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WPROWADZENIE
Powiat legionowski ma bogatą historię, której liczne, interesujące świadectwa pozwalają
dziś poznawać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom. Wśród obiektów architektonicznych
wymienić można kilkusetletnie kościoły, pałace, budowle wojskowe oraz współcześnie ufundowane pomniki. Na terenie powiatu istnieje sieć oznakowanych szlaków pieszych i rowerowych, dzięki czemu jest to obszar bardzo atrakcyjny dla osób uprawiających turystykę
czynną.

Legionowo County has a rich history; its numerous and interesting historical
landmarks allow us today to discover the past and pass it on to future generations. Among
the most precious architectural jewels, we can list churches, palaces and military buildings
constructed several hundred years ago, as well as contemporary monuments built in our
times. Within Legionowo County, there is a network of well-marked hiking and biking trails,
making it a very attractive area for people practicing active tourism.

Ziemie powiatu legionowskiego były świadkiem zmagań Polaków o niepodległość
w czasach napoleońskich i w latach powstańczych zrywów: listopadowego 1830 r.
i styczniowego 1863 r. Tu toczyły się walki I wojny światowej, bitwa warszawska 1920 r.
i wojna obronna 1939 r. Tu działała Armia Krajowa, a Legionowo było drugim i jedynym
poza stolicą miastem, w którym wybuchło Powstanie Warszawskie 1944 r. W latach 1980-90
na tym terenie skutecznie działała NSZZ „Solidarność”.

The Legionowo County territories bore witness to the Polish struggle for independence
during the Napoleonic era and in the years of insurgent uprisings: the November Uprising in 1830 and the January Uprising in 1863. Legionowo County was the battlefield
for World War I; the battle of Warsaw, hailed as the Miracle on the Vistula, took place
here in 1920, as well as the 1939 Defensive War. The Polish Home Army operated here
and Legionowo was the only town outside the capital city where the Warsaw Uprising
began on 1st August 1944. From 1980 to 1990, the “Solidarity” movement was active
in the area.

Środowisko kombatantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Legionowie wystąpiło z inicjatywą skatalogowania i opisania miejsc związanych ze wspomnianymi wyżej wydarzeniami historycznymi na terenie powiatu legionowskiego. W oparciu o tę inicjatywę narodził
się pomysł wytyczenia turystycznego szlaku patriotycznego „Polski Walczącej”.

The World Association of Home Army Soldiers (Polish: Światowy Związek Żołnierzy Armii
Krajowej) in Legionowo put forward a proposal to document and catalogue cultural and
historical sites linked to major historical events that took place in Legionowo County, from
which came the idea to mark out the The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail.

Dzięki zaangażowaniu samorządu powiatu legionowskiego uzyskano niezbędne
środki finansowe i w oparciu o wiedzę regionalistów i zasoby Muzeum Historycznego w Legionowie sporządzono ekspertyzę 78 miejsc i obiektów związanych z walką
o wolność i suwerenność Polski oraz wytyczono i oznakowano 3 odcinki szlaku o łącznej długości ok. 140 km: czarny, zielony i czerwony na terenach gmin Jabłonna, Nieporęt,
Serock i Wieliszew.

Thanks to the commitment of the local government of Legionowo County, necessary
financial resources were allocated for this purpose. Based on the knowledge of local
people and with the funds of the Historical Museum in Legionowo, an expert evaluation
of the 78 sites and buildings linked to Polish struggle for independence was carried out.
Three sections of the trail were marked and graded with green, blue and red grade trails,
with a total length of approximately 140 km, spread over the areas of the municipalities
of Jabłonna, Nieporęt, Serock and Wieliszew.

Projekt stanowi operację komplementarną do projektu realizowanego przez miasto
Legionowo, na terenie którego znajduje się 31 km szlaku, prowadzącego po 28 miejscach
pamięci.
Są to szlaki piesze, z możliwością przejazdu rowerem. Ze względu na korzystny układ dróg
lokalnych i komunikacji publicznej w powiecie legionowskim możliwe jest zwiedzanie szlaku
Polski Walczącej odcinkami dostosowanymi do potrzeb i możliwości każdej grupy wiekowej.
Na piękną, pouczającą przygodę z historią i przyrodą powiatu legionowskiego serdecznie
Państwa zapraszają organizatorzy turystycznego szlaku patriotycznego „Polski Walczącej”.
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INTRODUCTION

The project compliments the project implemented by the City of Legionowo, within the territory of which there is 31 km of trail leading through 28 memorial sites.
These are hike and bike trails. The local system of roads and public transport within Legionowo County makes it possible for everyone to visit the “Patriotic tourist trail
of the Fighting Poland Movement” as the sections are tailored to suit the needs and capabilities of every age group.
The organizers of the The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail wish to therefore cordially invite
you to visit the highly instructive sites of memory and admire the beautiful natural wonders
of Legionowo County.
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Among the trails described in this guide, this trail provides access to many historical places and is highly attractive in terms of sightseeing spots and natural landscapes. It covers five wildlife reserves, different woodlands, riversides
and charming meadows. On its way, there is Jabłonna Palace and the church
in Nieporęt – one of the most important architectural monuments in Mazovia.
With the exception of short sections of Ławice Kiełpińskie Nature Reserve
and the Łęgi Czarnej Strugi Reserve, the trail is also suitable for cyclists.

Rez. Wieliszewskie
Łęgi

SZLAK POŁUDNIOWO-WSCHODNI – opis krajoznawczy

Szlak południowo-wschodni, znaki czarne
South-eastern trail marked in black
Spośród opisanych w tym przewodniku ten szlak jest najbogatszy w miejsca
pamięci narodowej, ale też bardzo atrakcyjny pod względem krajoznawczo-krajobrazowym. Przechodzi przez pięć rezerwatów przyrody, tereny leśne i nadrzeczne, urokliwe łąki. Na jego trasie znajduje się pałac w Jabłonnie i kościół w Nieporęcie – jedne z istotniejszych zabytków architektury na Mazowszu. Z wyjątkiem
krótkich odcinków w rezerwacie Ławice Kiełpińskie i w okolicach rezerwatu Łęgi
Czarnej Strugi, szlak przydatny dla rowerzystów.

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

Kan Żerański

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

A. 17,3 km | PKP Legionowo Przystanek – Jabłonna

SZLAK POŁUDNIOWO-WSCHODNI – opis krajoznawczy

[opisy historyczne miejsc
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na stronach 17-27]

Z Legionowa do pałacu w Jabłonnie przez rezerwaty i Lasy Chotomowskie.
Wędrówka zaczyna się po północnej stronie stacji PKP Legionowo Przystanek.
Tędy przechodzi też niebieski szlak okrężny
po Legionowie. Idąc wzdłuż torów,
na granicy Legionowa i Chotomowa znajdujemy miejsce walk powstańczych 1 . Dalej
szlak prowadzi w kierunku Chotomowa, miejscowości, która pochwalić się może długą
historią. Pierwszy wpis jej dotyczący z 1387 r. odnaleźć można w księgach parafialnych
Wieliszewa, a dotyczy wydzielenia parafii wieliszewskiej z chotomowskiej. Znaki wprowadzają do centrum wsi wprowadzają przez nowo wybudowany wiadukt kolejowy. Z wiaduktu kierując się w lewo, bocznymi drogami dochodzi się do widocznego cmentarza, na któ3,3 km rym znajdują się mogiły obrońców ojczyzny z różnych formacji wojskowych 2 (3,3 km).
To jedna z najbardziej malowniczych nekropolii w powiecie legionowskim. Po kolejnych
300 metrach, po prawej stronie neogotycki kościół parafialny, dzieło Franciszka Lanciego.
W świątyni wmurowane tablice pamięci 3 . Dalej przy rondzie pomnik poległych
3,6 km i walczących z okupantem hitlerowskim w latach 1939-45 4 (3,6 km). Tu znajduje się
też przystanek ZTM linii 741.
Szlak
opuszcza teren Chotomowa ulicą Piękną, potem Żeligowskiego i wprowadza
do Lasów Chotomowskich. Tam spotyka znaki czerwone Warszawskiej Obwodnicy
4,9 km Tur stycznej (4,9 km). Idąc nimi w prawo, można powrócić do Chotomowa i po 1,5 km do
stacji PKP. Po 200 metrach WOT skręca w lewo (do stacji PKP Modlin – 17,5 km), a znaki
czarne
dochodzą do pasma wydm Gór Chotomowskich z mogiłą żołnierzy AK za6,4 km mordowanych 28 lutego 1943 r. przez hitlerowców 5 (6,4 km).
Po zejściu z wydmy następuje połączenie ze szlakiem niebieskim (6,6 km) i ponowne,
wspól6,8 km acz nie ostatnie spotkanie ze szlakiem czerwonym (6,8 km). Czarny szlak
nie z niebieskim wkracza teraz na atrakcyjny przyrodniczo fragment trasy. Napotyka
na niej drzewostany sosnowe o wielopiętrowej strukturze, z drzewami i krzewami liściastymi oraz bujnym runie. Trasa często zmienia kierunek, raz po raz przerzucając
się z duktu na dukt czy ścieżkę. Po przecięciu szerokiego traktu prowadzącego do
Chotomowa szlaki przybliżają się do wydmy i idą jej podnóżem. W tym miejscu wydma nazywana jest Górą Konwaliową z uwagi na bogato występujące, objęte ochroną
konwalie majowe.
Po ostrym skręcie w prawo znaki wprowadzają na górę i wkrótce docierają do pomnika upamiętniającego Polaków pomordowanych przez Niemców w latach
10,2 km 1939-1945 6 (10,2 km).
Za pomnikiem trasa przekracza szosę Nowy Dwór Mazowiecki – Jabłonna. Tam jest
przystanek PKS. Wśród suchych borów sosnowych szlak wiedzie do rez. Jabłonna
10,7 km (10,7 km). W rezerwacie utworzonym w 1980 r. przeważa drzewostan sosnowy uzupełniony przez ciekawe okazy dębu szypułkowego. Po jego opuszczeniu szlaki rozstają
wracają do szosy i wkraczają do Jabłonny.
11,5 km się (11,5 km). Znaki czarne
JABŁONNA – Pierwsze wzmianki pisane o miejscowości pochodzą z 1339 r. z tzw.
„Spominków płockich”. Znajdowała się tu wówczas osada bartna. Pierwsza istotna siedziba biskupia powstała tu na początku XVI w. Wybudowano wtedy drew-
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niany dwór. Znaczenie wsi istotnie wzrosło po przeniesieniu stolicy do Warszawy. Ponowny rozkwit nastąpił za sprawą biskupa Michała Poniatowskiego, który
rozpoczął tu budowę nowoczesnej rezydencji letniej. Wzniesiono ją w latach
1774–1784.
kierują się w stronę cmentarza 7 (13,5 km). Na nim mogiły
13,5 km Polną drogą znaki
obrońców ojczyzny z różnych formacji wojskowych. Wkrótce szlak ponownie łączy się
z niebieskim, by wraz z nim dojść do wału przeciwpowodziowego nad Wisłą. Na nim
dobrze zachowane niemieckie stanowisko strzeleckie dla karabinów maszynowych,
14,8 km zbudowane na planie koła, pochodzące z końca II wojny światowej 8 (14,8 km).
Tu znaki czarne
schodzą na objęty ochroną obszar między brzegiem Wisły a wałem
o nazwie rez. Ławice Kiełpińskie. (Po obfitych opadach deszczu i w okresie roztopów zaleca się ominięcie fragmentu znakowanej trasy i wędrówkę wałem w stronę pałacu w Jabłonnie.) Po okołu 100 m na ścieżce szlak napotyka kolejne umocnienie z wyraźnie wyrytym
w betonie napisem. Nad samą Wisłą znajduje się jeszcze jedno stanowisko, niestety
przy wysokim stanie rzeki niewidoczne, znajdujące się pod powierzchnią wody.
Przejście przez powstały w 1998 r. rezerwat to wyprawa przez prawdziwą mazowiecką
dżunglę. Krzewy łozy z wierzbami i topolami oraz szuwary wokół starorzeczy robią
oszałamiające wrażenie. Jak w swoim przewodniku przytacza L. Herz jest tu „taki wielki spokój, jakby zawsze rozsnuło się żywe zadumienie” (K. Wierzyński). Być może
dlatego jest to miejsce ulubione przez wędkarzy. Rezerwat chroni koryto rzeki wraz
z łachami i wyspami, także na terenie przeciwległej gminy Łomianki. Stworzono go
z myślą o ochronie ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków. Znajduje się
tu jedna z największych w Polsce kolonii rybitw białoczelnych.
dalej prowadzi rezerwatem, by powrócić do wału i tylną furtką dostać się
Szlak
na teren imponującego zespołu pałacowo-parkowego w Jabłonnie z XVIII w. Został
on zaprojektowany przez dwóch najważniejszych architektów swojej epoki: Dominika
Merliniego, twórcę Łazienek i Szymona Bogumiła Zuga. Pierwszy z nich jest autorem
pałacu i obu pawilonów: Królewskiego i Księcia Józefa, drugi – groty romantycznej,
oranżerii i altany chińskiej. W latach 1798 – 1806 spędzał tu czas ks. Józef Poniatowski.
Zabytkowe obiekty mocno ucierpiały podczas wojennych działań. Zostały zrekonstruowane i odbudowane w latach 1952 – 1953. Obecnie teren jest w posiadaniu Polskiej
Akademii Nauk. Istniejący park krajobrazowy otaczający pałac powstał z inicjatywy
Anny Dunin-Wąsowiczowej. Zastąpił on poprzedni, geometryczny. Nim właśnie szlak
podąża do pałacu, gdzie w prawym jego skrzydle znajduje się tablica upamiętniają16,8 km ca walki o Warszawę z 1945 r. 9 (16,8 km). Znaki
wyprowadzają na ul. Modlińską, pozostawiając po lewej stronie oranżerię i altanę chińską. W pobliżu, po lewej
stronie, górujący nad okolicą gmach kościoła parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski.
Na jego terenie obejrzeć można tablice pamięci 10 . Na wprost głównej pałacowej bramy
z XIX w. siedziba urzędu gminy wzniesiona w pierwszej połowie XIX w. i starannie odrestaurowana w 2008 r. Pierwotnie był to zajazd z kuźnią. Na ścianach tablice pamięci 11 .
Po lewej stronie urzędu na skwerze interesujący pomnik Armii Krajowej 12 . Przy17,3 km stanek ZTM 723 i 741 oraz ponowne spotkanie ze szlakiem niebieskim (17,3 km).
Za znakami niebieskimi w lewo dojdziemy do stacji PKP w Janówku (14,7 km), a w prawo
po 7 km do stacji PKP Warszawa Choszczówka.

South-eastern trail – touring information
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A. 17,3 km | Railway Station in Legionowo – Jabłonna

SZLAK POŁUDNIOWO-WSCHODNI – opis krajoznawczy

[historical sites description
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on pages 17-27]

From Legionowo to Jabłonna Palace, through nature reserves
and the forests of Chotomów.
The trail starts on the northern side of the railway station in Legionowo. The Legionowo
section of the blue circular
trail goes here. Walking along the track, on the border
between Legionowo and Chotomów, we can find the memorial site of a partisan battle
1 . Walking further, we find Chotomów, a small town that very proud of its long history.
The locality of Chotomów was mentioned for the first time in 1387, in the parish
registers from Wieliszew. Chotomów was mentioned in the context of separating
the parish of Wieliszew from the parish of Chotomów. The signs direct us to the centre
of the village, through the newly-built railway viaduct, from which, heading to the left,
through side roads, we reach the cemetery where the homeland defenders from various
3.3 km military formations were laid to rest 2 (3.3 km). It is one of the most beautiful cemeteries within the county of Legionowo. After 100 meters, to the right, there is a neo-Gothic
parish church, the work of Franciszek Lanci. The memorial plaques are embedded
in the church wall 3 . A little bit further, next to the roundabout, there is a memorial
3.6 km for the fallen soldiers fighting with the Nazis in the years 1939-45; 4 (3.6 km). Here
you can find the number 741 bus stop.
trail leaves Chotomów by Piękna and then Żeligowskiego street and leads
The
us to the forests of Chotomów. There, we can meet the red signs of the Warsaw Ring
Road (4.9 km). Following the signs to the right, you can return to Chotomów and after
1.5 km to the railway station. After 200 meters, the Warsaw Ring Road turns to the left
(to the railway station in Modlin – 17.5 km), and black
signs reach the dune strip
of Chotomów Mountains [Góry Chotomowskie] with the grave of the Polish Home
6.4 km Army soldiers killed on Feb. 28, 1943, by the Nazis; 5 (6.4 km).
After descending the dune, the trail once again joins the blue trail (6.6 km) and again,
though not for the last time, encounters the red trail (6.8 km). The black
trail, together with the blue trail, now reaches the most attractive part of the route. The trail
passes among pine tree stands of a multi-layer structure, with deciduous trees, shrubs
and lush undergrowth. The trail often changes its direction, shifting every now and then
the forest track or the path. After crossing the broad path leading to Chotomów,
the trails get closer to the dunes and continue their route at the base of the dunes.
The site is called the Lily-of-the-Valley Mountain [Góra Konwaliowa] because of a large
number of protected Lilies of the Valley occurring in the region.
After a sharp turn to the right, the signs lead us up and soon after we reach a monument commemorating the Poles murdered by the Germans in the years 1939-1945,
10.2 km 6 (10.2 km).
After this monument, the path crosses the highway connecting Nowy Dwór Mazowiecki
and Jabłonna (with a bus stop) and leads to the Jabłonna Nature Reserve through
10.7 km dry, dense and impenetrable pine forests. Jabłonna (10.7 km). The nature reserve,
created in 1980, is composed predominantly of pine trees, complemented by some
interesting specimens of pedunculate oak. Following this site, the trails branch off
signs return to the road and enter
11.5 km in two separate directions (11.5 km). The black
Jabłonna.
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JABLONNA – The first written accounts of the village dates back to 1339, the socalled „Spominki płockie” [Płock reminiscences]. Back then, at the site, there was
a bee-keepers’ area. The first important episcopal office was established here in
the 16th century. A wooden mansion was built then. The importance of these rural
areas increased significantly after the transfer to the city of Warsaw. The locality
flourished thanks to Bishop Michał Poniatowski who started to build a modern
summer residence here. It was built in the years 1774-1784.

South-eastern trail – touring information

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

13.5 km The ‘PW’ signs direct us along an unpaved road toward the cemetery; 7 (13.5 km).
Here we can find many graves of the fallen Polish soldiers from various military formations. Soon after, the trail reconnects the blue one, reaching the flood banks on the
Vistula River. It is here where we can find well preserved German firing position for
14.8 km machine gunners, built in a circle, dating back to the end of World War II, 8 (14.8 km).
Here, the black
signs descend to the area between the Vistula River and the protected embankment in the Ławice Kiełpińskie Nature Reserve. (After heavy rainfall and
during the thawing period, it is recommended to bypass this section of the trail and continue the route along the embankment in the direction of Jablonna Palace.) After about 100
meters, the trail leads to another further bank reinforcement with an inscription clearly
engraved in a block of concrete. Near the Vistula River, there is another firing position,
unfortunately invisible during times of higher water levels, beneath the water’s surface.
Going through the nature reserve, established in 1998, is an expedition through the
real Mazovian jungle. Osier shrubs with willows, poplars and rushes around the backwaters make a stunning impression on visitors. As L. Herz quotes in his guidebook,
„such great peace reigns here, as if real pensiveness and reverie spread over the
place” (K. Wierzyński). Perhaps this is why it is a favourite spot for anglers. The reserve
protects the riverbed with sandbanks and islands, also on the territory of the commune
Łomianki. It was created in order to protect the breeding refuge of rare and endangered species of birds. One of the largest colonies of White-fronted terns in Poland
exists here.
trail continues through the nature reserve to return to the embankment
The
and return to the impressive 18th-century palace and park in Jabłonna. It was designed
by two of the most important architects of their times: Dominik Merlini, the creator
of the Łazienki Park in Warsaw and Szymon Bogumil Zug. Dominik Merlini
is the author of the palace and two pavilions: the Royal Pavilion and the Pavilion of Duke
Joseph, while Szymon Bogumil Zug is the author of a romantic grotto, an orangery and
a Chinese gazebo. In the years 1798-1806, Prince Jozef Poniatowski spent some
time here. The historic buildings suffered heavily during the war operations. However,
during the years 1952-1953 they were reconstructed and meticulously restored. Today, the land is owned by the Polish Academy of Sciences. The existing landscape
park surrounding the palace was initiated by Anna Dunin-Wąsowiczowa. It replaced
a previous, geometric English-style garden. The trail passes through this park,
16.8 km to the palace. On the right-hand side of the palace, there is a plaque commemorating the battle of Warsaw of 1945, 9 (16.8 km). The
signs lead towards Modlińska
street, leaving the orangery and the Chinese gazebo on the left side. Nearby,
there is the parish church dedicated to Our Lady Queen of Poland. The building dominates the landscape. In the church, there is another memorial plaques; 10 . In front
of the palace’s main gate dating back to the 19th century, the seat of the local
authorities is located, built in the first half of the 19th century and carefully preserved
and restored in 2008. Originally, it was a coaching inn with a blacksmith’s shop.
Memorial plaques on the walls; 11 . On the left side of the seat of the local authorities,
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The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

SZLAK POŁUDNIOWO-WSCHODNI – opis krajoznawczy

on the square, there is an interesting monument commemorating the Polish Home
Army 12 . The number 723 and 741 line bus stops are here and re-encounter the
17.3 km blue trail (17.3 km). By following the blue signs to the left, you reach the railway station
in Janowek (14.7 km), and to the right, after 7 km, you come to the railway station ‘Warsaw
Choszczówka’.

[historical sites description

[opisy historyczne miejsc

13

-

22

na stronach 27-32]

Przez nadwiślańskie błonia i Las Legionowski
do ścisłego centrum stolicy powiatu.

