodach balonowych.   

Powstawanie zak³adów przemys³owych na terenie dzisiejszego Legionowa by³o wa¿nym czynnikiem miastotwórczych.

Kopia reklamy z miesiêcznika „Motocykl i Cyclear", lipiec 
1939 r. (ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie).

Zdjêcie Huty Szk³a „Jab³onna” („Kronika Legionowa” Józefy 
Iwaszkiewiczówny).



LECH  pierwszy polski sterowiec, serwisowany
w legionowskich warsztatach balonowych

BUTELKI – produkowane by³y w Hucie Szk³a Jab³onna

KAPSEL – ceramiczny, s³u¿y³ do zamykania butelek w 
legionowskiej hucie

D¥BRÓWKA – miejscowoœæ niedaleko Jab³onny, w której 
powsta³a fabryka guzików „Eternus”

HANGAR – du¿y budynek do przetrzymywania balonów. 
Przed II wojn¹ œwiatow¹ znajdowa³ siê na terenie dzisiejszego 
osiedla „Piaski”

KULISTY – typ balonu, bêd¹cy wizytówk¹ Wytwórni Balonów 
i Spadochronów w Legionowie

SPADOCHRON – Polski „Irvin”, by³ produkowany w Wytwórni 
Balonów i Spadochronów w Legionowie

SOSNOWIEC

PONIATÓW – nazwa stacji kolejowej wybudowanej specjalnie 
na potrzeby Zak³adów Przemys³owych „Podkowa” S.A. 

POTOCKI

SETKA – tak nazywano popularny tani motocykl 
ma³olitra¿owy, pojazd tej klasy sk³adany by³ w Zak³adach 
Przemys³owych „Podkowa” S.A.

FOLMAN

PODKOWA – metalowe wzmocnienie w kszta³cie litery U 
przybijane gwoŸdziami do kopyt koñskich

MICHA£ÓW

–

„ ”

ZNAJD� UKRYTE S£OWA (W PIONIE I POZIOMIE) PODANE PO 
LEWEJ STRONIE. POZOSTA£E LITERY UTWORZ¥ HAS£O.