17,8 km
19,9 km
20,9 km

22,3 km

23,3 km

25,7 km
26,1 km

29,1 km

Znaki czarne
i niebieskie ul. Modlińską prowadzą w kierunku zachodnim do zabytkowego budynku poczty. To jedna z późnoklasycystycznych perełek Jabłonny pochodząca z lat 20. XIX w. Obok na skwerze „Alfy” i „Skiby” stoi monument upamiętniający
walki w latach 1939-45 13 , a także pomnik wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II
i dzieło „Solidarności” 14 (17,8 km). W tym miejscu szlak niebieski podąża prosto,
a czarny
skręca w prawo przez ul. Modlińską w ul. Parkową i dochodzi do wału, którym w lewo, mijając teren zwiedzanego już rezerwatu, trasa doprowadza do piaskarni
(19,9 km). Za zgodą właściciela można dostać się na jej teren i obejrzeć miejsce
przeprawy batalionu por. „Znicza” przez Wisłę 15 . Szeroką drogą, po której często suną ciężarówki jadące do piaskarni, znaki kierują się w stronę ostrzelanego
w 1944 r. w czasie walk o Jabłonnę domu na Buchniku 16 (20,9 km). 100 m dalej
przystanek ZTM 723.
Szlak
przechodzi przez ruchliwe skrzyżowanie i lokalną ulicą doprowadza do nowego osiedla bloków po prawej stronie. Tam ponownie łączy się ze znakami niebieskimi (22,3 km). Przy końcu zabudowań uważać na znaki. Za niewielkim głazem należy
skręcić w prawo w niewyraźną ścieżynę. Teraz trasa wędrówki prowadzi przez miejsca,
w których Niemcy mordowali Polaków przywożonych tu z okolicznych miejscowości.
Choć po wojnie ciała ekshumowano, w lesie pozostały niektóre mogiły otaczane szacunkiem i skłaniające do refleksji. Pod zalesioną wydmą szlaki na niewielkim odcinku
samodzielnie doprowadził do pierwszej z pięciu bezrozdzielają się, aby czarny
imiennych leśnych mogił 17 (23,3 km). I znów szlak
chwilowo łączy się z niebieskim. Kolejny krzyż znajduje się 1,2 km dalej na skraju rez. Bukowiec Jabłonnowski
18 , gdzie następuje rozstaj ze szlakiem niebieskim. Rezerwat utworzono w 1990 r.,
aby chronić drzewostan bukowy rzadko spotykany na Mazowszu. Zobaczyć można
tu okazy czarnej brzozy. Wąskimi, urokliwymi ścieżkami dotrzemy do trzeciej w tym rejonie mogiły 19 (25 km). Następna 20 mieści się przy skrzyżowaniu szerokich duktów
(25,5 km) w Lesie Legionowskim, będącym częstym celem spacerów mieszkańców
Legionowa. Do ostatniego grobu 21 widocznego ze szlaku prowadzi odchodząca na
południe od traktu ścieżka (25,7 km). Nią około 70 m bez znaków. Powrót tą samą
drogą. Po kolejnym spotkaniu ze szlakiem niebieskim (25,9 km) trasa Polski Walczącej przechodzi przez teren byłej gajówki Bukowiec. Po prawej stronie zarośnięte
nierówności terenu to właśnie to, co pozostało po jej zabudowaniach 22 (26,1 km),
które stały tu do czasów końca II wojny światowej. Szlak do Legionowa prowadzi nieopodal torów, a potem przy samej linii kolejowej. Przy przejeździe przez tory dołącza
wyznakowana kolorem niebieskim (28,3 km). Przy stacji PKP
obwodnica Legionowa
Legionowo węzeł szlaków (29,1 km).

13

-

22

on pages 27-32]

Through the Vistula common and the Legionowo Forest
into the heart of the capital city.

B. 11,8 km | Jabłonna – PKP Legionowo

25,5 km

10

B. 11,8 km | Jabłonna – Railway Station in Legionowo

17,8 km
19,9 km

20,9 km
22,3 km

23,3 km

25,5 km
25,7 km

26,1 km
29.1 km

South-eastern trail – touring information

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

The
black signs and the blue ones lead along Modlińska street in the direction
of the historic post office building. This is one of late pearls of classical style architecture in Jabłonna which originates from the 1820s. In the ‘Alfa’ and Skiba’ square,
there is a monument commemorating the struggle of 1939-45; 13 , and the monument
of gratitude for the pontificate of John Paul II and the work of the „Solidarity” movement, 14 (17.8 km). At this point, the blue trail simply follows ahead and the black
trail turns right, crossing Modlińska street and joins Parkowa street. The trail reaches
the embankment, where, turning to the left, going past the already visited nature
reserve, we reach the gravel pit (19.9 km). After ovner permission, we can gain entry to
inside and see the site of the Vistula crossing by the battalion of lieutenant „Znicz”; 15 .
Along the broad road on which heavy trucks travel to the gravel pit, the signs direct
us in the direction of a house scarred by machine gun-fire in 1944, during the Battle
of Jabłonna; 16 (20.9 km). 100 m further, there is a number 723 bus stop.
trail passes through a busy street intersection and leads, along a small
The
path, to a local housing estate. The trail, to the right, joins again the blue trail signs
(22.3 km). At the end of these buildings, you should look for signs. After a small protruding boulder, turn right and follow an indistinct path. The hiking trail leads through
sites of the mass executions of Poles brought here from the surrounding areas and
murdered by the Germans. Even though the bodies were exhumed after the war, some
of the graves remained in the forest, surrounded by respect and provoking reflection.
trail leads to the first of five
At the foot of a forested dune, the trails split and the black
nameless graves in the forest; 17 (23.3 km). Again, the
trail joins temporarily the blue
one. Another cross is located 1.2 km away, on the edge of the Bukowiec Jabłonnowski
Reserve; 18 , where the trails branch off and the blue one continues separately.
The reserve was created in 1990 to protect the rare stands of beech trees in the Mazovian
region. Here you can see specimens of black birch. Through narrow, charming paths,
wereach the third resting place of the unnamed laid to rest in the region. 19 (25 km).
Next grave; 20 ; is located at the intersection of some broad forest tracks (25.5 km) in
Legionowo Forest which is a popular place for Sunday family strolls. The last grave 21
can be reached following the southbound trail (25.7 km). Follow the path without any
sign for about 70 m. Return by the same route. After another encounter with the blue
trail (25.9 km), the
trail passes through the area of the former forester’s lodge in
Bukowiec. On the right side, a series of overgrown bumps is all that now remains of
the forester’s lodge
22 (26.1 km). The building was here since the end of World War II. The Legionowo trail
leads along the railway tracks, just next to the railway line. When crossing the tracks,
the Legionowo ring road labelled in blue (28.3 km) joins in. At the railway station, there
is a railway junction in Legionowo (29.1 km).
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Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
czerwony 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).

C. 13 km | PKP Legionowo – Nieporęt
23

-

29

na stronach 32-38]

Leśnym szlakiem miejsc pamięci narodowej do jednego z najciekawszych
kościołów podwarszawskich.

30,5 km
31,4 km

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

Znaki czarne
prowadzą po północno-wschodniej stronie torów wzdłuż ogrodzenia wojskowego osiedla Piaski powstałego na terenie dawnego poligonu.
Znaki czarne
prowadzą Al. Sybiraków do filii Muzeum Historycznego, stanowiącej rekonstrukcję kasyna oficerskiego. Wcześniej miejsce pamięci zesłańców Sybiru (30,5 km). Stąd wspólnie z niebieską obwodnicą Legionowa krętą
trasą do kościoła pw. Matki Boskiej Fatimskiej z pomnikiem legionowskich ofiar
zbrodni katyńskiej (31,4 km). Znaki czarne
opuszczają miasto w osiedlu
Łajski Grudzie po przekroczeniu Kanału Bródnowskiego. Tu pomiędzy wsiami Stanisławów Drugi i Wola Aleksandra trasa wkracza w obszar Lasów Nieporęckich.
Początkowo skrajem malowniczych łąk, a potem zanikającą, prostą leśną ścieżką
wiedzie do Nowopolu, osady o nowoczesnej zabudowie domów jednorodzinnych.
Nowopol powstał w latach 30. XX w. jako parcelacyjne osiedle. Wtedy też uruchomiono w tych okolicach Fabrykę Papy Dachowej i Wyrobów Asfaltowych „Michałów”.
Zabudowa osady została prawie w całości zniszczona w czasie walk niemieckoradzieckich jesienią 1944 r.
W okolicach wydmy dobrze oznaczone jest miejsce rozstrzelania przez Niemców
grupy Polaków 23 (36,4 km). Ścieżkami i duktami, obok funkcjonującej strzelnicy,
ubogimi lasami mieszanymi wiedzie do krótkiego połączenia z Warszawską Obwodnicą Turystyczną wyznakowaną na czerwono (38 km). Czarny szlak
za wydmą
wiedzie prostą drogą, a następnie po kilku zmianach kierunku dociera do szerokiej
przecinki leśnej. Przy niej znajduje się krzyż na miejscu rozstrzelania ośmiu powstańców z grupy księcia Konstantego Radziwiłła 24 (40 km). Przed osiągnięciem Nieporętu
połączenie ze szlakiem żółtym (41,4 km). 300 m dalej cmentarz nieporęcki z licznymi
mogiłami obrońców ojczyzny 25 .
NIEPORĘT – pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z ksiąg parafialnych z 1387 r.
Na przełomie XIV i XV w. była znaczącą osadą bartną. Po przeniesieniu stolicy do
Warszawy w 1596 r. Zygmunt III Waza wybrał Nieporęt jako królewską rezydencję.
Istniał tu wówczas dwór myśliwski. Bywali tu królowie Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz, wystawiano balety Jana Andrzeja Morsztyna.
W centrum Nieporętu znajduje się jeden z cenniejszych podwarszawskich
zabytków: barokowy kościół wzniesiony między 1661 a 1667 r. Stanowił on wotum
dziękczynne króla Jana Kazimierza za wygraną wojnę ze Szwecją. Uwagę zwraca
murowany portal z herbem Wazów i dzwonnica bramna z XIX w. z dwoma dzwonami, pierwszym z roku 1855, drugim z 1954 roku, zawierającym znane motto:
Krzyknęli chłopięta Jan Kazimierz jako król wyszedł z Nieporęta.

Wewnątrz świątyni znajduje się tablica poświęcona pamięci żołnierzy AK 26 .
Przed kościołem, na Placu Wolności rośnie okazały „Dąb Wolności” 27 , tuż przy
nim stoi kolejna pamiątkowa tablica żołnierzy AK 28 oraz kapliczka „Solidarności” przy drodze 29 . Tu szlak czarny
krzyżuje się z czerwonym - Warszawską
42,1 km Obwodnicą Turystyczną. Przystanek ZTM 705, 735. Węzeł szlaków (42,1 km). Szlak
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C. 13 km | Railway Station Legionowo – Nieporęt
[historical sites description

23

-

29

on pages 32-38]

Through the forest trail of national memorial sites, to one of the most interesting
churches in the suburbs of Warsaw.

30.5 km
31.4 km

36.4 km
38 km
40 km
41.4 km

The
black signs lead in the direction of the north-eastern side of the tracks, along
the fence of the “Piaski” military housing estate, which is built on a former military
training ground. The
black signs lead along the Al. Sybiraków alley to the Museum of History, which is a reconstruction of the officer’s casino. Before, there is a
monument commemorating Siberian exiles (30.5 km). From here, following the
blue ring Legionowo road, along a winding path we can reach the church dedicated to Our Lady of Fatima with its monument commemorating the victims of the
Katyn massacre from Legionowo (31.4 km). The
black sings lead to the outskirts
of the city, to ‘Łajski Grudzie’ housing estate, after crossing the Bródnowski Canal
Here, between the villages of Stanislawów Drugi and Wola Aleksandra, the trail enters the forest area of Nieporęt. Initially the trail passes along the edge of the picturesque meadows and then along the fading, straight forest path leading to Nowopole, and a settlement of modern building houses. In the 1930’s Nowopole was
a ‘parcelling out’ estate. Back then, a factory of tar paper roofing and asphalt products “Michałów” was opened up here. The settlement of modern -built houses was
almost completely destroyed during the German-Soviet battles in the fall of 1944.
In the area of the dunes, we can still easily find the site of the mass execution of a group
of Poles, killed by the Germans, 23 (36.4 km). The paths and tracks, next to an active
shooting range, among poor mixed forests, lead to a brief link with the Warsaw Tourist
trail behind the dune leads straight
Ring Road labelled in red (38 km). The black
ahead, and then after a few changes of direction reaches the broad forest path. At the
site there is a cross, commemorating the mass execution of a group of eight insurgents
from the ‘Prince Radziwill’ division 24 (40 km). Before reaching Nieporęt, the trail joins
the yellow trail (41.4 km). 300 m away, there is the Nieporęt cemetery with its many
graves of homeland defenders 25 .
NIEPORĘT – the first mention of the village comes from the parish records of 1387.
At the turn of the 14th and 15th centuries, was a major bee-keepers’ settlement. After transferral of the capital to Warsaw in 1596, Sigismund III Vasa chose Nieporet
as the royal residence. There was a hunting manor here at that time. The kings
Sigismund III Vasa, Władysław IV, Jan Kazimierz, visited the place. The ballets by
Jan Andrzej Morsztyn were staged here.
In the centre of Nieporęt, there is one of the most valuable monuments
of the Warsaw suburbs: the baroque church built between 1661 and 1667. It rep-
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resented a votive offering funded by King John Casimir after winning the war with
Sweden. The stone portal with the coat of arms of the Vasa dynasty and the bell
tower of the 19th century with two bells are particularly valuable. The first bell dates
back to 1855 and the second one to 1954 and contains the well-known motto:
Krzyknęli chłopięta Jan Kazimierz jako król wyszedł z Nieporęta [The lads shouted
and Jan Kazimierz left Nieporęt as the King of Poland].
Inside the temple, there is a plaque commemorating the soldiers of the Polish
Home Army (Armia Krajowa, AK) 26 . At the front of the church, a giant ‘Oak of
Freedom’ 27 was planted on the Freedom Square (Plac Wolności). Right next
to it stands another monument commemorating the soldiers of the Polish Home
Army 28 and a roadside shrine in memory of the ‘Solidarity’ movement 29 .
Here, the black
trail crosses the red trail – Warsaw Tourist Ring Road. Here
42.1 km is 705 and 735 lines bus stop. The junction point of the trails (42.1 km). The
red trail leads to the west, reaching thus the railway station in Wieliszewo (5.6 km)
and to the east – the bus stop in Struga (12.4 km). The yellow trail leads to the railway
station in Warsaw-Choszczówka (10.3 km) and to the railway station in Nieporęt (1.7 km).
The blue trail, starting at the bus stop, leads to Zegrze Południowe, where the bus terminus
is located (5.5 km).

D. 18,1 km | Nieporęt – Kobiałka
[opisy historyczne miejsc

-

35

na stronach 38-43]

Wśród łąk i pól do lasu i Warszawy

46,3 km

49 km
50,6 km
52,9 km
54,9 km

14

30

prowadzą przez 200 m
Wraz ze szlakami czerwonymi i żółtymi czarne znaki
w stronę Kanału Królewskiego, gdzie następuję ich rozłączenie. Malowniczą ścieżką
wzdłuż zachodniego brzegu kanału. Dalej uliczkami Nieporętu, Aleksandrowa i Izabelina do pięknych łąk. W okolicach ul. Wrzosowej znajduje się zrzutowisko broni „Koc” 30
(46,3 km). Trasa wkracza na grunty wsi Stanisławów Pierwszy założonej w XIX w.
i zasiedlanej wtedy głównie przez kolonistów niemieckich. Nowi przybysze uregulowali
układ rzek i założyli pola uprawne. Przy rzeczce Czarnej pierwszy z mostów alianckich
Baileya 31 . To ciekawa pozostałość po II wojnie światowej: mosty te, wchodzące w skład
wyposażenia dywizji gen. Maczka zostały po wojnie przekazane do Polski i tu niektóre
z nich służą do dziś. Wałem nad Czarną znaki
wiodą do drugiego z mostów 31
(49 km), skąd ul. Graniczną z powrotem do Izabelina i przystanku ZTM. Ul. Krzywą dojście do skrzyżowania z ul. Izabelińską. Tu wzniesiona kapliczka upamiętniająca zryw
„Solidarności” 32 (50,6 km). Chodnikiem przy szosie przejście przez Kanał Królewski
do centrum Stanisławowa Pierwszego. Po przekroczeniu drogi Warszawa-Nieporęt
znaki opuszczają wieś ul. Pogodną i lasem, a potem jego granicą dochodzą do mogiły
żołnierskiej w lesie w uroczysku Kąty Węgierskie 33 (52,9 km). Krętą trasą lasem,
łąkami i wśród zabudowań dojdziemy do ronda w Rembelszczyźnie i przystanku ZTM
705, 734, 735, 736, L-8 (54,9 km).
Turystów czeka teraz kilkukilometrowa wędrówka szosą strużańską. Na 57 km znajduje się miejsce walki i śmierci żołnierzy AK „Alfy” i „Skiby” 34 . Za zakrętem i niewielkim
pastwiskiem droga osiąga skraj rez. Puszcza Słupecka i skrzyżowanie ze znakami
zielonymi. Idąc nimi na północ, dotrzeć można do Zamostków Wólczyńskich (4,8 km),

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
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 po lewej
stronie drogi, którą znaki czarne
podążają na wprost. Został utworzony w 1993 r.
dzięki staraniom prof. Witolda Rosy, kierownika Zakładu Urządzania Lasu SGGW
w latach 1977-1985. Dominuje w nim typ lasu łęgowego, grądy i bór mieszany. 80 proc.
drzewostanu tworzy olsza i brzoza. Rez. Puszcza Słupecka to jeden z najcenniejszych obszarów leśnych Mazowsza. Występuje tu wiele gatunków roślin chronionych,
a wśród nich wawrzynek wilczełyko. Na terenie rezerwatu występuje także żmija zygzakowata.
Szosą na wprost znajduje się jeszcze szlak dojściowy
– 1700 m do mogiły rozstrzelanego oficera WP 35 . Właściwy szlak opuszcza szosę, kierując się drogą leśną
58,6 km w prawo (58,6 km). (Po obfitych opadach deszczu i w czasie roztopów kolejny fragment trasy może być trudny do przejścia. Zaleca się wtedy podążanie szosą strużańską prosto za znakami szlaku dojściowego i w prawo w szeroką drogę leśną przy tablicy rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi). Regularna trasa czarna
doprowadza do polany.
Ok. 100 m szlak podąża trudnym w orientacji terenem. Należy uważać na znaki i trzymać się prawej strony polany. Za nią skręt w lewo i wijącą się, niknącą w trawie droga
do rez. Łęgi Czarnej Strugi utworzonego w 1980 r. Chroni on wilgotny las łęgowy,
w którym dominuje olsza czarna z domieszką jesionu wyniosłego i dębu szypułkowego. Okoliczne lasy należały niegdyś do majątku w Nieporęcie i były ulubionym
miejscem polowań Wazów. Na skraju rezerwatu ponownie skrzyżowanie ze szlakiem
wkraczają na teren administracyjny War59,2 km zielonym (59,2 km). Wkrótce znaki czarne
60,4 km szawy. Koniec wyprawy przy pętli autobusów ZTM 134 i 304 w Kobiałce (60,4 km).
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Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

D. 18,1 km | Nieporęt – Kobiałka
[historical sites description

30

-

35

on pages 38-43]

Among the meadows and fields to reach forests and Warsaw
signs stretch a distance of 200 m toAlong the red and yellow trails, the black
wards the Royal Canal, where they are then divided. It follows a picturesque path
along the west bank of the canal. Afterwards, along the streets of Nieporęt, Aleksandrów and Izabelin, towards beautiful meadows. In the area of Wrzosowa street, there
46.3 km is a drop zone of weapons “Koc” [Blanket], 30 (46.3 km). The route enters the village
of Stanisławów Pierwszy founded in the 19th century and settled in mainly by German colonists. The newcomers regulated the rivers system and started cultivating the
fields. Close to the Czarna river, the first Bailey bridges of the Allied Forces 31 . This
is an interesting remnant from the Second World War: the bridges belonging
to the division of general Maczek were transferred, after the war, to Poland and
are still used even today. Along the embankment, the black
signs will lead us
49 km to the second bridge 31 (49 km), and along Graniczna street back to Izabelin and
to the bus stop. Along Krzywa street, there is the intersection with Izabelińska street.
Here we can find a chapel commemorating the uprising of the “Solidarity” movement 32
50.6 km (50.6 km). Along the footpath and the road, crossing the Royal Canal, we finally reach
the centre of Stanisławów Pierwszy. After crossing the road connecting Warsaw and
Nieporet, the signs disappear from the village. Along Pogodna street and through
the forest, we reach the graves of the unnamed soldiers in the wilderness known
52.9 km as Kąty Węgierskie 33 (52.9 km). Along a winding forest path, through meadows
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and among the buildings, we come to a roundabout and the bus stop in Rembelsz54.9 km czyzna with the following bus lines: 705, 734, 735, 736, L-8 (54.9 km).
Now tourists have to cross several kilometres along Strużańska street. At the 57th km,
there is a place of fight and death the Polish Home Army soldiers “Alpha” and “Skiba” 34 .
After a bend and a small pasture, the trail reaches the edge of the Puszcza Słupecka
Nature Reserve and the intersection with the green signs. Following them in a northerly direction, we will reach Zamostki Wólczyńskie (4.8 km), where the green section
of the
trail ends. However, heading south, we will reach the bus stop in Struga (8.6
km). The nature reserve extends to the left side of the road, and where the black
signs continue ahead. The nature reserve was created in 1993 thanks to the efforts
of Professor Witold Rosa, head of the Forestry Department of the Agricultural University between the years 1977-1985. The reserve is dominated by the riparian forest,
with broadleaved and mixed ancient forests. 80 percent of the tree stand is creates by
alders and birches. The Puszcza Słupecka Nature Reserve is one of the most valuable
forested areas of this region. There are many species of protected plants, including
Daphne mezereum. Within the reserve, common European adders can be found.
Following the road ahead, we reach the access trail
– 1700 m away from the grave
of the Polish Army officer executed here 35 . The proper trail leaves the road, heading
58.6 km through the forest to the right (58.6 km). (After heavy rainfall and during the snow thawing period, the next part of the trail can be difficult to pass. It is recommended to follow
Strużańska road and the signs straight ahead, and to the right onto a broad forest road, next
to the plaque of the Łęgi Czarnej Strugi Nature Reserve). The regular
trail leads to a
forest clearing. Approximately 100 m further, the trail follows the path, it can be difficult
to keep one’s bearings in the wood. Keep track of the signs and keep to the right side of
the forest clearing. Behind the clearing, turn left and follow the winding trail, which disappears in the grass, to eventually reach by the Łęgi Czarnej Strugi Nature Reserve, established in 1980. The reserve protects the wet riparian forests, where black alder mixed with
European ash and pedunculate oak are predominant. The surrounding forests
were once the property of the Nieporęt estate, and was a favourite hunting ground
of the Vasa Kings. At the edge of the reserve, there is the crossing with the
signs enter into the administra59.2 km green trail (59.2 km). Soon after, the black
tive territory of Warsaw. The trail ends next to the 134 and 304 bus terminus stops
60.4 km in Kobiałka (60.4 km).

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
1
Miejsce walk powstańczych
1-3 sierpnia 1944 roku
Place of insurgents’ battles
between 1 and 3 August, 1944
miejscowość:
Przy granicy Legionowa i Chotomowa
- w sąsiedztwie torów kolejowych
locality: On the border between
Legionowo and Chotomów
– in the vicinity of railway tracks

Stefan Krasiński ps. „Kacper”
Jednym z głównych zadań postawionych
przez dowództwo oddziałom Armii Krajowej
I Rejonu „Marianowo-Brzozów” (teren zbliżony do obecnego powiatu legionowskiego)
było zablokowanie w chwili wybuchu Powstania Warszawskiego szlaków kolejowych
i drogowych prowadzących do Warszawy.
1 sierpnia około godziny 18.00, w pobliżu
granicy Legionowa i Chotomowa, patrol
saperów sierż. Stanisława Czarmackiego
ps. Czort rozłączył tory kolejowe i zaminował
je. Doprowadziło to do wykolejenia niemieckiego wojskowego pociągu technicznego,
do którego dołączony był również wagon
sanitarny. Ostrzeliwana przez powstańców
niemiecka załoga wycofała się w stronę
Nowego Dworu Mazowieckiego. Harcerze

i harcerki z chotomowskich drużyn Szarych
Szeregów przeprowadzili akcję przeniesienia
sprzętu medycznego z wykolejonego wagonu sanitarnego do szpitali polowych w Chotomowie i Legionowie.
3 sierpnia od strony Nowego Dworu Mazowieckiego nadjechał niemiecki pociąg opancerzony z dwoma kompaniami piechoty.
Hitlerowcy zaatakowali pozycje powstańcze
dowodzone przez por. Stefana Krasińskiego
ps. Kacper. Utworzył się lokalny, kilkukilometrowy front walk, rozciągający się od Olszewnicy do lasu Bagno. Po kilku godzinach
ciężkich walk Niemcy wycofali się. Było to
najpoważniejsze starcie w I Rejonie „Marianowo-Brzozów”. Utrzymanie bronionego
odcinka powstańcy okupili śmiercią swego
dowódcy i kilku żołnierzy, wielu zostało rannych.
Wobec wstrzymania ofensywy armii radzieckiej i koncentracji wojsk niemieckich w Jabłonnie, w trosce o bezpieczeństwo ludności cywilnej, dowódca I Rejonu ppłk Roman
Kłoczkowski ps. Grosz 4 sierpnia 1944 r.
ogłosił zakończenie walk na terenie miasta,
częściową demobilizację i wycofanie pozostałych oddziałów powstańczych do lasów.

SOUTH-EASTERN TRAIL – historical description

SZLAK POŁUDNIOWO-WSCHODNI – opis krajoznawczy

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

One of the main tasks set out by command
of the Home Army to the troops of the 1st
Region of “Marianowo-Brzozów” (the area
covering approximately current Legionowo
County) was to block – on the outbreak of the
Warsaw Uprising – all the railways and roads
leading to Warsaw.
On August 1, about 6 p.m., near the border between Legionowo and Chotomów,
the Railway Engineer Regiment patrol of Sgt
Stanislaw Czarmacki alias “Czort” disconnected and mined the railway tracks. This
led to the derailment of the technical German military train, which was accompanied
by an ambulance train. The German garrison, shelled by the insurgents, withdrew
in the direction of Nowy Dwór Mazowiecki.
The Boy Scouts and the Girl Scouts from
the Chotomów “Grey Ranks” organization
[Szare Szeregi] conducted an operation
of transferring medical equipment from
the derailed ambulance train to subsequent
field hospitals in Chotomów and Legionowo.
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On August 3, 1944, a German armoured
train arrived from the direction of Nowy Dwór
Mazowiecki with two infantry companies.
The Nazis attacked the insurgent positions commanded by Lt Stefan Krasinski alias “Kacper”. A local front line was
formed, stretching several kilometres, from
Olszewnica to the “Bagno” forest. After several hours of heavy fighting, the Germans
finally retreated. This was the most serious
armed clash within the 1st Region of “Marianowo-Brzozów”. The insurgents managed to
hold their position and maintained the sector
of the front line, however, at the cost of their
commander’s and of several soldiers’ lives;
many insurgents were injured.
In view of the military offensive withheld
by the Soviet Army and in view of the concentration of German troops in Jabłonna,
as well high risk to the civilian population, the Commander of the 1st Region,
Lt Col Roman Kłoczkowski alias “Grosz”,
on August 4, 1944, declared the end of the
fighting in the town, as well as the partial demobilization and withdrawal of the remaining
insurgent troops to the forests.

2
Cmentarz parafialny
The Parish Cemetery
miejscowość: Chotomów
locality: Chotomów

Na chotomowskiej nekropolii spoczęło wielu zacnych mieszkańców, których życie od
pokoleń związane było z regionem i działalnością patriotyczną. Wystarczy wymienić
rodziny Oleksiaków, Bziuków, Grabowskich,
Kozibąków, Wróblewskich, Bogusławskich
czy Hergetów, z której wywodził się Józef
Herget, plenipotent dóbr Potockich. Najstarsze zachowane nagrobki sięgają lat 50. XIX
stulecia.
Na początku XX stulecia na chotomowskim
cmentarzu złożono na wieczny spoczynek
Wincentego Rapczyńskiego – uczestnika
wypadków 1863 r. Ze względu na carską cenzurę kamieniarz nie użył słów „powstanie
styczniowe”.
Złożono tu również prochy nieznanego
żołnierza Wojska Polskiego, a także zasłużonego komendanta Ochotniczej Straży
Pożarnej i peowiaka – członka Polskiej Organizacji Wojskowej, Polikarpa Wróblewskiego
ps. Skiba (1898–1983) oraz Stefana Krasińskiego ps. Kacper (1901–1944), kierownika
miejscowej szkoły, oficera Armii Krajowej,
poległego 3 sierpnia 1944 r. w walkach powstańczych stoczonych na granicy między
Chotomowem i Legionowem.
In the Chotomów necropolis many respectable people were laid to rest. For generations
their lives have been associated with the region and its patriotic activities. We would like
to mention the following families: Oleksiak,
Bziuk, Grabowski, Kozibąk, Wróblewski,
Bogusławski or Herget (with Józef Herget,
the plenipotentiary of the Potocki estate, descended from the Herget family). The oldest
tombs date back to the mid-19th century.
In the early 20th century Wincent Rapczyński,
a participant of the 1863 events, was laid to
rest in Chotomów cemetery. Due to Russian
Tsarist censorship, the stonecutter could not
use the term “January Uprising” in fashioning
his inscription.
The ashes of an unknown soldier of the Polish
Army were also laid to rest here, together with
the ashes of the distinguished commander
of the Volunteer Fire Department and the
member of the Polish Military, Polikarp Wróblewski alias Skiba (1898–1983) and Stefan
Krasiński alias Kacper (1901-1944), the head

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
of the local school and the Home Army officer, who died Aug. 3, 1944, in the Warsaw
Uprising fighting, on the border between
Chotomów and Legionowo.

3
Kościół parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
The Parish Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary
miejscowość: Chotomów
locality: Chotomów

Najwcześniejsze dzieje Chotomowa sięgają
czasów średniowiecza. Jeden ze starszych
znanych zapisów pochodzi z 20 lipca 1387 r.,
jednak zaginięcie aktu erekcyjnego uniemożliwia ścisłe datowanie powstania istniejącej tu parafii. Jedną z kolejnych drewnianych świątyń wzniósł biskup płocki Andrzej
Stanisław Załuski w 1725 r. W 2. poł. XIX w.
drewnianą świątynię zastąpił nowy murowany kościół w stylu neogotyku angielskiego.
Zaprojektował go wzięty architekt polski
włoskiego pochodzenia Franciszek Maria
Lanci (1799–1875). Kościół został wybudowany w latach 1861–1863 z fundacji hr. Maurycego Potockiego.
W 1944 r. w następstwie działań wojennych
kościół został częściowo zburzony. Uszkodzeniu uległa ściana wschodnia, zapadła się część sklepienia. Z historycznego
wystroju wnętrza ocalały dwa neogotyckie
ołtarze – główny i boczny, konfesjonał oraz
tron biskupi.

W odbudowanym kościele znajdują się ważne tablice pamiątkowe. Pierwsza upamiętnia żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej
z Chotomowa i okolic, którzy w listopadzie
1918 r. ofiarnie zdobyli niemieckie koszary w
Jabłonnie (obecnie Legionowie). Natomiast
druga czci pamięć poległych, zaginionych
i zamordowanych żołnierzy pułku Armii
Krajowej „Marianowo-Brzozów”. Tablicę
ufundowali towarzysze walk z 3. kompanii
II Batalionu VII Obwodu „Obroża” AK.

SOUTH-EASTERN TRAIL – historical description
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The earliest history of Chotomów dates back
to the Middle Ages. One of the oldest known
records comes from July 20, 1387, however,
the foundation plaque had been lost and
this prevents us from pinpointing the exact
date of the creation of the existing parish
here. One of the other wooden temples had
been built by the Bishop of Plock, Andrzej
Stanislaw Zaluski in 1725. In the second half
of the 19th century, the wooden church was
replaced by a brick version of an English
neo-gothic style. It was designed by the
Polish architect of Italian descent Franciszek
Maria Lanci (1799-1875). This church was
built during the years 1861-1863 thanks to
the funds donated by the Count Maurice
Potocki.
In 1944, as a result of the war, the church
was partially destroyed. The eastern wall
had been damaged and a part of the ceiling
collapsed. Of the historical interior decoration, two neo-gothic altars have remained
– the main and the side altars, the confessional and the bishop’s throne.
In the restored church, there are important
commemorative plaques. The first plaque
commemorates soldiers of the Polish Military Organisation from Chotomów and
its surrounding areas which, in November 1918, captured the German barracks
in Jabłonna (now Legionowo). Whereas the
second plaque honours the memory of the
Home Army soldiers – dead, missing and
murdered – of the “Marianowo-Brzozów”
regiment. The plaque was funded by the
comrades-in-arms of the third Company of
the Second Battalion of the 7th Home Army
District „Obroża” („Collar”).
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Pomnik Bohaterów Walk
o Niepodległość Polski
1939–1945
A Monument to the Heroes in the
Fight for Polish independence in
the years 1939-1945
miejscowość:
Chotomów – Plac J. Piłsudskiego
locality: Chotomów – Pilsudski Square

29 października 1961 r. odsłonięto pomnik
Bohaterów Walk o Niepodległość Polski
1939–1945. Wykonany w kształcie powstańczej barykady, został zwieńczony rzeźbą
przedstawiającą orła zrywającego się do
lotu. Autorem projektu jest Stefan Konrad
Dobrowolski. Na frontonie pomnika znajduje się tablica z czarnego granitu z inskrypcją:
Chwała bohaterom walk z najazdem hitlerowskim 1939–1945. Pomnik ufundowali towarzysze broni i mieszkańcy Chotomowa, którzy prowadzili ofiarną walkę z okupantem.
Wśród nich był przedwojenny pracownik
„Zachęty” Stanisław Gładysz ps. Jarema,
żołnierz 708. plutonu Armii Krajowej. W czasie Powstania Warszawskiego zajmował się
produkcją granatów i butelek zapalających
w wytwórni zbrojeniowej „Obroży” (konspiracyjnego obwodu AK) przy ul. Hożej
w Warszawie. Z jego inicjatywy, przez cały
okres okupacji, w Chotomowie był ukrywany słynny obraz Jana Matejki pt. Konstytucja
3 Maja.

The Monument to the Heroes in the Fight
for Polish independence in the years 19391945 was unveiled on October 29, 1961.
The memorial, in the shape of insurgent
barricade, was crowned with a statue depicting a soaring eagle. The monument was
designed by Stefan Konrad Dobrowolski.
At the front of the monument, there is a black
granite plaque with the inscription: Glory to
the heroes fighting the Nazi occupation of Poland in the years 1939-1945. The Monument
was funded by the comrades-in-arms and
the residents of Chotomów who, with selfless valour, fought against the Nazi invaders.
Among, there was a pre-war employee of
“Zachęta”, Stanislaw Gladysz alias Jarema,
soldier of the 708th platoon of the Home
Army. During the Warsaw Uprising, he
made grenades and Molotov cocktails at
the weapons factory named “Obroża” (“Collar”) (secret Home Army District) at Hoża
Street in Warsaw. On his initiative, the famous painting by Jan Matejko entitled “The
Constitution of May 3” was kept hidden in
Chotomów throughout the whole of the Nazi
occupation of Poland.

5
Miejsce mordu w Lesie
Chotomowskim
Chotomów Forest
Massacre Site
miejscowość:
Chotomów – wzgórze w lesie
locality: Chotomów – a hill in the woods

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
28 lutego 1943 r. w Lesie Chotomowskim zostali zamordowani mieszkańcy Chotomowa
i żołnierze AK: Leon Apczyński (29 lat),
Ignacy Liwski (33 lata), Stanisław Mariański
(23 lata) i Eugeniusz Wójcik (26 lat). Mężczyźni udali się do lasu po susz i przepadli
bez wieści. O zbrodni społeczność Chotomowa dowiedziała się z informacji umieszczonej na płocie przy ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej, dwa tygodnie po ich zaginięciu.
Prawdopodobnie kartkę zawiesił anonimowo miejscowy gajowy. Jak się okazało,
w głębi lasu, u podnóża góry nieopodal
Drogi Dąbrowskiej odkopano okaleczone
w okrutny sposób ciała. Mordu, który
wstrząsnął mieszkańcami Chotomowa, dopuścili się żołnierze hitlerowscy i celnicy
pilnujący pobliskiej granicy Generalnego
Gubernatorstwa z III Rzeszą. Po ekshumacji
ciała pomordowanych złożono na cmentarzu w Chotomowie. Miejsce mordu upamiętnia metalowy krzyż z tablicą, odsłonięty
16 września 1995 r. z inicjatywy Jana Galińskiego, Józefa Lemańskiego i Wacława
Piwnickiego.
On the 28th February 1943, in Chotomów
Forest, the following residents of Chotomów
and Home Army soldiers were killed: Leon
Apczyński (29 yrs), Ignacy Liwski (33
yrs), Stanisław Mariański (23 yrs) and Eugeniusz Wójcik (26 yrs). The men went
to the forest to fetch dried leaves and
branches to kindle fire and disappeared
without a trace. However, the community of Chotomów learned about the crime
a full two weeks after their disappearance,
only when an announcement was placed
on the fence at Polskiej Organizacji Wojskowej (Polish Military Organization) Street.
It was probably a local forestry worker who
placed the announcement anonymously.
As it turned out later, the horribly mutilated
bodies were discovered deep in the forest,
at the foot of the mountain near the path
Droga Dąbrowska.
The murder, which horrified the residents
of Chotomów was committed by the German soldiers and customs officers guarding the nearby border between the General
Government and the Third Reich. After the

exhumation, the bodies of the victims were
entombed in the cemetery in Chotomów.
A metal cross commemorates the site
of the massacre, together with the memorial
plaque unveiled on September 16, 1995, on
the initiative of Jan Galiński, Józef Lemański
and Wacław Piwnicki.
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6
Obelisk upamiętniający pomordowanych w latach 1939–1945
An obelisk commemorating
the murdered in the years
1939-1945
miejscowość:
Chotomów – przy ul. Modlińskiej
locality: Chotomów – Modlińska Str.

Za wsią Chotomów, około 4 km od Jabłonny, przy drodze nr 630 uwagę zwraca
kamienny obelisk, odsłonięty 14 października 1973 r. Upamiętnia pomordowanych
i rozstrzelanych przez hitlerowców w Lasach
Chotomowskich, w tym wielu więźniów warszawskiego Pawiaka.
Monument zaprojektował Stefan Konrad
Dobrowolski, twórca m.in. pomnika Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1939–1945
w Chotomowie. Na obelisku, ufundowanym
staraniem chotomowskiego koła Związku
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Bojowników o Wolność i Demokrację
(ZBoWiD), widnieje inskrypcja: Ten las
uświęcony jest męczeńską krwią setek pomordowanych i rozstrzelanych przez zbirów hitlerowskich w latach 1939–1945.
Chotomów 1972 rok.

the 7th Company of the 2nd Home Army
Battalion and the officers of the 2nd Balloon
Battalion, killed in Katyn, in 1940, by the
NKVD (People’s Commissariat for Internal
Affairs of the USSR).
In the cemetery, two Polish Home Army officer cadets were laid to rest: Mieczysław
Stępnowski alias Alfa and Stanisław Felicki alias Skiba of the 2nd Battalion from
Jabłonna.There is also the grave of some
400 Soviet soldiers who died of starvation in
the Nazi sub-camp in Bukowo.
In the cemetery, the remains of 18 people
who were executed by a firing squad in June
1943 in the surrounding woods were buried.
They unknown prisoners of the Pawiak prison.
In the main avenue, in a family grave,
the ashes of the lieutenant of the Home
Army, Mieczysław Kiełbiński alias Fidelis
(1923-2002), recipient of the War Order of
Virtuti Militari, wounded at the Ba tle of Jaktorów. In Jabłonna cemetery, the remains
of Major Leon Ulatowski were laid to rest,
distinguished soldier of the Polish Legions,
and commander of the 36th Infantry Regiment of the Academic Legion, who was
awarded the Silver Cross of the War Order of Virtuti Militari for his participation
in the Battle of Kostiuchnówka in 1916.

The stone obelisk, unveiled on October 14,
1973, stands out from the surrounding area.
It is situated behind the village of Chotomów,
about 4 km away from Jabłonna, along the
route No 630. The obelisk commemorates
the victims murdered and killed by Nazi
firing squads in mass executions in the
Chotomów Forest, including many prisoners
of the Pawiak prison in Warsaw.
The Monument was designed by Stefan
Konrad Dobrowolski, the author of the Monument to the Heroes of the Fight for Polish
independence in the years 1939-1945 set up
in Chotomów. The obelisk, funded thanks to
the efforts of the Society of Fighters for Freedom and Democracy from the Chotomów
District, bears the following inscription: This
sacred soil is imbued with the martyr’s blood
of those murdered and killed by firing squad in
mass executions during the Nazi occupation
of Poland in the years 1939-1945. Chotomów,
1972.

7
Cmentarz parafialny
A Parish Cemetery
miejscowość: Jabłonna
locality: Jabłonna
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Na cmentarzu parafialnym w Jabłonnie, jak
w soczewce, skupiają się XX-wieczne tragiczne dzieje gminy i Polski. Pochowano
na nim m.in. 39 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w walkach pod Jabłonną
10 września 1939 r. W większości byli to strzelcy 21. Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”.
W 2001 r. mogiłę uzupełniono urnami
z ziemią z Katynia, Monte Cassino, Loreto
i Arnhem. Ponadto odsłonięto symboliczne
tablice upamiętniające poległych żołnierzy
7. kompanii II Batalionu AK (Armii Krajowej)
oraz oficerów 2. Batalionu Balonowego, zamordowanych w 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD (Ludowego Komisariatu Spraw
Wewnętrznych ZSRR) w Katyniu.
Na cmentarzu spoczywają także dwaj
podchorążowie AK: Mieczysław Stępnowski ps. Alfa i Stanisław Felicki ps. Skiba
z II Batalionu z Jabłonny. Znajduje się tu również mogiła ok. 400 żołnierzy radzieckich,
którzy zmarli z wycieńczenia w hitlerowskim
podobozie w Bukowie.
Na cmentarzu złożono szczątki 18 osób
rozstrzelanych w czerwcu 1943 r. w okolicznych lasach. Byli to nieznani więźniowie
z Pawiaka. Przy głównej alei w grobie
rodzinnym spoczął por. AK Mieczysław
Kiełbiński (1923−2002), ps. Fidelis − kawaler Orderu Virtuti Militari, ranny w bitwie
pod Jaktorowem. W Jabłonnie został pochowany także mjr Leon Ulatowski, zasłużony żołnierz Legionów Polskich, dowódca
36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej,
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl.
za udział w bitwie pod Kościuchnówką (Kostiuchnówką) w 1916 r.
In the parish cemetery in Jabłonna, the tragic events of the 20th century are intertwined
with the sad history of the Jabłonna commune and of Poland. Here lie the ashes of
39 Polish Army soldiers who fell in the battle
of Jabłonna on September 10, 1939. They
were mostly riflemen from the famous 21st
“Children of Warsaw” Infantry Regiment.
In 2001, the urns containing soil from Katyn,
Monte Cassino, Loreto and Arnhem were
interred in the grave. In addition, a commemorative and symbolic plaque was unveiled in memory of the fallen soldiers of

8
Pozostałości umocnień niemieckich
z II wojny światowej
The Remains of German fortifications from World War II
miejscowość:
Jabłonna – teren między wałem
przeciwpowodziowym a Wisłą
locality:
Jabłonna – the area between
the flood embankments
and the Vistula River
28 października 1944 r. jednostki 47. Armii
Czerwonej oraz polscy żołnierze z 2. Pułku
Piechoty zdobyli Jabłonnę po ciężkich bojach z hitlerowską dywizją SS „Totenkopf”.
O walkach z 1944 r. przypomina m.in.

kilka betonowych stanowisk strzeleckich
dla karabinów maszynowych. Uszczelniły
one niemiecką linię obrony między wałem
przeciwpowodziowym a Wisłą, na wysokości połączenia dzisiejszych ulic: Wałowej
i Jesiennej. Bezpośrednio na wale zwraca
uwagę stanowisko karabinu maszynowego na planie koła. Natomiast na jednym z
umocnień położonych bliżej rzeki zachował
się oryginalny podpis niemieckiego pododdziału wznoszącego schrony: 1. Komp. Bau
Pi. Btl. 9, oznaczający 1. kompanię budowlaną 9. Batalionu Saperów.

On October, 28 1944, the military units of the
47th Red Army and the Polish troops of the
2nd Infantry Regiment captured Jabłonna
after heavy battles with the Nazi SS division
“Totenkopf”. Several concrete machine gun
positions remind us of the battles of 1944.
These made the German line of defence
impassable, between the flood embankments and the Vistula River, at the point of
today’s street junction of Wałowa Str. and
Jesienna Str. What captures our attention
is the machine gun position on a circular
plan, directly on the flood embankments.
On one of the fortifications situated close to
the river, there is an original German inscription of the subunit constructing bunkers:
1. Komp. Bau Pi. Btl. 9, indicating the first
construction company of the 9th Combat
Engineers Battalion.
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Tablica upamiętniająca
rozpoczęcie walk o Warszawę
w styczniu 1945 roku
A Plaque commemorating
the Battle of Warsaw
in January 1945
miejscowość: Jabłonna – Pałac PAN
locality: Jabłonna – Palace of the Polish
Academy of Sciences

Zespół pałacowo-parkowy w Jabłonnie
powstał w latach 1774−1784. W 1794 r.
Jabłonnę odziedziczył książę Józef Poniatowski, który często bywał tu w latach 1798–
1806. Po tragicznej śmierci księcia Józefa
w bitwie pod Lipskiem (1813), pałac przeszedł w ręce rodziny Potockich. Ostatnim
jego właścicielem był hrabia Maurycy Potocki, w czasie II wojny oficer Armii Krajowej.
Po przejściu frontu w październiku 1944 r.
budowla została zburzona w znacznym
stopniu – zwłaszcza jej wnętrza zostały
niemal całkowicie zniszczone, do środka
pozapadały się stropy. Ocalała jedynie zewnętrzna fasada i ściany działowe, z których
w większości odpadła ozdobna sztukateria.
Odbudowa rezydencji pod kierunkiem inż.
arch. Mieczysława Kuźmy trwała do 1953 r.
Na prawym skrzydle pałacu zawieszono pamiątkową tablicę z inskrypcją: W tym rejonie
15 stycznia 1945 r. oddziały 2. Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego współdziałając
z oddziałami radzieckimi 47. Armii rozpoczęły
bój o wyzwolenie Warszawy Stolicy Polski.

Dywizja ta wchodziła w skład 1 Armii Wojska Polskiego działającej w ramach tzw.
I Frontu Białoruskiego. W pierwszej połowie
stycznia 1945 r. 1 Armia Wojska Polskiego
zajmowała pozycje od Jabłonny do Karczewa. 2 Dywizja Piechoty stacjonowała
w Jabłonnie. Niemcy zorganizowali swoje
siły w postaci podwójnego pierścienia pancernego wokół zniszczonej przez siebie
w ponad 90% Warszawy. Niemiecka obrona
została przełamna przez siły Frontu Białoruskiego 14 stycznia. 16 stycznia z Rejonu
Jabłonny na Kępę Kiełpińską uderzyła właśnie Dywizja „Dąbrowszczków” i uchwyciła
przyczółek, po czym rozpoczęła natarcie
w kierunku północnych dzielnic lewobrzeżnej Warszawy. W nocy z 16 na 17 stycznia,
siły główne 1 AWP przeprawiły się na zachodni brzeg Wisły na odcinku między Górą
Kalwaria, a Magnuszewem i o świcie podjęły natarcie na Warszawę. W nocy z Pragi
rozpoczęła natarcie 6. Dywizja Piechoty, forsując Wisłę i wyparła Niemców z centrum.
Ok. godz. 10,00 włączyła się do walki w mieście 2 Dywizja Piechoty „Dąbrowszczaków”,
która w rejonie Ogrodu Saskiego połączyła się
z 6 DP. Do godziny 16.00 Warszawa była
wolna. Wieczorem 17 stycznia do miasta
dotarły siły główne 1 AWP nacierające od
zachodu i południa.
Straty 1 AWP w opanowaniu Warszawy
to 275 poległych, zaginionych i rannych,
z tego ok. 110 zabitych w tym ok. 60 od min.
W całej operacji warszawskiej 1 AWP straciła 10 537 żołnierzy w tym 3 116 zabitych.
The palace and the park in Jabłonna were
built in the period 1774-1784. In 1794,
Jabłonna was inherited by Prince Józef
Poniatowski, who was frequently present
here from 1798 to 1806. After Józef Poniatowski’s tragic death in the Battle of Leipzig
(1813), the palace passed into the hands
of the Potocki family. Its last owner was
Count Maurice Potocki, the Home Army officer during World War II.
After the passing of the military front in October 1944, the building was destroyed to
a large extent, especially its interior (nearly completely destroyed, when parts of
the ceiling fell down). The only surviving

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
elements were the building facade and partition walls, with most of decorative moulding
fell off with time. The reconstruction of the
residence under the guidance of the architect and engineer Mieczysław Kuzma lasted
until the year 1953.
In the right wing of the palace, a commemorative plaque with the following inscription
was suspended: In this region, on January
15, 1945, the military units of the 2nd Infantry
Division of Henryk Dabrowski in co-operation
with Soviet troops of the 47th Army started
the fight for the liberation of Warsaw, the capital
of Poland.
This division was incorporated into the
Polish First Army (also known as Berling’s
Army) subordinated to the Soviet 1st Belorussian Front. At the beginning of January
1945, the Polish First Army occupied the
positions extending from Jabłonna to Karczew. The 2nd Infantry Division was stationed
in Jabłonna. The Germans organized their
forces in the form of a double armoured ring
around Warsaw, the capital city which was
in more than 90% destroyed. The German
defence was broken by the forces of the
1st Belarusian Front on January 14. On January 16, the Polish 2nd Warsaw Infantry Division of Henryk Dąbrowski led a charge from
the Jabłonna District in the direction of Kępa
Kiełpińska and established a bridgehead,
and then launched an attack in the direction
of northern districts of the left-bank Warsaw.
On the night of 16 to 17 January, the main
forces of the Polish First Army forded the
Vistula River and reached the west bank
of the Vistula River, between Góra Kalwaria and Magnuszew and, at dawn, they
launched an offensive on Warsaw. During
the night, the 6th Infantry Division began
the attack on the Praga district, crossing the
Vistula River and driving the Germans from
the city centre. Approximately at 10 a.m., the
Polish 2nd Warsaw Infantry Division of Henryk Dąbrowski entered the fray in Warsaw
and, in the region of the Saxon Gardens,
merged with the 6th Infantry Division. By 4
p.m. Warsaw was free. On the evening of
January 17th, the main forces of the Polish
First Army reached Warsaw, advancing from
the West and South.

The losses of the Polish First Army in Warsaw amounted to 275 fallen, missing and
injured soldiers, of whom about 110 were
killed in action, approximately 60 from landmines. In the entire Warsaw operation, the
Polish First Army had lost 10,537 soldiers,
of whom 3,116 had been killed in action.

10
Kościół parafii pw. Matki
Bożej Królowej Polski
The Parish Church of Our Lady
Queen of Poland
miejscowość:
Jabłonna – ul. Modlińska 105
locality: Jabłonna – ul. Modlińska 105

Gmach obecnego kościoła w Jabłonnie został wzniesiony w latach 1948−1954 według
projektu Zbigniewa Chwaliboga i Bolesława
Gierycha. Nadzór techniczny nad pracami sprawował płk inż. Kazimierz Kowalski,
były oficer z 2. Pułku Saperów Kolejowych
z Legionowa. Świątynia została wzniesiona
staraniem ks. Józefa Abramowicza, długoletniego zasłużonego proboszcza (w latach
1945−1987). Powstała na miejscu całkowicie zniszczonego przedwojennego kościoła.
W kościele znajdują się tablice upamiętniające poległych żołnierzy II Batalionu z Jabłonny z VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża” oraz mieszkańców rozstrzelanych przez
hitlerowców w Palmirach w lutym 1940 r.
W 2012 r. w świątyni odsłonięto tablicę
upamiętniającą hrabiego Maurycego Potockiego – „ostatniego Pana na Jabłonnie”,
a w czasie II wojny oficera AK.
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The building of the present-day church in
Jabłonna was built in the years 1948-1954
and was designed by Zbigniew Chwalibog
and Boleslaw Gierych. The technical supervision was conducted by Col. Eng. Kazimierz Kowalski, a former officer of the 2nd
Railway Combat Engineers Regiment from
Legionowo. The temple was built thanks to
the efforts of Fr Józef Abramowicz, for many
years a distinguished pastor (years 19451987). It was established on the site of the
completely destroyed pre-war church.
In the church there are plaques commemorating the fallen soldiers of the 2nd Jabłonna
Battalion of the 7th Home Army District
„Obroża” („Collar”) and the people executed by the Nazi firing squads in the Palmiry
Forest in February 1940. In 2012, inside the
temple, a plaque commemorating the Count
Maurice Potocki, the last Lord of Jabłonna
and a Polish Home Army officer during
the World War II.

It is worth mentioning that the building was
constructed in the first half of the 19th century. In 1861, it housed an inn, a hostelry
and a smithy. The hostelry was immortalized
by the famous writer Wiktor Gomulicki in
his short story entitled Chałat. This interesting literary record from Jabłonna appeared
in the small collection entitled From a single
stream, published in 1905. In the interwar
period the building housed a magistrates’
court, a police station and the famous restaurant “Złoty Róg” (“The Golden Horn”).

12
Pomnik ku czci Żołnierzy
Armii Krajowej
The Polish Home Army
Memorial
miejscowość: Jabłonna – Skwer AK
locality: Jabłonna – Skwer AK
(Polish Home Army Square)

11
Pamiątkowe tablice na gmachu
Urzędu Gminy Jabłonna
Commemorative plaques
on the building of the Commune
Office in Jabłonna
miejscowość:
Jabłonna – ul. Modlińska 152
locality: Jabłonna – ul. Modlińska 152
Siedziba dzisiejszego urzędu gminy jest interesującym zabytkiem - dawnym zajazdem,
starannie odrestaurowanym w 2008 r.
Budynek bardzo poważnie ucierpiał w czasie działań wojennych w 1944 r. 28 października jednostki 47. Armii Czerwonej oraz
polscy żołnierze z 2. Pułku Piechoty zdobyli
Jabłonnę po ciężkich bojach z hitlerowską
dywizją SS „Totenkopf”. Wydarzenia te upamiętnia tablica ufundowana w 20. rocznicę
walk, przypadającą w 1964 r. Obok niej znajduje się także tablica upamiętniająca pobyt
w pałacu w Jabłonnie w czasie wojny 1920 r.

26

sztabu gen. Władysława Sikorskiego – dowódcy V Armii Wojska Polskiego.
Warto przypomnieć, że budynek zajazdu został wzniesiony w pierwszej połowie XIX w.
W 1861 r. mieściła się w nim karczma
z zajazdem i kuźnią.
Zajazd został uwieczniony przez znanego
pisarza Wiktora Gomulickiego w opowiadaniu Chałat. Ten ciekawy zapis literacki
dotyczący Jabłonny ukazał się w zbiorku
z 1905 r. pt. Z jednego strumienia. W okresie międzywojennym w budynku mieścił się
Sąd Grodzki, posterunek Policji Państwowej
oraz słynna restauracja „Złoty Róg”.

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
wicz. Monument został ufundowany przez
środowisko byłych żołnierzy AK przy wsparciu władz gminy Jabłonna i ks. proboszcza
E. Żmijewskiego. Odsłonięcie nastąpiło
1 sierpnia 1991 r.
The monument commemorates the Second Battalion of the Polish Home Army from
Jabłonna and their struggle for freedom
as well as Poland’s independence during
the World War II. It reminds us of the residents of Jabłonna who took an active part
in such organizations as: the Independent
Poland (Polska Niepodległa), The Polish
Victory Service (Służba Zwycięstwu Polski),
Union of Armed Struggle (Związek Walki
Zbrojnej), The Polish Home Army (Armia
Krajowa), The Women’s Army Service (Wojskowa Służba Kobiet) and The Grey Ranks
(Szare Szeregi). The monument, resembling
an insurgent barricade, was designed by
Eng. Józef Stankiewicz. It was funded by the
former Home Army soldiers with the support of Jabłonna commune authorities and
Fr E. Zmijewski. Its unveiling took place
on 1 August 1991.

13

The Commune Office in Jabłonna is an interesting monument – a former hostelry, it was
meticulously restored in 2008.
The building suffered severely during
military operations in 1944. On October,
28 1944, military units of 47th Red Army and
the Polish troops of the 2nd Infantry Regiment captured Jabłonna after heavy battles
with the Nazi SS division “Totenkopf”. These
events were commemorated by the plaque,
unveiled on the 20th anniversary of the battle, in 1964. Next to it, there is another memorial plaque commemorating the sojurn
in the palace in Jabłonna, during the 1920
Polish-Soviet War, of the Chief of the General
Staff of the Polish Armed Forces, Władysław
Sikorski, who was commander of the Polish
5th Army.

Pomnik poległych żołnierzy Wojska
Polskiego i mieszkańców Jabłonny
A War Memorial to the Polish
Army fallen soldiers and
the residents of Jabłonna
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miejscowość: Jabłonna – ul. Modlińska
locality: Jabłonna – ul. Modlińska
Pomnik upamiętnia wkład II Batalionu Armii Krajowej z Jabłonny w walkę o wolność
ojczyzny w czasie II wojny światowej. Przypomina o mieszkańcach działających w takich organizacjach jak Polska Niepodległa,
Służba Zwycięstwu Polski, Związek Walki
Zbrojnej, Armia Krajowa, Wojskowa Służba
Kobiet czy Szare Szeregi. Autorem projektu pomnika przypominającego kształt powstańczej barykady jest inż. Józef Stankie-

Monumentalny pomnik wzniesiono w 1982 r.
Został poświęcony żołnierzom Wojska Polskiego i mieszkańcom Jabłonny, poległym
i pomordowanym w czasie II wojny światowej. Jego autorami są prof. ASP Stanisław
Kulon oraz artysta rzeźbiarz Mieczysław
Borys – twórcy podobnego monumentu
w Milanówku. Pierwszy z nich jest także autorem znanego pomnika Chwała Saperom
w Warszawie.
Obelisk w Jabłonnie stoi na skwerze „Alfy”
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i „Skiby”, podchorążych AK (Armii Krajowej)
Mieczysława Stępnowskiego i Stanisława
Felickiego z Jabłonny. Podchorążowie zginęli 17 czerwca 1943 r. podczas akcji osłonowej transportu broni zrzutowej w rejonie
Stanisławowa. Dowództwo AK w uznaniu
zasług awansowało ich pośmiertnie do
stopni oficerskich i odznaczyło Krzyżem
Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

14
Pomnik wdzięczności
za pontyfikat Jana Pawła II
i dzieło „Solidarności”
The Statue of gratitude for the
pontificate of Pope John Paul II
and the „Solidarity” movement
legacy
miejscowość: Jabłonna – przy zbiegu
ulic Modlińskiej i Szkolnej
locality: Jabłonna – at the intersection
of Modlińska and Szkolna streets

The monumental statue was erected in 1982,
in honour of Polish Army soldiers and residents of Jabłonna, who were killed in action
and murdered during World War II. The statue
was designed by Stanisław Kulon, professor
of the Academy of Fine Arts and Mieczysław
Boris, sculptor - both the aurhors of a similar
monument in Milanówek. Stanislaw Kulon
is also the author of the famous Glory to Sappers Monument in Warsaw.
The obelisk in Jabłonna stands in the square
in memory of “Alfa” and “Skiba”, two officer
cadets of the Polish Home Army: Mieczysław
Stępnowski and Stanislaw Felicki, both of
whom were from Jabłonna. They were killed
on June 17, 1943, during the shielding of a
weapons airdropping operation in the area
of Stanislawów. In recognition of their valour, they were posthumously promoted, by
the supreme command of the Polish Home
Army, to the rank of officers and decorated
with the Silver Cross of the War Order of
Virtuti Militari.

Pomnik jest upamiętnieniem pontyfikatu
Jana Pawła II oraz wyrazem wdzięczności
za zmagania „Solidarności” o odzyskanie
suwerenności Polski.
Zaprojektowany został przez zespół artysty
plastyka dr. Edwarda Kołakowskiego. Charakterystyczne gładkie ściany nawiązują
swoim wyglądem do kamienia węgielnego
i symbolizują trwałość, cechującą nauki
Ojca Świętego oraz dokonania „Solidarności”. Wewnętrzna część bryły przypominać
ma jedną z tatrzańskich skał, na które wielokrotnie patrzył Karol Wojtyła. Na pomniku
umieszczono słowa wielkiego Polaka, które
mówią o sensie i istocie solidarności międzyludzkiej, tak ważnej w budowaniu życia
społecznego: Solidarność to znaczy: jeden
i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione
razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden
przeciw drugiemu.
Obelisk, ufundowany przez gminę Jabłonna,
w 2008 roku poświęcił arcybiskup diecezji
warszawsko-praskiej Sławoj Leszek Głódź.

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

The monument is destined to commemorate
the pontificate of John Paul II and to express
gratitude for the tribulations of the “Solidarity” movement and for Poland’s recovery
of sovereignty.
It was designed by a team of graphic artists
led by Edward Kolakowski, PhD. The characteristic smooth walls relate to the cornerstone and represent stability, characteristic
for the teachings of the Holy Father and
for the achievements of “Solidarity” movement. The inner part of the monument is
there to reflect one of the Tatra rocks, which
Karol Wojtyla often viewed himself. On the
monument, the words of Karol Wojtyla, the
eminent Pole, were engraved, reflecting the
meaning of human solidarity and its spirit
which is so important in building social life:
Solidarity means the one and the other, and
if there is a burden, the burden shall be carried together, by a community. So never: one
against another.
The obelisk, which was funded by commune of Jabłonna in 2008, was consecrated
by the Archbishop Sławoj Leszek Głódź, the
Bishop of Warsaw-Praga Diocese.

15
Miejsce przeprawy batalionu
„Znicza” do Kampinosu
The Place where the battalion
‘Znicz’ crossed the Vistula River
to join the Kampinos group

brali się w Choszczówce, gdzie sformowany został batalion pod dowództwem por.
Bolesława Szymkiewicza ps. Znicz. W skład
batalionu weszły: oddział por. „Znicza”
z 1. batalionu z Legionowa, oddział Dywersji Bojowej ppor. Stefana Ziembińskiego
„Soplicy”, 7. pluton 2. kompanii batalionu
z Jabłonny pod dowództwem pchor. Stanisława Sękowskiego „Michała” oraz pluton powstańców z Pragi, przyprowadzony
przez pchor. Mieczysława Kiełbińskiego
„Fidelisa”. Tak sformowany batalion „Znicza” liczył około 220 uzbrojonych żołnierzy,
zaopatrzonych w karabiny, pistolety, ręczne
karabiny maszynowe i rusznice przeciwpancerne.
Organizacja przeprawy przez Wisłę powierzona została ppor. „Soplicy”. Batalion „Znicza” wyruszył trasą przez tory kolejowe Warszawa-Legionowo, lasem do Bukowa, przez
szosę między Buchnikiem a Bukowem
w kierunku Wisły i około godz. 21.00 dotarł
do brzegu rzeki. Około północy otrzymano
wiadomość, że przygotowane przez rybaków łodzie zostały rozbite granatami przez
Niemców. W tej sytuacji, jeszcze przed
świtem, batalion przeprawił się brodem
na wyspę na środku koryta Wisły – Kępę
Burakowską. Powstańcy w ukryciu, wśród
patrolujących rzekę niemieckich łodzi motorowych, przeczekali cały dzień.
8 września po północy po żołnierzy przypłynęły inne łodzie, które zabrały wszystkich
na lewy brzeg. Nad ranem oddział „Znicza”
dotarł do puszczy, a koło południa zameldował się u dowódcy Grupy Kampinos.
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miejscowość:
Jabłonna – obecny teren piaskarni
locality:
Jabłonna – present area of gravel pit
Po wygaśnięciu działań powstańczych
w Legionowie i jego okolicach, na apel dowództwa powstania w Warszawie, w pierwszych dniach września 1944 roku dowódca
I Rejonu „Marianowo-Brzozów” ppłk Roman
Kłoczkowski „Grosz” zdecydował się wysłać
część żołnierzy do Puszczy Kampinoskiej.
6 września zmobilizowani powstańcy ze-
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The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

Following the expiry of insurgent operations in Legionowo and its surrounding areas, upon the call of the Warsaw Uprising
commanders, in the first days of September
1944, the commander of the 1st Region
“Marianowo-Brzozów”, Lt. Col. Roman
Kloczkowski alias “Grosz” decided to send
some troops to Kampinos Forest. On September, 6th, the mobilized insurgents gathered in Choszczówka where the battalion
was formed, led by first lieutenant Boleslaw
Szymkiewicz alias ‘Znicz’ (‘Torch’). The battalion included: the military unit of first lieutenant ‘Znicz’ of the 1st Legionowo battalion,
the Military Subversion Division of second
lieutenant Stefan Ziembiński alias “Soplica”,
the 7th Platoon of the 2nd company of the
Jabłonna battalion under the command of
the officer cadet Stanislaw Sękowski alias
“Michał” and the platoon of insurgents from
the Praga district, brought by cadet officer
Mieczysław Kiełbiński alias “Fidelis”. The
battalion “Znicz” newly formed, then had
about 220 armed soldiers, equipped with
rifles, pistols, hand-held machine guns and
anti-tank rifles.
The organization of the crossing of the Vistula River was entrusted to second lieutenant “Soplica”. The ‘Znicz’ Battalion then
set out alongside the train tracks WarsawLegionowo, across the forest to Bukowo,
across the road joining Buchnik and Bukowo towards the Vistula River and at approximately 9 p.m. they reached the bank
of the river. Around midnight, they received
the information that the boats prepared by
the fishermen had been destroyed by the
Germans with grenades. In such a situation, before dawn, the battalion crossed the
river, landing on the island in the middle of
the Vistula – Kępa Burakowska. The insurgents, hidden among the German river patrol boats, waited all day long.
On September 8, after midnight, the soldiers were rescued by boats and safely
disembarked on the left bank of the river.
In the morning, the military unit of Lieutenant ‘Znicz’ reached the forest, and around
noon, they reported to the commander of
the Kampinos Group.

ing which took place in Buchnik, situated
on the border with Jabłonna. At the end of
October 1944, the first Polish Army fought
a tough battle here with the Nazi SS Division
“Totenkopf”. When the struggle came to be
led by tanks, the Polish infantry managed
to take up new positions in Buchnik.
For several days in late October and early
November 1944, the soldiers were engaged
in heavy fighting to capture Jabłonna.

16
Dom ze śladami walk
o Jabłonnę w 1944 roku
House with traces
of shelling during the struggle
for Jabłonna in 1944
miejscowość: Jabłonna – Buchnik
locality: Jabłonna – Buchnik

17 18 19 20 21
Mogiły nieznanych
ofiar niemieckich mordów
The Mass graves of the nameless
victims of German genocide
miejscowość:
Jabłonna – Lasy Legionowskie
locality: Jabłonna – Legionowo Forests
W okolicach ronda, na którym obecnie
łączy się obwodnica Jabłonny z ulicą Modlińską, w 1944 roku ważyły się losy polskiego natarcia na Jabłonnę. Budynek przy ulicy
Modlińskiej 3, Willa „Torunianka” jest świadkiem tamtych wydarzeń. Widoczne jeszcze
obecnie (2013 r.) na jego murach ślady po
kulach, przypominają o zażartych walkach
w Buchniku, leżącym na granicy Jabłonny.
Pod koniec października 1944 roku 1. Armia
Wojska Polskiego stoczyła tu ciężki bój z hitlerowską Dywizją SS „Totenkopf”. W chwili,
gdy walki prowadziły czołgi, polska piechota zdołała zająć teren Buchnika. Przez wiele
dni, na przełomie października i listopada
1944 roku żołnierze toczyli ciężkie walki
o Jabłonnę.
In the vicinity of the roundabout, which
now links the ring road of Jabłonna with
Modlińska street, in 1944, the fate of the
Polish attack on Jabłonna was decided. The
building on Modlińska street was the very
scene of those events. There are traces of
shelling still visible on the walls even today
(in 2013), reminding us of the fierce fight-

Lasy Legionowskie przez lata były świadkami wielu walk i okupacyjnych mordów,
ale niejednokrotnie także schronieniem dla
powstańczych oddziałów Armii Krajowej
oraz działającego tu oddziału Armii Ludowej
i ściganych przez okupantów mieszkańców
okolicznych miejscowości. Wędrując tymi
lasami trafić można na bezimienne mogiły.
Choć po wojnie ciała ekshumowano, w lesie
pozostały niektóre mogiły, otaczane szacunkiem i skłaniające do refleksji. Na naszym
szlaku to:
•
Punkt 17 mogiła usypana z ziemi,
niewielki kopiec o wysokości 40 cm;

na drzewie zawieszona kapliczka
z krzyżem;
•
Punkt 18 mogiła usypana z ziemi,
niewielki kopiec o wysokości 20 cm;
postawiony jest brzozowy krzyż z przyczepionym orzełkiem wojskowym;
•
Punkt 19 mogiła usypana z ziemi, niewielki kopiec o wysokości 40 cm; wbity
drewniany krzyż;
•
Punkt 20 mogiła otoczona betonowym
(pomalowanym na niebiesko) fundamentem;
•
Punkt 21 mogiła otoczona betonowym
fundamentem, wraz z betonowym krzyżem mogiły.
Przechodząc obok tych mogił, przystańmy na chwilę, by w ciszy zadumać się nad
losem ludzi, którzy tu oddali swe życie...
bezimienni...
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Over the years, the forests of Legionowo
have witnessed heavy fighting and brutal
Nazi massacres of civilians, but they also
gave shelter to the insurgents of the Polish
Home Army (Armia Krajowa, AK) and to the
communist partisan troops of the People’s
Army (Armia Ludowa, AL) stationed here.
The forests of Legionowo gave also shelter to people from neighbouring villages
chased and hunted by the Nazis. While
meandering through the woods, we can
come across many unknown graves. Even
though the bodies were exhumed after the
war, some of the graves have remained in
the forest, surrounded by respect and provoking reflection. On our route we can find:
•
point 17 A grave mound, heap of
earth and sand with a height of 40 cm;
a small shrine with a cross placed on
a tree;
•
point 18 A grave mound, heap of earth
and sand with a height of 20 cm, with
a birch cross and with a Polish military
eagle placed on it;
•
point 19 A grave mound, heap of earth
and sand with a height of 40 cm; a small
wooden cross dug into the ground;
•
point 20 A grave surrounded by a concrete (painted in blue) foundation;
•
point 21 A grave surrounded by a concrete foundation with a concrete cross.
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While passing by the graves, let’s stop for
a moment in silence to ponder over the fate
of those nameless... who gave their lives...

duży drewniany krzyż. W środę – 16 sierpnia
bądź jak wskazują inne źródła, w sobotę
– 19 sierpnia 1944 r. miała miejsce tragedia rozstrzelania 15 lub 16 osób na osiedlu
Nowopol. W tej tragedii zginęli m. in.: Rybarczyk lat 16, Jerzy Dymek lat 22, Edward Łaski
lat 18, Jan Ląca lat 22, Stanisław Skarżycki
lat 50, Janina Tomalska z domu Maciejewska, Janusz Pacho, Marian Walczak lat 23
– fryzjer z Zegrza, Jerzy Sosnowski – student z Warszawy, Józef Kozłowski z Łajsk,
Masłowski z Łajsk, Aleksander Maciejewski
– brat Janiny Tomalskiej, Żak, Majewski oraz
nieznanego nazwiska Rosjanin.
Trudno jest dzisiaj ustalić jednoznacznie dokładną datę tragicznych wydarzeń, ponieważ w okresie tych zaledwie paru dni miały
miejsce w okolicznych miejscowościach
liczne aresztowania i rozstrzelania ludności
cywilnej i żołnierzy Armii Krajowej.
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Miejsce po gajówce „Bukowiec”
The site of the backcountry
shelter „Bukowiec”
miejscowość:
Jabłonna – Rezerwat Bukowiec
Jabłonowski w Lasach Legionowskich
locality:
Jabłonna – nature reserve Bukowiec
Jabłonowski in the Legionowo Forests

Na godzinę „W” w 1944 roku wyznaczono
siedzibę sztabu powstańczego I Rejonu
„Marianowo-Brzozów” VIII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej w lokalu spółdzielni przy
Rynku w Legionowie. Jednak już w momencie zajmowania pozycji, osłona sztabu
natrafiła na niemiecki patrol motocyklowy
i samochód pancerny. Doszło do wymiany
ognia, w wyniku której Niemcy się wycofali.
Ale na odgłosy strzałów wkrótce na Rynek
wjechały samochody niemieckiej artylerii przejeżdżające szosą Jabłonna-Zegrze
i rozpoczęły ostrzeliwanie Legionowa. Sztab
trzeba było przenieść do gajówki na Bukowcu. Było to miejsce koncentracji oddziałów
powstańczych. Na zbiórkę na Bukowcu
stawiło się kilkuset żołnierzy gotowych
do walki.

Leśniczówka „Bukowiec” wzniesiona została w XIX wieku nad Chocholimi Błotami,
tj. w pobliżu bagien w Lasach Legionowskich, należących do dóbr Potockich.
Po dawnej gajówce pozostały dziś jedynie
resztki fundamentów i gruz.
The insurgent headquarters of the 1st Region “Marianowo-Brzozów”, 8th Home
Army District „Obroża” („Collar”), were established in an apartment of a cooperative
store in the Market Place in Legionowo for
the “W-hour” in 1944. However, at the moment of assuming positions, the guard
staff encountered a German motorcycle
patrol and an armoured car. There was
an exchange of fire as a result of which
the Germans withdrew. But at the sound
of gunfire, German artillery cars passing
along the road Jabłonna-Zegrze soon after entered the market square and began
firing on Legionowo. The headquarters
had to be transferred to the backcountry
shelter named “Bukowiec”. This was the
place where the insurgent troops gathered.
Approximately several hundred soldiers,
ready for fighting, gathered at the assembly
point in Bukowiec.
The backcountry shelter “Bukowiec” was built
in the 19th century, on the Chochole Błota,
i.e. near the marshes in the Legionowo
Forests, part of the possessions which belonged to the Potocki family. Today, only the
remnants of foundations and rubble from
the former backcountry shelter remain.
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Upamiętnienie miejsca mordu
The Commemoration
of the massacre site
miejscowość: Nowopol – wzgórze w lesie
locality: Nowopol – A hill in the woods
W miejscu rozstrzelania przez Niemców
grupy Polaków, przede wszystkim miejscowej ludności cywilnej, znajduje się głaz
z tablicą informacyjną – po prawej stronie stoi

Kozłowski from Łajski, Masłowski from
Łajski, Aleksander Maciejewski – the brother
of Janina Tomalska, Żak, Majewski and an
unknown Russian.
Today, it is difficult to unambiguously determine the exact date of those tragic events,
because in that period, the surrounding villages witnessed numerous arrest scenes
and executions of civilians and the Polish
Home Army soldiers.
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Miejsce rozstrzelania żołnierzy
AK z III Batalionu w Nieporęcie
The Place of execution of Home
Army soldiers from the 3rd
Nieporęt Battalion
miejscowość: Nieporęt – Las Nieporęcki
locality: Nieporęt – Nieporęt Forest

The boulder with the information plaque
– on the right, there is a large wooden cross
– commemorating the place of execution
of a group of Poles by the Germans, mostly
a local civilian population. On Wednesday,
August 16, or as indicated by other sources, on Saturday, August 19th, 1944, 15 or
16 people were killed on the outskirts of
Nowopol. In this tragedy among other, the
following people perished: Rybarczyk (16
yrs), Jerzy Dymek (22 yrs), Edward Łaski (18
yrs), Jan Ląca (22 yrs), Stanisław Skarżycki
(50 yrs), Janina Tomalska née Maciejewska, Janusz Pacho, Marian Walczak (23 yrs)
– a hairdresser from Zegrze, Jerzy Sosnowski – a student from Warsaw, Józef

Miejsce rozstrzelania przez hitlerowców
ośmiu żołnierzy Armii Krajowej w dniu
19 sierpnia 1944 roku. W miejscu tym stoi
krzyż z betonową podstawą, na którym widnieją słowa: Tu zginęli żołnierze AK z rąk hitlerowskich faszystów 1944 r.
19 sierpnia 1944 roku niemieckie komando, złożone z funkcjonariuszy gestapo
i żandarmerii, na podstawie posiadanej listy,
aresztowało żołnierzy III batalionu AK na terenie Nieporętu. Po wielogodzinnych przesłuchaniach w budynku przykościelnym lub
według innych relacji budynku szkolnym,
wyrokiem władz okupacyjnych żołnierze
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zostali skazani na śmierć przez rozstrzelanie. W czasie ich konwojowania do ciężarówki, jeden ze skazanych próbował ucieczki, ale został zastrzelony przed ścianą lasu.
Nie powiodła się też próba ocalenia skazańca przez mieszkającą w Nieporęcie rodzinę.
Skazani zostali przewiezieni do lasu nieporęckiego i przy istniejącej tam przesiece rozstrzelani, a następnie pochowani
w zbiorowej mogile. Polegli wówczas: Andrzej Marek Popp lat 17, Jan Rembelski
lat 47, Mieczysław Kozak lat 17, Bronisław
Stolarczyk lat 39, Adam Grocholski lat 19,
Tadeusz Grocholski lat 22, Władysław Danielewicz lat 38, Szczepan Szyperek lat 27.
Miejsce pochówku rozstrzelanych ustalił po
przeszukaniu terenu, na podstawie widocznego zapadnięcia się ziemi, jeden z mieszkańców Nieporętu. Ciała ekshumowano
w 1945 roku i przeniesiono na cmentarz
parafialny w Nieporęcie, a miejsce rozstrzelania upamiętniono krzyżem, którego pierwotną lokalizację częściowo zmieniła trasa
istniejącego obecnie gazociągu.

nierzy Armii Krajowej zamordowanych przez
hitlerowców w pobliskim lesie 19 sierpnia
1944 r. Wśród zamordowanych byli dwaj synowie hr. Zdzisława Grocholskiego, właściciela majątku w Poniatowie: Adam i Tadeusz
Grocholscy, a także ppor. rez. Władysław
Danielewicz ps. Oko, dowódca 8. kompanii III Batalionu AK w Poniatowie. W alejce
na prawo od bramy znajduje się nagrobek
kpt. rez. Bronisława Tokaja (1901−1971),
pochowanego tu wraz z żoną Bronisławą
(1908−1984). Ten zasłużony dla Nieporętu
pedagog i działacz Związku Nauczycielstwa
Polskiego był obrońcą Warszawy w 1939 r.,
dowódcą III Batalionu AK w I Rejonie oraz
komendantem
konspiracyjnego
placu
zrzutowego broni alianckiej o kryptonimie
„Koc” w okolicach Izabelina. Jego zasługi
upamiętnia także tablica na gmachu Szkoły
Podstawowej w Nieporęcie, której był kierownikiem od 1934 r.

The place of execution by firing squad
of eight Home Army soldiers on 19 August
1944. Here, there is a cross with a concrete
foundation, which bears the inscription:
In this place, the Home Army soldiers were
killed by the Nazis in 1944.
On August 19, 1944, at the German commando unit, made up of the Gestapo and
the police, arrested the soldiers from the
third Home Army battalion in Nieporęt on the
basis of a list. After many hours of hearings
in the church or school buildings, according
to some witness accounts, on the basis of
the sentence pronounced by the occupying German authorities, the soldiers were
sentenced to execution by firing squad.
While escorting them to the truck, one
of the prisoners tried to escape, but was
shot before he managed to enter the forest.
The attempt to save the condemned man
by his family living in Nieporęt failed. The
other condemned men were subsequently
taken to the forest in Nieporęt and executed
by firing squad near the existing clearing.
They were then buried in a mass grave.
The murdered soldiers were: Andrzej

Marek Popp 17 years, Jan Rembelski
47 years, Mieczysław Kozak 17 years,
Bronislaw Stolarczyk 39 years, Adam
Grocholski 19 years, Tadeusz Grocholski
22 years, Władysław Danielewicz 38 years
and Stefan Szyperek 27 years.
The place of their burial was discovered
by one of the residents of Nieporęt, after
searching the area, based on the apparent
hollow in the ground. The bodies were exhumed in 1945 and laid to rest in the parish
cemetery in Nieporęt. The execution site was
commemorated with a cross, though the
original execution site had to be moved due
to a pipeline which currently exists there.

25
Cmentarz parafialny
The Parish Cemetery
miejscowość: Nieporęt
locality: Nieporęt

Na tym cmentarzu odnajdziemy zarówno grób polskiego żołnierza poległego we
wrześniu 1939 r., jak i zbiorową mogiłę żoł-

In this cemetery, we can find both the
tombs of Polish soldiers killed in action in
September 1939, and the mass graves of
Home Army soldiers murdered by the Nazis in nearby woods on August 19, 1944.
Among the murdered, there were two sons
of Count Zdzislaw Grocholski, the owner of
the Poniatów estate: Adam Grocholski and
Tadeusz Grocholski, and second lieutenant of the military reserve force Władysław
Danielewicz alias ‘Oko’ (‘Eye’), commander
of the 8th Company, 3rd Home Army Battalion in Poniatów. In the alley situated
to the right of the gate, lies the grave of
the captain of the military reserve force
Bronislaw Tokaj (1901-1971), who is buried
here with his wife Bronisława (1908-1984).
This distinguished teacher and activist
for the Polish Teachers’ Union was one of
the Warsaw’s defenders during the 1939
siege, commander of the 3rd Home Army
Battalion of the 1st Region and commander
of the clandestine weapon airdrop operation
by allied forces under the code name “Koc”
(‘Blanket’) around Izabelin. His contribution
is honoured by a commemorative plaque located on the building of the primary school
in Nieporęt, where he was the head teacher
from 1934.

26
Kościół parafii pw. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Parish Church of the Immaculate
Conception of the Blessed Virgin
Mary
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miejscowość: Nieporęt
locality: Nieporęt

Barokowy kościół w Nieporęcie jest jednym
z cenniejszych zabytków w powiecie legionowskim. Świątynię wzniesiono pomiędzy
1661 a 1667 r. W 1661 r. Sejm Koronny
przyjął uchwałę zatwierdzającą wolę króla
Jana II Kazimierza Wazy budowy kościoła jako wotum dziękczynnego po wojnie
ze Szwecją.
We wnętrzu kościoła znajduje się tablica
poświęcona żołnierzom III Batalionu Armii
Krajowej z Nieporętu, którzy polegli, zmarli
i zaginęli w walkach o niepodległość Polski
w latach 1939–1945. Batalion ten wchodził w skład I Rejonu (pułku) „MarianowoBrzozów” VII Obwodu „Obroża” AK. Jego
dowódcą był por. Bronisław Tokaj ps. Bogdan. Batalion składał się z trzech kompanii
(łącznie 14 plutonów) oraz wydzielonego
Oddziału Dywersji Bojowej. Teren działania
batalionu to: Zegrze, Nieporęt, Białobrzegi,
Rembelszczyzna, Stanisławów, Izabelin.
Najważniejsze akcje bojowe:
•
30 lipca 1944 r. – oddział pod dowództwem ppor. Z. Mireckiego ps.
Zim wyzwolił obóz jeńców radzieckich
w Beniaminowie, gdzie według danych
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wywiadu AK przetrzymywano w nieludzkich warunkach około 3800 żołnierzy;
1 sierpnia 1944 r. – atak na samochody
niemieckie na szosie Nieporęt-Struga,
podpalenie niemieckiego składu paliwa;
w nocy z 14 na 15 sierpnia 1944 r.
– oddział nieporęcki por. „Koraba”
(Konstanty Radziwiłł), wzmocniony
żołnierzami ze Skrzeszewa i Wieliszewa, zaatakował w Annopolu niemiecką
baterię artylerii ciężkiej, ostrzeliwującej
Warszawę; Niemcy ponieśli znaczne
straty w ludziach i sprzęcie; kilka dni
później (19 sierpnia) oddział ten został
otoczony przez Niemców; większość
żołnierzy, została pojmana i rozstrzelana; por. „Korab”, więziony i torturowany, został zamordowany 14 września.

The baroque church in Nieporęt is one of the
most valuable monuments in the Legionowo
County. The temple was built in the years
1661-1667. In 1661, the Parliament adopted
a resolution approving the will of the King
of Poland, John II Casimir Vasa to construct
a church as a votive offering for having survived the Swedish Deluge.
Inside the church, there is a plaque dedicated to the soldiers of the 3rd Battalion
of the Home Army from Nieporęt who were
killed in action, who died and perished in
the struggle for Poland’s independence in
the years 1939-1945. This Battalion was part
of the 1st Region “Marianowo-Brzozów”,
7th Home Army District „Obroża” („Collar”).
It was commanded by first lieutenant Bronislaw Tokaj alias Bogdan. The battalion consisted of three companies (a total of 14 platoons) and a dedicated Military Subversion
Division. The battalion operated on the area
of: Zegrze, Nieporęt, Białobrzegi, Rembelszczyzna, Stanisławów, and Izabelin.
The main military operations:
•
July 30, 1944 – the military unit under
the command of second lieutenant
Z. Mirecki alias ‘Zim’ liberated the Soviet POW camp in Beniaminów, where,
according to the Home Army Intelligence Service, approximately 3,800

•

•

soldiers were detained in inhumane
conditions;
August 1, 1944 – an attack on German
cars on the route from Nieporęt to Struga, setting German fuel depots ablaze;
On the night of 14th to 15th August
1944 – the Nieporęt military unit of
first lieutenant “Korab” (Konstanty
Radziwiłł), reinforced by the soldiers
from Skrzeszew and Wieliszew, attacked the German heavy artillery
battery shelling Warsaw in Annopol;
Germans suffered significant losses in
men and equipment; a few days later
(on August, 19) the unit had been surrounded by the Germans, most of the
soldiers were captured and executed
by firing squad, and the lieutenant
“Korab”, imprisoned and tortured, was
murdered on September, 14.
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„Dąb Wolności”
The “Oak Tree of Freedom”
miejscowość: Nieporęt – Plac Wolności
locality: Nieporęt – Plac Wolności
(Freedom Sq)

Z przekazu mieszkańców wiemy, że w listopadzie 1918 roku, na pamiątkę odzyskania
przez Polskę niepodległości, mieszkańcy
Nieporętu posadzili młody dąb, który się
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nie przyjął. Prawdopodobnie 19 marca 1936
roku, w dniu imienin Józefa, co łączono
z postacią Józefa Piłsudskiego, posadzony
został drugi dąb. Warto dodać, że był to dąb
czerwony, który nie jest gatunkiem naturalnie występującym na naszym terenie.
Chrzestnymi dębu byli przedstawiciele szkoły podstawowej w Nieporęcie: Zofia Turkot
(z domu Powała) i Aleksander Kawka oraz
ze starszego pokolenia – Józef Wróbel i Józef Pietrzak. W uroczystości poświęcenia
drzewa przez ks. Ludwika Kowieskiego brała udział kompania Wojska Polskiego.
W nocy, z 10 na 11 listopada 1943 roku,
żołnierze Armii Krajowej z Nieporętu zamocowali na ogrodzeniu wokół dębu, na znak
oporu wobec okupanta hitlerowskiego, biało-czerwone chorągiewki oraz emblematy
Polski Walczącej i godło Orła Białego. Drzewo przetrwało zawieruchę wojenną i do dnia
dzisiejszego rośnie na Placu Wolności.
Thanks to accounts from the inhabitants of
Nieporęt, we know that in November 1918,
the residents of Nieporęt – to commemorate the anniversary of Poland’s recovery
of sovereignty and independence – planted
a young oak tree, which did not take roots
here. Probably on March 19, 1936, i.e. on
the names day of Józef (associated with the
figure of Józef Pilsudski), a second oak tree
was planted. It is worth noting that this was
a northern red oak, a species not naturally
evident in the wild in the area.
The godparents of the oak tree were the
representatives of the elementary school
in Nieporęt: Zofia Turkot (née Powała) and
Aleksander Kawka and from an older generation – Józef Wróbel and Józef Pietrzak.
The consecration ceremony by Fr. Ludwik
Kowieski was attended by the Polish Army
company.
At night, between 10th to 11th November
1943, the Home Army soldiers from Nieporęt
placed, red and white flags on the fence
around the oak tree as a sign of resistance
against the Nazis, and painted the emblem of
the Fighting Poland Movement and the Polish
national emblem – the white Eagle. The tree
survived the turmoil of war, and still grows
on the Freedom Square to this very day.
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Pamiątkowa tablica
żołnierzy AK
The Polish Home Army soldiers
memorial plaque
miejscowość: Nieporęt – Plac Wolności
locality: Nieporęt – Plac Wolności
(Liberty Sq)

SOUTH-EASTERN TRAIL – historical description

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

Gmina Nieporęt dla uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej, poległych, zamordowanych lub tych, co nie wrócili z sowieckich
łagrów zesłani za działalność niepodległościową w AK, ufundowała pamiątkową tablicę. Na tablicy umieszczono nazwiska poległych i zmarłych żołnierzy z terenu gminy
i okolic. Przy tablicy usytuowanej w centralnej części Placu Wolności corocznie
odbywają się uroczystości rocznicowe.
Tablica ta jest uzupełnieniem tablicy wmurowanej w kruchcie kościoła parafialnego
w Nieporęcie, poświęconej pamięci poległych i zaginionych żołnierzy III Batalionu
AK w Nieporęcie – Obwodu „MarianowoBrzozów”, ufundowanej przez środowisko
żołnierzy AK.
The commune of Nieporęt established
a commemorative plaque, in memory of the
Polish Home Army soldiers – fallen, murdered, or missing – those who were sent to
the Gulag for their struggle for independent

37

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

Poland and who never returned from Soviet
prisons. The commemorative plaque bears
the names of the fallen and murdered soldiers from the Nieporęt commune and the
surrounding areas. By the memorial plaque,
located in the centre of Plac Wolności (‘Liberty Square’), every year, anniversary celebrations are held. This is in addition to the
memorial plaque placed in the porch of the
parish church in Nieporęt, which is dedicated to the memory of the fallen and missing
soldiers of the Third Home Army Battalion
from Nieporęt, “Marianowo-Brzozów” District, funded by the Polish Home Army ExServicemen Association.

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.
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Kapliczka „Solidarności”
The Shrine of “Solidarity”
movement
miejscowość: Nieporęt – Plac Wolności
locality: Nieporęt – Plac Wolności
(Freedom Sq)

This shrine was built upon the information plaque existing until December 1981
of the “Solidarity” of Individual Farmers in
Nieporęt. After 13th December 1981, the
copy of the icon of Our Lady of Czestochowa was placed in the display case of
the shrine. With the passage of time, thanks
mainly to the efforts of the family Gleb from
Nieporęt, the display case was sealed,
capped with a metal roof with a cross and
supported by four small columns. Later the
shrine was adorned with flowers and decorated with greenery.
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Zrzutowisko broni „Koc”
The Weapons drop zone „Koc”
(‘Blanket’)
miejscowość: Izabelin – na łąkach
izabelińskich przy ul. Wrzosowej
locality: Izabelin – the meadows
in Izabelin at Wrzosowa Str.

Kapliczka powstała z rozbudowania istniejącej do grudnia 1981 r. tablicy informacyjnej
„Solidarności” RI (Rolników Indywidualnych)
w Nieporęcie. Po 13 grudnia 1981 r. do
gabloty wstawiona została kopia obrazu
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Matki Boskiej Częstochowskiej. Z czasem,
dzięki staraniom głównie rodziny Glebów
z Nieporętu, gablota została obudowana,
zwieńczona metalowym daszkiem z krzyżem i wsparta na czterech kolumienkach.
W późniejszym czasie kapliczkę obsadzono
zielenią.

Teren rozległych łąk otoczony lasami wokół
Izabelina był bardzo dobrym miejscem na
zrzutowisko. Zrzutowisko posiadało system
zabezpieczenia i obsługi. Zygmunt Mirecki
ps. Zim, leśniczy z Białobrzegów w swoich
wspomnieniach tak opisuje organizację zabezpieczenia 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

Pierwszy zrzut miał miejsce w nocy z 14 na
15 września 1943 roku. Odebrano trzech
skoczków i zaopatrzenie. Jednym ze skoczków była Elżbieta Zawacka ps. Zo, jedyna
kobieta w elitarnym, kilkusetosobowym oddziale cichociemnych. Zrzutowisko „Koc”
było jeszcze kilkakrotnie wyznaczane do
zrzutów, ale tylko w Święta Wielkanocne,
z 9 na 10 kwietnia 1944 roku odebrano drugi
zrzut broni i czterech skoczków na łąkach
koło Izabelina.
This area of vast meadows and forests
around Izabelin was a very good place for
a drop zone. The Drop zone had a security
system and service. Zygmunt Mirecki alias
Zim, a forester from Białobrzegi, described

the security organization of the drop zone,
“Koc” in his memoirs with the following
words: The first task of the commander of
the drop zone was to contact the air-lift supplies supervisor „Kupiec”, designated by the
Home Army Headquarters, in Jasna street
in Warsaw. After discussing the technical
details, the supervisor would give the dates
of possible drop operations and the subsequent signal to leave the square. After Polish
radio announcements on the BBC radio station in London, at six o’clock in the evening,
a previously agreed tune was played (such as
“Krakowiaczek jeden”). This meant the order
to leave and go to the drop square. At eight
o’clock in the evening, the message and tune
were repeated. Before the anticipated execution of the air delivery of supplies, several drop
zones in various far-flung places were on the
lookout in order to avoid any unexpected
obstacles which might hinder the reception
of supplies at the originally determined place.
On the designated day, a “delegate” from
the General Headquarters arrived with the task
of checking the preparation and arranging
documents for the paratroopers. To safeguard
the operation against German troops stationed
in Praga, Legionowo, Zegrze and Beniaminów
and closely spaced police stations, a group
of 100-120 soldiers was taken each time to
take part in the operation and set up checkpoints around the square. In the middle of
the drop zone, there was a group intended to
receive the air-delivered supplies and a twohorse-cart on pneumatic wheels, the so-called
‘balonowiec’ (‘balloon carrier’).
The first airdrop operation took place on
the night of 14th to 15th September, 1943.
Three paratroopers and supplies successfully landed. Among the paratroopers was
Elżbieta Zawacka alias Zo, the only woman
in the elite special-operations paratroops
of the Polish Home Army Cichociemni
(‘The Unseen and Silent’), formed in Great
Britain during World War II to operate in
occupied Poland. The drop zone “Koc”
was marked for airdrop operations several
more times, but only during Easter, from 9th
to 10th April 1944. The second airdrop
operation succeeded with the supplies
and four paratroopers successfully landed
in the meadows near Izabelin.
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Mosty alianckie systemu
Baileya
The Allied Bailey Bridges

40

miejscowość: okolice Nieporętu
– mosty na rzece Czarnej
locality: surroundings of Nieporęt
– bridges on Czarna river

gles fought in our area; however, they constitute examples of military art used by the
Polish Armed Forces in the West.
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Kapliczka upamiętniająca
zryw „Solidarności”
The Shrine commemorating
the uprising of “Solidarity”
movement
miejscowość: Izabelin
locality: Izabelin

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
The events between the years 1980-1981
and the subsequent period known as the
“festival of freedom” have left some scarce
reminders in Nieporęt and its surroundings.
One such a memento, located at the intersection of Krzywa and Izabelińska Streets, is
a chapel hung on a tree with two interesting
symbolic inscriptions: a symbol of freedom –
a broken chain and the date of May 3, 1981,
when Poland could openly celebrate, for the
first time in many years, both a church festival and a public holiday (the anniversary
of the Constitution of May 3, 1791 and the
Feast of Our Lady Queen of Poland).
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Mogiła żołnierska
The Soldier’s grave

Mosty na rzece Czarnej pochodzą z II wojny
światowej i były używane przez aliantów na
froncie zachodnim. W Polskich Siłach Zbrojnych mosty takie stanowiły wyposażenie
dywizji pancernej gen. Maczka. Oba mosty
zostały po wojnie dostarczone do Polski,
gdzie miały najprawdopodobniej spełniać
rolę tymczasową, ale niektóre przetrwały do naszych czasów. Choć nie wiążą się
bezpośrednio z walkami na naszym terenie,
stanowią jednak przykład wojennej techniki
używanej przez Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.
The bridges on the Czarna River date back
to World War II and were used by the Allies on the Western Front. Within the Polish
Armed Forces, such bridges were the tools
of the 1st Polish Armoured Division of General Maczek. Both bridges were transferred
to Poland after World War II, where they
were meant to serve as temporary bridges,
but some have survived to our times. The
bridges are not directly linked to the strug-

miejscowość: Stanisławów Pierwszy
– skraj lasu Uroczysko, Kąty Węgierskie,
w pobliżu szosy nr 633
locality: Stanisławów Pierwszy – on
the edge of the forest in the wilderness
known as Kąty Węgierskie, nearby the
road no. 633

Wydarzenia lat 1980/81 i ówczesny okres
zwany „festiwalem wolności” pozostawiły
w Nieporęcie i jego okolicach nieliczne pamiątki. Jedna z nich, znajdująca się u zbiegu ulic Krzywej i Izabelińskiej, to wisząca
na drzewie kapliczka z ciekawą symboliką:
datą 3 V 1981 r., gdy po raz pierwszy od
wielu lat naród mógł swobodnie obchodzić
swoje podwójne święto (rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a zarazem święto
Matki Bożej Królowej Polski). Innym symbolem wolności jest zerwany łańcuch.

Metalowy krzyż z tabliczką, pod nim usypany kopiec na wysokości ok. 20 cm. Na tabliczce napis: Nieznany żołnierz Wojska Polskiego poległy we wrześniu 1939 r. Historia tej
mogiły, przekazywana przez mieszkańców,
wskazywała również na miejsce pochówku polskiego pilota myśliwskiego, gdyż
w niedalekiej odległości spadł, prawdopodobnie zestrzelony, polski samolot. Jednak
ten przekaz nie ma potwierdzenia w materiałach archiwalnych. Przez dłuższy okres,
od zakończenia II wojny światowej do lat
osiemdziesiątych XX wieku, według relacji
mieszkańców, na krzyżu mogiły zawieszony
był stalowy hełm, ale trudno obecnie ustalić,
czy był to hełm polski (salamandra), niemiecki czy też rosyjski. Na tym terenie walczyły oddziały osłonowe 20. Dywizji Piechoty
Wojska Polskiego, oddziały niemieckie
w 1939 roku i oddziały Armii Czerwonej
w 1944 roku.
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A metal cross with a plaque and a mound
of earth raised over a grave to a height
of 20 cm. A commemorative plaque with
the following inscription: to the memory
of the unknown soldier of the Polish Army, fallen
in September 1939. The history of the grave,
as documented by the local inhabitants,
cites the grave as the place of burial
of a Polish fighter pilot as in the near vicinity
a Polish fighter plane crashed after it had probably been shot down. This testimony, however, has not been confirmed by archival sources. Over a long period of time, from the end
of the 2nd World War until the 1980s,
as the inhabitants say, there was a steel
helmet hanging from the cross, but today
it is difficult to determine whether it was
a Polish helmet (with “salamander” covering), a German one or a Russian one. In this
area both the covering troops of the 20th
Infantry Division of the Polish Army and the
German divisions in 1939 fought, as well as
the German and Red Army divisions in 1944.
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Kamień upamiętniający śmierć
podchorążych „Alfy” i „Skiby”
A Boulder commemorating
the death of officer cadets
‘Alpha’ and ‘Skiba’
miejscowość: Stanisławów Pierwszy
locality: Stanisławów Pierwszy

Obelisk upamiętnia miejsce śmierci dwóch
podchorążych Armii Krajowej: 25-letniego Mieczysława Stępnowskiego ps. Alfa
i 21-letniego Stanisława Felickiego ps. Skiba
z II Batalionu w Jabłonnie. Podchorążowie
zginęli 17 czerwca 1943 r. podczas akcji
osłonowej transportu broni zrzutowej ukrytej
w rejonie Izabelina. Przed Stanisławowem
czteroosobowy konwój podczas przewozu broni przykrytej torfem natknął się na
pododdział żołnierzy niemieckich i Legionu Turkiestańskiego. Wywiązała się walka,
podczas której kierujący wozem zdołali się
oddalić i broń została uratowana. Niestety,
w wyniku ostrzału podchorążowie zginęli.
Władze AK w uznaniu zasług awansowały
ich pośmiertnie do stopni oficerskich i od-

znaczyły Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti
Militari. Już w pierwszą rocznicę ich śmierci ustawiono tu krzyż. W drugiej połowie lat
50. XX w., w okresie „odwilży” politycznej,
władze PRL zgodziły się na trwałe upamiętnienie poległych i 17 czerwca 1957 r. z inicjatywy dowódcy podchorążych, Edwarda
Dietricha ps. Ralf (1910–2005) odsłonięto
głaz pamiątkowy. Pamięć akcji jest wciąż
żywa. Co roku, 17 czerwca zbierają się przy
kamieniu towarzysze broni poległych, ich
krewni, przedstawiciele koła Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, władze
samorządowe i miłośnicy regionu.
The obelisk commemorates the site of the
death of two Polish Home Army officer cadets: 25-year-old Mieczysław Stępnowski
alias Alfa and 21-year-old Stanislaw Felicki
alias Skiba, both of whom were members
of the Second Battalion from Jabłonna.
Both Polish Home Army officer cadets were
killed on June 17, 1943, during a shielding operation of airthe airdrop of weapons
in the area of Izabelin. Before the village of
Stanisławów, the 4-person convoy, encountered a sub-unit of German soldiers and
Turkestan Legion while carrying dropped
weapons which had been covered in peat.
A fight ensued, during which the driver of
the car transporting the weapon managed
to get away and the munitions were saved.
Unfortunately, as a result of shelling, both
officer cadets were killed. In recognition of
their valour, they were both posthumously
promoted, by the supreme command of
the Polish Home Army, to the rank of officers and decorated with the Silver Cross of
the War Order of Virtuti Militari. On the first
anniversary of their death, the commemorative cross was set up here. In the late 50th
of the 20th century, during the period of
Gomułka’s thaw, the communist authorities
agreed to permanently commemorate the
dead. On June 17, 1957 under the initiative
of the officer cadets’ commander, Edward
Dietrich alias Ralf (1910-2005), a commemorative stone was unveiled. The memory
of the operation still lives on today. Every
year on the 17th of June the comrades-inarms of the fallen soldiers, their relatives,

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
representatives of the World Association of
Polish Home Army Soldiers, representatives
of territorial government and Stanisławów
Pierwszy region lovers gather at the monument to commemorate their death.
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Mogiła żołnierska
The Tomb
of the Unknown Soldier
miejscowość:
Czarna Struga – szosa Strużańska,
skraj rezerwatu „Puszcza Słupecka”
locality:
Czarna Struga – Strużańska road,
on the edge of the reserve “Słupecka
Forest”

w sierpniu 1947 roku, został rozstrzelany
przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oficer Wojska Polskiego, który został
tu pochowany. Na miejscu tym odnaleziono
wówczas wojskowy koc i oficerską czapkę
rogatywkę. Szczegółowy opis wydarzeń
z tego miejsca jest obecnie badany, ze
względu na różnice w relacjach osób, które
posiadają informacje o tym wydarzeniu.
The metal cross with a concrete foundation
on which is engraved the following inscription:
Here rests in honoured glory the Unknown
Officer of the Polish Army murdered in August
1947 – May he rest in peace. Every year,
on November 1, people place bouquets
of flowers and light candles on the grave. According to the inhabitants of Czarna Struga,
in this place, in the early morning of August
1947, an unknown officer of the Polish Army
was executed by the Security Service and
buried here. At this place, a military blanket
and a four-cornered hat worn by the Polish
officer were found. A detailed description
of the events which took place in this area
is currently being investigated, due to variations in the accounts given by people who
have information about the incident.
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Metalowy krzyż z betonową podstawą, na
której wyryty jest napis: Nieznanemu Oficerowi Wojska Polskiego rozstrzelanemu w VIII
1947 roku – Cześć Jego Pamięci. Każdego
roku w dniu 1 listopada składane są na
mogile wiązanki kwiatów i zapalane znicze.
Z relacji mieszkańców Czarnej Strugi wynika, że w tym miejscu, wczesnym rankiem
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SZLAK CENTRALNY – opis krajoznawczy

Szlak centralny, znaki zielone
Central trail marked in green

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

ki

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

W
IS

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

OLSZEWNICA STARA – miejscowość, która pod koniec XVIII w. zyskała ogólnopolską sławę. 20 sierpnia 1778 r. książę Stanisław Poniatowski zwolnił z pańszczyzny zamożniejszych włościan ją zamieszkujących. Była to pierwsza na ziemiach
Korony reforma uwłaszczeniowa. Wieś rozsławił zarządca tutejszych dóbr książęcych Józef Wybicki, w utworze „Wiadomość z Olszewnicy” i Stanisław Trembecki
w poemacie „Polanka”. Stacjonuje tu 32. Wieliszewski Dywizjon Rakietowy Obrony
Powietrznej im. Gustawa Orlicz-Dreszera (od 1970 r. do końca 2011 r. w nazwie
60. dr OP). Dysponuje on zestawami rakietowymi do zwalczania statków powietrznych na małych wysokościach.

A. 14,9 km | Suchocin – Olszewnica Stara
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Trasa dobrze „ufortyfikowana” modlińskimi instalacjami. Smaczny kąsek dla miłośników militariów.
Szlak
zaczyna się na przystanku PKS Suchocin (0,0 km), przez który przechodzą też czerwone znaki Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej. Kierując się nimi na
zachód, można dojść do stacji PKP Modlin (8,2 km). Zielone znaki kierują na północ
0,7 km i szerokim traktem docieramy do węzła szlaków (0,7 km). Nasz szlak, po skręcie
w prawo prowadzi nas 100 m wspólnie z czerwonym (po 10 km można osiągnąć
nim stację PKP w Chotomowie). Następnie trasy rozdzielają się. Idziemy wąską, acz
prostą ścieżką kilkaset metrów aż do wyraźnie oznakowanego skrętu w lewo. Wkrótce, w niewielkiej niecce odnajdujemy jedne z pozostałości fortyfikacji – punkt oporu
1,2 km nr 10 1 (1,2 km). Wśród lasów i rozlewisk uroczyska „Kadzielnia” trasa dociera do
wsi i łączy się z czarnym szlakiem (1,9 km). Przy stacji PKP Janówek (2,4 km) znaki
czarne kończą się. Przechodzi tędy również szlak niebieski. Po północnej stronie torów poprowadzą one do przystanku ZTM w Komornicy (20 km), a po południowej do
Jabłonny (14,7 km).
Znaki zielone
prowadzą nas wsią, brukowanym starym traktem, w pobliże kolejne2,8 km go zabytku z Grupy Janówek – fortu IV 2 (2,8 km). Niestety nie jest on udostępniony
dla ruchu turystycznego. Jego teren należy obejść za znakami drogą, a potem wzdłuż
4,2 km ogrodzenia. Bardziej przyjazny turystom jest fort XVIIb 3 (4,2 km). Łatwe dojście
bez znaków furtką przez ogródki działkowe. Podobnie rzecz się ma z dziełem D-9 4
5 km (5 km). Jest ono wprawdzie w rękach prywatnych i organizowane są tu zawody paintballa, ale właściciel chętnie wpuszcza turystów do środka. Szlak zielony doprowadza do szosy (5,3 km) i początku szlaku dojściowego. Wiedzie on do współczesnego
kościoła pw. św. Bartłomieja w Janówku Pierwszym – 0,5 km w jedną stronę. Na placu przed świątynią znajduje się pomnik poległych na przejściu granicznym pomiędzy
Generalnym Gubernatorstwem a III Rzeszą 5 oraz pomnik upamiętniający poległych
w czasie I wojny światowej i w wojnie 1920 r. 6 . Powrót tą samą drogą.
Z drogi głównej, mniej więcej na wysokości fortu D-9, kierujemy się w prawo, wchodzimy na teren rozległych łąk i docieramy do wsi Góra. Najstarsze wzmianki jej dotyczące pochodzą z początków XV w. Znajdowała się wtedy w rękach rodziny Nałęczów.
W 1827 r. miejscowość liczyła 305 mieszkańców. W 2. poł. XIX w. działał tu urząd
gminy, szkoła początkowa oraz gorzelnia. Przy krańcu ul. Pałacowej znajdują się zabudowania. Wśród nich - klasycystyczna oficyna, stanowiąca część dawnego majątku.
7.8 km Ruiny pałacu 7 rozpościerają się po prawej stronie gruntowej drogi (7,8 km).
Znaki doprowadzają nas do jeziora Góra i ogródków działkowych. Dalsza trasa wiedzie
łąkami (rzadko rozmieszczone znaki!) i dochodzi do ogrodzenia łowiska specjalnego
Okoń. Przy jednostce wojskowej, na rozgałęzieniu dróg kierujemy się w lewo i drogami
gruntowymi docieramy do wsi Krubin. Za nią przez dość monotonne enklawy rolne
i łąki wędrujemy do Olszewnicy Nowej i szosy Nowy Dwór Mazowiecki – Nieporęt. Przy
niej stoi zabytkowa kapliczka z 2. poł. XIX w. Polami szlak prowadzi nas do Olszewnicy
14,9 km Starej i Skweru 11 Listopada (14,9 km). Na nim stoi pomnik upamiętniający odzyskanie
niepodległości 8 oraz pokaźna kaplica z 1857 r. Przystanek ZTM linii L-11.

A. 14,9 km | Suchocin – Olszewnica Stara
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The route well ‘fortified’ with installations from Modlin. Tasty morsel for militaria
fans.

0.7 km

1.2 km

2.8 km
4.2 km
5 km

The Polish Heritage Trail of
begins at the bus stop in Suchocin (0.0 km) where
passes also the Warsaw Tourist Ring marked in red. Following the route to the west,
you will reach the railway station in Modlin (8.2 km). Green signs direct us to the north
through a wide road, with a junction point where all trails connect (0.7 km). Having
turned right, our route, 100 m further, merges with the red trail (after 10 km you reach
the railway station in Chotomów). Then the route splits apart. We walk along a narrow,
straight path for a few hundred meters further, until we reach the clearly marked turn
to the left. A little further, in a small basin, we find some of the remains of the fortifications - the resistance point No.10 1 (1.2 km). Among forests and marshy wilderness
‘Kadzielnia’, our route reaches the village and merges with the black trail (1.9 km). Near
the railway station in Janówek (2.4 km), the black marking disappears. The blue trail
is passing somewhere near. On the northern side of the railway track, the trail leads to
the bus stop in Komornica (20 km), and on the southern side – to Jabłonna (14.7 km).
The Polish Heritage Trail of
marked in green leads us through a village, along an
old cobbled road, near the next monument from the ‘Janówek Fortification Group’ –
Fort no IV 2 (2.8 km). Unfortunately, it is inaccessible to tourists. You should walk
around the area behind the signs, and then along the fence. The Fort no XVIIb is
more tourist-friendly 3 (4.2 km). There is easy access, with no signs needed, by
the garden gate and through allotment gardens. The same is true for the D-9 4
(5 km). Although it is a privately owned area with a paintball field, the owner willingly
lets visitors in. The green trail leads to the road (5.3 km) and the so-called ‘access trail’.
It leads to the contemporary St. Bartholomew’s church in Janówek Pierwszy – 0.5 km
(one way). In the square in front of the church, there is a monument to those who were
killed while crossing the border between the General Government and the Third Reich
during World War II 5 and the memorial to the fallen of the First World War and the
Polish-Soviet War of 1920 6 . Return by the same route.
From the main road, near the D-9 section of the ‘Janówek Fortification Group’, we
turn right; surrounded by vast fields, we reach the village of Góra. The first mention of
Góra dates back to the beginning of the 15th century. It belonged to Nałęczów family.
In 1827, the village had 305 inhabitants. In the second half of the 19th century, there

CENTRAL TRAIL – touring information
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na terenie powiatu legionowskiego
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was already a Municipal Council here, an elementary school and a distillery. Near the
end of Pałacowa street, there are some buildings located, and among them – a classic
outhouse, part of the former estate. The scattered ruins of the palace 7 – are stretch7.8 km ing away on the right side of the dirt road (7.8 km).
The signs lead us to the Góra Lake and allotment gardens. The further trail passes
through green meadows (Watch out, the trail marking signs are barely seen here!)
until we reach a fenced-off special fishery ‘Okoń’. Near the military unit, just after the
road branches off, we turn left and, walking along dirt roads, we reach the village of
Krubin. Having passed the village, we continue our route through quite monotonous
agricultural enclaves and meadows, until we reach Olszewnica Nowa and the highway
connecting Nowy Dwór Mazowiecki and Nieporęt. Along the road, we find an ancient
shrine from the second half of the 19th century. The trail leads us through fields and
meadows, to Olszewnica Stara and ‘11 Listopada’ Square [‘11 November – National
14.9 km Independence Day’ Square] (14.9 km). On the square, there is a monument commemorating the National Independence Day when the reborn Polish state regained
its independence 8 and a large chapel built in 1857. The bus stop with line L-11
is nearby.
OLSZEWNICA STARA – locality which at the end of the 18th century gained nationwide fame. On August 20, 1778, Prince Stanislaw Poniatowski freed wealthier
peasants inhabiting the estate from serfdom. It was the first case of Emancipation
Reform on the territory of the Kingdom of Poland. The village was made famous
by Józef Wybicki, steward of the prince’s estate, who entitled his work ‘Message
from Olszewnica’ [Wiadomość z Olszewnicy] and Stanislaw Trembecki in his poem
‘Small clearing’ [Polanka]. The 32nd ‘Gustaw Orlicz-Dreszer’ Air Defense Missile
Squadron from Wieliszew stationed here (from 1970 to the end of 2011, under the
name of the 60th Air Defense Missile Squadron). The squadron has at its disposal
low altitude anti-aircraft rockets.

24 km

25 km

28,9 km

29,7 km

31,6 km

B. 19,6 km | Olszewnica Stara – Zegrze Południowe
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Łąkami i lasami przez tereny nadnarwiańskie i okolice Jeziora Zegrzyńskiego
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The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

Znaki zielone
chodnikiem przy ul. Warszawskiej, a potem krótko lasem, ul. Bagienną, doprowadzają do Kałuszyna. Dawniej były tu mokradła, stąd nazwa wsi, pochodząca od słowa „kał” oznaczającego teren bagienny. Wśród malowniczych Łąk
17 km Kałuszyńskich napotykamy znaki szlaku czarnego (17 km). Po 1 km można nimi dojść
prosto do Łąk Klucowskich. Wspólny przebieg obu szlaków przez 500 m. Czarny odbija w prawo do nieopodal znajdującego się przystanku ZTM w Kałuszynie. Mijając po
lewej stronie rozległe, urokliwe pastwiska dochodzimy ul. Słowackiego do gruntów wsi
Skrzeszew wzmiankowanej już w 1155 r. Przez kilkaset metrów nasz szlak prowadzi
nas wspólnie ze znakami niebieskimi, by ul. Kościelną dotrzeć do przydrożnego krzyża
20 km z 1922 r. 9 (20 km). Kolejny przydrożny krzyż z 1922 r. 10 - na trasie znajduje się w
21,1 km centrum wsi, przy szkole (21,1 km). W lewo bez znaków do 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

32,4 km

trasy kolejowej przerwał wybuch II wojny światowej. Tuż obok przystanek ZTM linii L-11.
opuszcza Skrzeszew wśród nowej zabudowy i wkracza do Lasów LegioSzlak
nowskich. Prostą drogą wiedzie do potężnego dębu „Maciek” rosnącego na skraju
pól Poniatowa (24 km). Na tym obszarze w 1939 r. znajdowało się wojskowe lotnisko
polowe 11 . Mijając po prawej stronie leśniczówkę, szlak dociera do dawnego parku,
w którym znajdują się szczątkowe ruiny dworu w Poniatowie 12 , który w czasach
II wojny światowej stanowił siedzibę dowództwa 3. batalionu I Rejonu AK (25 km).
Po pokonaniu ronda na drodze 632 wchodzimy w lasy Uroczyska Poddębie. Następnie
ulicami Spokojną i Przedpełskiego docieramy do drogi 631 z przystankiem ZTM linii
L-11. Szlak
doprowadza nas do Wieliszewa. To jedna z najstarszych miejscowości
w powiecie legionowskim. Odkryto w niej ślady obozowiska łowców z epoki kamiennej
14 – 8 tys. lat p.n.e. Pierwsze wzmianki pisane o wsi pochodzą z 1254 r. Ciekawostką
jest, że w 1937 r. odbył się tu pierwszy w Polsce masowy desant spadochronowy.
Przy ul. Modlińskiej znajduje się cmentarz wojenny, na którym umieszczono mogiły
obrońców ojczyzny 13 (28,9 km). Obok - przystanek ZTM linii L-9, L10, L11. Do cmentarza wojennego przylega parafialny. Na jego krańcu najciekawszy zabytek Wieliszewa
– kaplica z 1834 r. Zachował się na niej napis „Żona Mężowi” 14 . Wzniosła go Maria
Kamieńska z domu Gautier właścicielowi tutejszego, rozległego majątku hr. Tomaszowi Kamieńskiemu. Kaplica stała się potem grobowcem rodzinnym. W czasach okupacji schroniła się w niej rodzina żydowska.
W kościele z lat 1950 – 1962 (29,7 km) znajduje się tablica poświęcona żołnierzom
AK 15 . Z wieży widokowej kościoła udostępnionej zwiedzającym bezpłatnie można
podziwiać wspaniałe wieliszewskie widoki. Przed murem świątyni trasa schodzi do
Jeziora Wieliszewskiego. Wędrujemy jego brzegiem urokliwą ścieżką wśród terenów
wędkarskich. Na jej krańcu można zobaczyć resztki dawnych zabudowań gospodarczych folwarku i lamus. Obiekty te popadają niestety w coraz większą ruinę.
Szlak wychodzi na szeroką drogę gruntową, mija stajnię „Alicja” oraz hodowlę drobiu
i wśród łąk, które przed wybudowaniem zapory były ustawicznie zalewane przez Narew, doprowadza do zdewastowanej szopy, gdzie napotykamy skrzyżowanie polnych
dróg (31,6 km) przy leśno-łąkowym rezerwacie Wieliszewskie Łęgi. Zwany jest on także Storczykowym Gajem ze względu na najbogatsze w województwie mazowieckim
stanowisko storczyka. Można tu także napotkać remizy, kaczki krzyżówki i czaple siwe.
Warto podejść bez znaków w prawo kilkaset metrów, aby w pełni docenić walory krajobrazowe tego rezerwatu. Powrót tą samą drogą. Trasa znakowana biegnie prosto. Stąd
bardzo interesująco prezentuje się Wieliszew. Bryła świątyni góruje nad doliną. Trasa
doprowadza do kanału (32,4 km) i wkrótce wchodzi na wał, łącząc się ze szlakiem
niebieskim. Do Zegrza Południowego wkraczamy ul. Rybaki.

CENTRAL TRAIL – touring information
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Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

ZEGRZE POŁUDNIOWE – Do początku XX w. nazwa miejscowości brzmiała Zagroby. Była to niewielka osada do momentu, gdy Rosjanie wybudowali tu pod
koniec XIX w. koszary, stanowiące integralną część twierdzy Zegrze. Nowej nazwy
– Zegrze Południowe – zaczęli używać Niemcy, którzy zajęli ten obszar w 1915 r.
Pod koniec 1916 r. w 4. Pułku Piechoty Legionów służył tu Władysław Broniewski.
W latach 1897 – 1994 do Zegrza kursowała kolej.
Nieopodal mostu znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca Szare Szeregi 16
34,2 km (34,2 km). Szlak osiąga pętlę autobusową ZTM linii 735. Po prawej stronie znajduje się
jednostka wojskowa, a przy niej - widoczna tablica upamiętniająca tzw. „kryzys przy34,5 km sięgowy” w Legionach 17 (34,5 km). W stronę zachodnią szlak niebieski prowadzi do
Komornicy (9 km), a na południe do centrum Nieporętu (5,5 km).
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B. 19,6 km | Olszewnica Stara – Zegrze Południowe
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The Polish Heritage Trail of Fighting Poland marked in green leads us along the pavements of Warszawska Street, then briefly through the forest, along Bagienna Street,
until we reach Kałuszyn. Formerly the land was covered in marshes; hence the name
of the village, derived from the word kał meaning ‘swamp area’. Among the pictur17 km esque Kałuszyn meadows, we encounter black route signs (17 km). Following this
trail, after 1 km, you will get straight to the meadows ‘Łąki Klucowskie’. Then, both
trails merge for a distance of 500 m. The black trail splits to the right, to the bus stop
located nearby in Kałuszyn. Passing by large, lovely pastures to the left, we reach
walking along Słowackiego Street the terrain of Skrzeszew village, mentioned already
in 1155. For several hundred meters, our trail leads us, together with the blue trail,
20 km along Kościelna Street to the roadside cross dating back to 1922 9 (20 km). Another
roadside cross from 1922 10 – is located along our trail and can be found in the centre
21.1 km of the village, near the school (21.1 km). To the left, with no signs, we reach the former
railway station in Skrzeszew. There was a railway line from Wieliszew to Nasielsk operating for half a year in 1939. In the surrounding area, you can find many traces of former
railway tracks. The functioning of the newly-built railway line was interrupted by the outbreak of World War II. Right next to it, there is a bus stop with line L-11. The Polish Heritage Trail of Fighting Poland leaves Skrzeszew surrounded by new building and enters
the Legionowo Forests. A straight path leads to a huge oak known as ‘Maciek’, natural
24 km monument growing on the edge of Poniatów fields (24 km). In this area, in 1939, there
was a military airfield 11 . Passing a forester’s lodge to the right, the trail reaches the old
park, with the ruins of an old manor in Poniatów 12 where, during of World War II, were
25 km located headquarters of the 3rd Battalion of Region 1 of the Polish Home Army (25 km).
Having passed by the roundabout on the road no 632, we immerse ourselves in the
‘Uroczysko Poddębie’ forests. Then, along Spokojna and Przedpełskiego Streets, we
reach the road no 631 with a bus stop and line L-11. The Heritage Trail of Fighting
Poland leads us to Wieliszew. It is one of the oldest towns in the Legionowo County.
The traces of the hunters’ campsite were discovered here, dating back to the Stone
Age (14 000 – 8 000 years BC). The first written mention of the village comes from
1254. Interestingly, in 1937, the first mass paratroops drop in Poland took place here.
Near Modlińska Street, there is a war cemetery with homeland defenders’ graves 13
28.9 km (28.9 km). Next to it – there is a bus stop with lines L-9, L10, L11. The military cemetery
adjoins the parish cemetery. Along the edge of the fence, there is one of the most interesting monuments in Wieliszew – the chapel dating back to 1834 with the preserved inscription ‘Wife to beloved husband’ 14 . The chapel was erected by Maria Kamieńska
née Gautier to commemorate her husband, Count Tomasz Kamieński, the owner
of a large estate. The chapel later became a family tomb. During the occupation,
a Jewish family found refuge in the crypt.
29.7 km In the church built in the years 1950-1962 (29.7 km), there is a commemorative
plaque dedicated to the soldiers of the Polish Home Army [Armia Krajowa] 15 . From
the church tower accessible to visitors free of charge, you can enjoy great views on
Wieliszew and its surrounding area. Before we reach the temple wall, the trail descends

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
to the ‘Wieliszewskie’ Lake. We walk along the lake shore, down a charming path,
among fishing ponds. We can see the remnants of old farm buildings and an old farm
granary. Unfortunately, these buildings, already dilapidated, fall into ruins more and
more every year.
The trail overlooks a wide dirt road, passing by a stable ‘Alice’ and a small poultry
farm. We follow the trail, walking among meadows which, before the construction of
the dam, were constantly inundated by the Narew River. The trail leads us to a dev31.6 km astated shed where we find the intersection of dirt roads (31.6 km) near the forest
and grassy ‘Wieliszewskie Łęgi’ [Wieliszew Wetlands] Nature Reserve. It is also called
‘Storczykowy Gaj’ [Orchid Grove] because of the best position for orchid in the entire
Masovian Voivodeship. You can also find interesting animal species here: penduline
tits, mallards and herons. It is worth venturing to the right for a few hundred meters, with
no signs guiding us to fully appreciate the landscape of the Nature Reserve. Return by
the same route. The marked trail runs straight; from this perspective, Wieliszew looks
very interesting. The bulky mass of the temple towers over the valley. The Polish Her32.4 km itage Trail of Fighting Poland leads to a canal (32.4 km), and will soon climb up the
flood bank, merging with the blue trail. We enter Zegrze Południowe through Rybaki
Street.

CENTRAL TRAIL – touring information

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

ZEGRZE POŁUDNIOWE – Until the beginning of the 20th century, the name of
the village was ‘Zagroby’. It was a small settlement until the Russians built there,
in the late 19th century, military barracks being an integral part of the ‘Zegrze’ fortress. The new name – Zegrze Południowe [Southern Zegrze] – started to be used
by the Germans who occupied the area in 1915. At the end of 1916, Władysław
Broniewski, a famous Polish poet, served here with the 4th Infantry Regiment of
the Polish Legions. In the years 1897-1994, Zegrze was connected to Warsaw by
a railway line.
Near the bridge, there is a memorial plaque commemorating the Grey Ranks [Szare Sz34.2 km eregi] 16 (34.2 km). The trail reaches the bus terminus with line 735. To the right, there
is a military unit and a plaque commemorating the so-called ‘Oath crisis’ in the Polish
34.5 km Legions 17 (34.5 km). Heading west, the blue trail leads to Komornica (9 km), while
heading south – we will get to the centre of Nieporęt (5.5 km).

C. 9,7 km | Zegrze Południowe – Nieporęt
[opisy historyczne miejsc
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Wśród Lasów Nieporęckich do Nieporętu. Po drodze interesujące
pamiątki po I i II wojnie światowej.
Spod pętli autobusowej znaki zielone
i niebieskie prowadzą nas przez jezdnię.
Po minięciu szeregu obiektów turystycznych opuszczamy Zegrze Południowe. Przy
35,3 km krańcu wsi szlak niebieski odbija w lewo do Nieporętu (35,3 km). Nasz zielony szlak
natomiast dociera do ronda. Tutaj turyści muszą zachować szczególną ostrożność. Trasa prowadzi przez bagnisty teren szosą ogrodzoną barierkami i pozbawioną poboczy.
Przed wiaduktem kolejowym skręcamy w prawo w gruntową drogę dochodzącą do
Jeziora Kwietniówka. Po lewej stronie, za małym nasypem znajdują się rozrzucone
groby starego cmentarza wojskowego z okresu od początku XX wieku do 1944 r. 18

51

52

37,1 km (37,1 km). Jeszcze kilkaset metrów lasami nad urokliwym jeziorem i szlak wkracza na
teren byłej osady parcelacyjnej. Jej pozostałością jest zniszczona willa, którą trasa
dociera do
mija z prawej strony wąską ścieżką. Po przekroczeniu wydm szlak
Michałowa-Reginowa, gdzie łączy się na niewielkim odcinku z Warszawską Obwod38,8 km nicą Turystyczną (38,8 km). W tej miejscowości w latach międzywojennych działały
słynne zakłady „Podkowa” S.A. Z początku wytwarzały hacele do podków, ale potem stały się liczącym producentem szkieł optycznych, a tuż przed wojną rozpoczęto
w nich seryjną produkcję lekkich motocykli Podkowa 98. Po 200 m szlak skręca
w lewo w ul. Główną, gdzie na prywatnej posesji znajduje się tablica upamiętniająca
39,3 km por. WP Kazimierza Widorta 19 (39,3 km). Do torów należy iść prosto ścieżką.
Po ich przekroczeniu, kierujac się w lewo znaki zielone doprowadzą nas do stacji PKP
40,3 km Wieliszew i połączenia z czerwonym szlakiem (40,3 km). W lewo za znakami czerwonymi
możemy dotrzeć do PKP Chotomów (10,4 km).
Znaki zielone
i czerwone wiodą w prawo do Lasów Nieporęckich. Znaki czerwone
41,7 km na rozstaju (41,7 km) podążają do centrum Nieporętu (stąd 4,2 km). Znakowanie zielone kieruje nas w stronę żwirowni. Przy torach znajduje się skrzyżowanie ze szlakiem
42,6 km niebieskim (42,6 km). Trasa zielona nie rozstaje się z żelazną drogą aż do stacji PKP
44,2 km Nieporęt (44,2 km). Tu przystanek ZTM linii 705, 734, 735 i początek żółtego szlaku.
Można nim po 12 km dojść do stacji PKP Warszawa Choszczówka. Opis Nieporętu
- patrz szlak nr 1.

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
In order to reach the railway track, go straight ahead. After crossing the railway tracks,
39.3 km following the green signs to the left, you will reach the railway station in Wieliszew
40.3 km and the place where our trail and the red trail connect (40.3 km). To the left, following
the red marks, the trail will lead us to the station in Chotomów (10.4 km).
The Polish Heritage Trail of Fighting Poland marked in green and leads us right
into the Nieporęt Forests. The red marks, at the intersection, (41.7 km) branch off,
41.7 km
in order to lead to the city centre of Nieporęt (4.2 km away). The green marks lead
us toward the gravel pit. Near the railway track, there is an intersection with the blue
42.6 km trail (42.6 km). The green trail and the railway tracks continue together all the way
to the railway station in Nieporęt (44.2 km). Here is the bus stop with lines 705, 734,
44.2 km
735 and the beginning of the yellow trail. It will lead us, after 12 km, to the railway station
in Warszawa-Choszczówka. Description of Nieporęt – see route no 1.

CENTRAL TRAIL – touring information

SZLAK CENTRALNY – opis krajoznawczy

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

D. 15,7 km | Nieporęt – Zamostki Wólczyńskie
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Po drodze fort i koszary w Beniaminowie, a także potężny dąb „Jan Kazimierz”

C. 9,7 km | Zegrze Południowe – Nieporęt
[historical sites description
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Through the Nieporęt Forests to Nieporęt. Along the way, interesting
memorabilia from World War I and II.
Starting from the bus terminus, the Polish Heritage Trail of Fighting Poland marked
in green and blue leads us across the road. After passing a number of tourist facilities, we leave Zegrze Południowe. Near the outskirts of the village, the blue trail turns
35.3 km left to Nieporęt (35.3 km), while our green trail reaches a roundabout. At this point,
tourists must exercise extreme caution. The trail leads through a swampy area, along
a fenced-off highway, with no hard shoulder at the side of the road. Before the railway bridge, we turn right and continue to walk along a dirt road which climbs up
to the ‘Kwietniówka’ Lake. To the left, behind a small embankment, we find old
tombs scattered over an old military cemetery dating back to the early 20th centu37.1 km ry (and operating until 1944) 18 (37.1 km). Walking a few hundred meters further,
along beautiful lakes shores, the trail enters the area of a former settlement on a
subdivided parcel. All that remains of this settlement is a ruined villa bypassed by
a narrow path. After crossing the dunes, the Polish Heritage Trail of Fighting Poland
reaches Michalów-Reginów where it merges – over a small distance – with the War38.8 km saw Tourist Ring (38.8 km). In this location, in war time, a famous ‘Podkowa S.A.’
factory started out by producing caulkins for horseshoes, eventually becoming a
famous manufacturer of optical glasses and, just before the outbreak of World War
II, started the mass production of light motorcycles ‘Podkowa 98’ [‘Horseshoe 98’].
200 meters further, the trail turns left, to Główna Street where, on a private property, there
is a plaque commemorating Polish Army Lieut. Kazimierz Widort 19 (39.3 km).

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

50,4 km
53,3 km
55,9 km
57 km
57,9 km
58,9 km
59,9 km

Po przekroczeniu Kanału Królewskiego znaki zielone
kierują w prawo, najpierw
nad nim, a za torami – nad rzeką Beniaminówką prowadzą do grobu nieznanego żołnierza. Szlak przekracza szosę i ponownie kieruje się w stronę trasy kolejowej. Tuż za
szosą znajduje się pole bitwy 1831 r. 20 (47,2 km). Dalej, mijając po prawej stronie kapliczkę, wędrujemy przez robiące duże wrażenie podmokłe lasy do ronda w Białobrzegach, gdzie stoi pomnik upamiętniający internowanych w Beniaminowie 21 (48,9 km).
Stojące tu budynki carskich koszar zachowały się do dziś. Przy pętli autobusów ZTM
linii 705 i 734 (49,1 km) drogowskaz „Poczta” wskazuje krótkie dojście bez znaków do
budynku pod adresem Osiedle Wojskowe 13, na którym znajduje się tablica upamiętniająca internowanych w Beniaminowie 22 .
Obok terenów wojskowych i opuszczonej strzelnicy udajemy się do cmentarza jeńców
radzieckich i miejsca walk AK 23 (50,4 km). Trasa
schodzi nad okresowy ciek
wodny i wkracza do lasów Uroczyska Białobrzegi. Natknąć tu się można na fragmenty
byłego ogrodzenia stalagu.
Fort w Beniaminowie 24 (53,3 km) znajduje się w rękach prywatnych. Droga do niego
na razie stoi otworem. Niebawem napotykamy wspaniały dąb szypułkowy „Jan Kazimierz” o obwodzie 4,8 m. Wędrujemy prosto do stacji PKP Dąbkowizna (55,9 km)
i początku krótkiego szlaku czarnego. Po 600 m doprowadzi on do Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej. Szosą podążamy do Wólki Radzymińskiej. Tu, przy skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Topolowej, stoi pomnik lotników polskich 25 (57 km). Przy końcu
wsi otwiera się widok na pole bitwy z 1920 r. 26 (57,9 km). Przez przysiółek Narwiówka
trasa
wiedzie do krańca wsi Sieraków (58,9 km). W pobliżu stoi przystanek PKS.
Szerokim traktem wśród młodych borów sosnowych znaki prowadzą do Zamostków
Wolczyńskich. Tu przy pomniku poległych w 1920 r. Strzelców Kaniowskich 27 trasa
kończy się (59,9 km) na przystanku 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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Along the way, the fort and barracks in Beniaminów,
and a huge oak ‘Jan Kazimierz’

47.2 km
48.9 km
49.1 km

50.4 km
53.3 km
55.9 km
57 km
57.9 km
58.9 km
59.9 km
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After crossing the ‘Royal Canal’ [Kanał Królewski], the Polish Heritage Trail of Fighting
Poland marked in green turns right and behind the rails – along the Beniaminówka River – leads to the tomb of the Unknown Soldier. The trail crosses over the highway and
leads towards the railway line. Having crossed the road, we find a battlefield from 1831,
20 (47.2 km). Walking further, we pass by a shrine (to the right) and continue walking
through wetland forests until we reach the roundabout in Białobrzegi with a monument
commemorating the internment camp victims in Beniaminów 21 (48.9 km). The Tsarist
barrack buildings have been preserved to this day. Near the bus terminus with lines
705 and 734 (49.1 km), there is a signpost ‘Post Office’ indicating a shorter way, with
no signs, to the building at ‘Osiedle Wojskowe’ 13 Street where we can find yet another
plaque commemorating the internment camp victims in Beniaminów 22 .
Next to the military zone and abandoned shooting range, we follow the trail to reach
the cemetery of the Soviet prisoners of war and the place of fighting of the Polish Home
Army 23 (50.4 km). The Polish Heritage Trail of Fighting Poland descends to a periodic
flow and enters the ‘Uroczysko Białobrzegi’ Forests. Here, you can see remnants of
the former Stalag fence.
The Fort in Beniaminów 24 (53.3 km) is privately owned, but still accessible to the
public for the time being. A little further, we find the great English oak ‘Jan Kazimierz’
having a circumference of 4.8 meters. Following this path, we will reach the railway
station in Dąbkowizna (55.9 km) and the beginning of a short black trail. After 600
meters, it leads us to the Warsaw Ring Road. Following the road, we will go in the direction of Wólka Radzymińska. Here we find, at the intersection of Szkolna and Topolowa
Streets, a monument commemorating Polish pilots 25 (57 km). On the outskirts of
the village, before our eyes, stretches the battlefield of 1920 26 (57.9 km). The Polish
Heritage Trail of Fighting Poland leads through the ‘Narwiówka’ hamlet, to the edge of
the village Sieraków (58.9 km). There is a bus stop nearby. A wide tract, among young
pine forests, leads us to Zamostki Wólczyńskie. Here, we find a memorial site to the
fallen in 1920 Kaniowski Riflemen 27 and the trail ends (59.9 km) at the bus stop. The
green signs, however, take you further. The entire trail has 97.1 kilometres and ends in
Zielonka. The description of the entire trail can be found in ‘Guide to the Warsaw area’
by Lechosław Herz, Rewasz 1998.

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

1
Fortyfikacje carskie - Dzieło nr 10
Tsarist fortifications – Work No. 10
miejscowość: Janówek Drugi
locality: Janówek Drugi

W 1912 r. w sąsiedztwie Janówka Drugiego saperzy rosyjscy rozpoczęli budowę
dwóch betonowych fortów należących do
zewnętrznej linii obrony twierdzy Modlin
(Nowogieorgiewsk). Większy Fort XVIII
przegrodził drogę z Modlina do Jabłonny,
natomiast mniejszy – Dzieło nr 10, stanął
na skraju niewysokiej wydmy w uroczysku
Kadzielnia. W czasie działań wojennych
w 1915 r. nieukończone forty zostały obsadzone przez 19. kompanię Nowogieorgijewskiej Artylerii Fortecznej, natomiast na
ich zapleczu w Bożej Woli (wówczas Konstantynów) zakwaterowano sztab kompanii
i pododdział 626. Tambowskiej Drużyny Pospolitego Ruszenia.
Warto pamiętać, że wśród obrońców twierdzy było wielu Polaków z obszaru Królestwa
Polskiego, których jesienią 1914 r. Rosjanie
powołali pod broń.
Betonowe forty do dziś zachowały się
szczątkowo w postaci potrzaskanych wybuchami bloków.
In 1912, in the vicinity of Janówek Drugi,
Russian sappers started the construction of two concrete forts belonging to the
outer line of defence of the Modlin Fortress
(Nowogieorgiewsk). The larger Fort No XVIII

fenced off the way from Modlin to Jabłonna,
while the smaller one – the so-called ‘Work
No. 10’, was built on the edge of a small
dune in the wilderness known as Kadzielnia.
During the war in 1915, the unfinished forts
were garrisoned by the 19th company of the
Nowogieorgijewsk Fortress Artillery, while
the military company staff and the sub-unit
of the 626th Tambov general militia squad
were quartered in the backyard premises
in Boża Wola (then Konstantynów).
It is worth noting that among the defenders
of the fortress, there were many Poles from
the Kingdom of Poland, who were, in autumn 1914, called to arms by the Russians.
The concrete fortifications have been preserved in vestigial form of blocks decimated
by explosions.

2

3
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4

Fortyfikacje rosyjskie Grupy Janówek (Fort IV, Fort XVII, Dzieło nr 9)
Russian fortifications
of the Janówek Group
(Fort IV, Fort XVII, Work No. 9)
miejscowość: Janówek Pierwszy
locality: Janówek Pierwszy

Fort XVII
Pozostałości trzech rosyjskich fortów
w Janówku należały do zewnętrznego
pierścienia obrony Twierdzy Nowogieorgijewsk (Modlin). Umocnienia tworzyły Grupę
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The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

Forteczną Janówek, podawaną jako przykład nowoczesnych rozwiązań w fortyfikacji
carskiej. Grupa składała się ze starszego
ceglano-ziemnego Fortu IV z 1887 r. oraz
dwóch nowszych umocnień betonowych
z lat 1912-1915, tj. Fortu nr XVII i Dzieła nr 9.
Budowę grupy Rosjanie rozpoczęli w 1912 r.
i kontynuowali do okresu bezpośrednich
walk o twierdzę w sierpniu 1915 r. W założeniach jej projektanta gen. prof. Nestora
Bujnickiego centralnym umocnieniem grupy
był Fort XVII zaprojektowany na planie trójkąta. Do dziś uwagę zwracają w nim podziemne korytarze komunikacyjne i półkoliście sklepione kazamaty ze śladami siatki
przeciwodpryskowej na stropie.
W połowie sierpnia 1915 r. twierdza Modlin
została otoczona przez wojska niemieckie.
Pozycje przed fortem w Janówku zajęli żołnierze ze 169. Brygady Landwery, którzy
stopniowo posuwali się w kierunku umocnienia. Obrońcy, na wieść o zdobyciu przez
Niemców sektora pomiechowskiego i podpisaniu kapitulacji twierdzy, wysadzili umocnienia w Janówku w powietrze.

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”. Na tablicy wymieniono nazwiska
poległych.

The remains of three Russian forts in
Janówek belonged to the outer ring of defence of the Nowogieorgijewsk (Modlin)
fortress. The fortifications were part of the
so-called ‘Janówek Fortress Group’, given
as an example of innovative Tsarist fortifications. The Fortress Group consisted of older
brick and earth Fort IV dating back to 1887,
and two newer concrete fortifications dating back to the years 1912-1915, i.e. Fort
No. XVII and Works No. 9. The Russians
began the construction works in 1912 and
continued until the Fortress was besieged in
August 1915. The central fortification of the
premises, Fort XVII, was built on a triangular
plan, according to the concept of the author,
General Professor Nestor Bujnicki. Even
today, what draws our attention to it is: its
underground corridors and casemates with
semi-circular vault and traces of splinterguard grid on the ceiling.
In mid-August 1915, the fortress in Modlin
was surrounded by German troops. The
positions in front of the fort in Janówek
were captured by the soldiers of the 169th

Landwehr Brigade who gradually pushed
their way towards the fortification. On hearing the news that the Germans captured the
Pomiechówek sector and that the surrender
of the fortress was signed, its defenders
blew up the fort in Janówek.

5
Pomnik poległych
Monument to the fallen
miejscowość: Janówek Pierwszy
– ul. Nowodworska 17
locality: Janówek Pierwszy
– ul. Nowodworska 17

Podczas niemieckiej okupacji w Generalnym Gubernatorstwie rolnictwo objęto systemem kontyngentów płodów rolnych.
Nieprzestrzeganie zarządzenia powodowało kary więzienia lub śmierci dla rolników.
Brak żywności na rynku spowodował wprowadzenie systemu racjonowania żywności
i trwałe niedożywienie całych grup ludności.
W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem stawał
się przemyt żywności z terenów III Rzeszy.
Było to powiązane z najwyższym ryzykiem,
ponieważ groziła za to kara śmierci, a w najlepszym przypadku obóz koncentracyjny.
Biegnąca przez tereny Janówka granica wytyczona przez okupanta była miejscem wielu tragicznych wydarzeń. Dziś przypomina
o nich, wzniesiona przez mieszkańców
gminy, kompozycja kamienna z tablicami:
„Pamięci Poległym na przejściu granicznym między Generalnym Gubernatorstwem

During the German occupation, on the territory of the General Government, agriculture was subject to a system of compulsory
quotas, which – if not respected – resulted
in imprisonment or death sentences for the
insubordinate farmers. A food shortage in
the market led to the introduction of food rationing and persistent malnutrition of whole
groups of the population. In this situation,
the only solution became smuggling food
from the Third Reich. This was a high risk
activity with the penalty for something so illegal being the death penalty or incarceration in a concentration camp. The border
drawn by the Nazis, located on the grounds
of Janówek, was the site of many tragic
events. Today we are solemnly reminded
of these events thanks to the Monument to
the fallen, erected by the inhabitants of the
Janówek commune, with the commemorative stone plaque that reads: In memory of
the Fallen at the border between the General
Government and the Third Reich (Krubin Olszewnica Nowa) and on the fronts of World
War II. Another inscription reads: Who raises
their hand against somebody, raises their
hand agains God – John Paul II. The memorial plaque lists the names of the dead.

6
Pomnik poległych
Monument to the fallen
miejscowość: Janówek Pierwszy
– ul. Nowodworska
locality: Janówek Pierwszy
– ul. Nowodworska
Obelisk zwieńczony orłem z tablicą ku czci
poległych podczas I wojny światowej i wojny
polsko-bolszewickiej.

Pomnik ten był pierwotnie ufundowany i odsłonięty w Krubinie w 15. rocznicę odzyskania niepodległości. Podczas działań wojennych w 1939 roku został zniszczony przez
Niemców i dopiero po odzyskaniu przez
Polskę suwerenności, staraniem mieszkańców Krubina, przy poparciu i pomocy władz
samorządowych, zrekonstruowano pomnik
i umieszczono go w 2006 roku przy kościele
w Janówku Pierwszym.
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Obelisk crowned with an eagle and a plaque
in honour of the fallen in World War I and the
Polish-Soviet War.
This monument was originally established
and unveiled in Krubin, on the 15th anniversary of Poland’s recovery of sovereignty.
During the war in 1939, it was destroyed by
the Germans and only after Poland recovered its sovereignty, thanks to the efforts of
the residents of Krubin and with the support and assistance of local authorities, the
monument was reconstructed and placed
in 2006 next to the church in Janówek
Pierwszy.
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7
Ruiny pałacu w Górze
Ruins of the palace in Góra

SZLAK CENTRALNY – opis historyczny

miejscowość: Góra
locality: Góra
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O świetności słynnego niegdyś pałacu
Poniatowskich w Górze przypominają
XVIII-wieczne ruiny. Budowla została wzniesiona około 1780 r. dla księcia Stanisława
Poniatowskiego (1754–1833). Posiadał
on rozległe dobra w widłach Wisły i Narwi
(Góra, Okunin, Nowy Dwór, Modlin, Janówek, Krubin i Olszewnica). Pod wpływem
Józefa Wybickiego (1747–1822), który zarządzał jego tutejszymi majątkami, podjął
odważną jak na ówczesne czasy decyzję.
20 sierpnia 1778 r. uwłaszczył i zwolnił
z pańszczyzny część mieszkających tu
włościan. Była to druga w Rzeczpospolitej,
a pierwsza na ziemiach Korony, taka
reforma.
W 1795 r. majątek Góra odkupił szambelan
królewski, prezes Senatu Księstwa Warszawskiego Ludwik Szymon Gutakowski.
Jako prezes Towarzystwa GospodarczoRolnego prowadził w Górze nowoczesne
gospodarstwo rolne.
Kolejnym właścicielem był hr. Wacław Gutakowski (1790−1882), oficer armii Księstwa Warszawskiego, który odbył kampanię
1809 r. i 1812−1813. W 1811 r. był oficerem

w sztabie ks. J. Poniatowskiego, w lutym
1813 r. awansował do stopnia pułkownika
w 13. Pułku Huzarów.
Wiek XX nie był szczęśliwy dla pałacu
w Górze. Sąsiedztwo twierdzy Modlin i fortów
w Janówku naraziło go na zbombardowanie
w 1915 roku. W okresie międzywojennym
w odbudowanym i odrestaurowanym budynku pałacu działała Szkoła Rolnicza Żeńska. Niestety podczas II Wojny Światowej
pałac spłonął i nie został odbudowany. Pokaźnych rozmiarów budowla nie oparła się
upływowi czasu i systematycznej dewastacji
w czasach powojennych.
The ruins of this famous 18th-century Ponia-towskich Palace in Góra echo its bygone splendour. The building itself was
erected in around 1780 for the Prince
Stanislaw Poniatowski (1754-1833). His
vast landed estate between the Vistula
and the Narew rivers included the following localities: Góra, Okunin, Nowy Dwór,
Modlin, Janówek, Krubin and Olszewnica. Under the influence of Józef Wybicki
(1747-1822), who was the steward of his
property’s acreage, a bold decision was
made at the time. On August 20, 1778, he
granted freehold to a group of peasants living
there and released them from serfdom. This
was the second such reform in the territory
of the Republic, and the first one in the lands
of the Crown.
In 1795, the estate in Góra was acquired by
the chamberlain and President of the Senate of the Duchy of Warsaw, Ludwik Szymon
Gutakowski. As president of the Economic
and Agricultural Society, he ran in Góra
a very modern arable farm.
The next owner of the estate was Count
Wacław Gutakowski (1790-1882), officer
of the Army of the Duchy of Warsaw, who
took part in the 1809 and 1812-1813 campaigns. In 1811, he was an officer of the staff
of Prince Józef Poniatowski and in February
1813 he was promoted to the rank of colonel
of the 13th Hussar Regiment.
The 20th century was not a happy period
for the palace in Góra. The neighbourhood
Modlin Fortress and the forts in Janówek
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exposed it to the danger of bombings in 1915.
During the interwar period, in the reconstructed and restored palace, there was
a Female Agricultural School. Unfortunately,
during the Second World War, the palace
was burned and has never been rebuilt.
This decent-size structure could not resist
the passage of time and the systematic
devastation of the post-war era.

8
Pomnik Odzyskania Niepodległości
Independence Monument
miejscowość: Olszewnica Stara
locality: Olszewnica Stara

Inicjatorem budowy pomnika był w 1928 r.
Bronisław Sokół – zasłużony działacz
społeczny, komendant OSP i kierownik
miejscowej szkoły powszechnej w latach
1927−1939. Na obelisku odsłoniętym
w 1930 r. umieszczono tablicę upamiętniającą 10. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918−1928 oraz 10.
rocznicę zwycięstwa Wojska Polskiego
w wojnie 1920 r. pod dowództwem pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
1920−1930.

Wkład mieszkańców Olszewnicy w dzieło
odzyskania niepodległości był rzeczywiście
znaczący. Miejscowy pododdział Polskiej
Organizacji Wojskowej wziął w listopadzie
1918 r. udział w rozbrajaniu niemieckiego
garnizonu stacjonującego w koszarach przy
stacji Jabłonna (dzisiaj Legionowo). Plutonem dowodził wówczas Jan Trzaskoma
(1897−1943), późniejszy uczestnik wojny
1920 r. odznaczony Krzyżem Virtuti Militari,
w 1924 r. wyświęcony na księdza. W POW
byli także Wacław Sokulski i Stefan Cieśliński z Olszewnicy, Trybulski i Afek z Krubina,
oraz bracia Kałęccy - Leonard i Czesław ze
Skrzeszewa.
W 1939 r. sołtys Olszewnicy Starej Piotr
Sierawski, w obawie przed Niemcami, zdemontował z pomnika tablicę i zakopał ją
na swoim podwórku. Po zmianach ustrojowych, na początku lat 90. XX w., dzięki staraniom m.in. Franciszka Jędraszko - żołnierza
AK, tablica została odnaleziona i ponownie
umieszczona na pomniku, który uroczyście
odsłonięto 15 sierpnia 1991 roku.
The initiator of the monument construction
was in 1928 Bronislaw Sokół, well-deserved
social activist, commander of the VFD and
head teacher of the local primary school in
the years 1927-1939. The obelisk, unveiled
in 1930, bears a plaque commemorating
the 10th anniversary of Poland’s recovery of
independence 1918-1928 and the 10th anniversary of the victorious battle of Warsaw led
by the Polish Army in the 1920 Polish-Soviet
War, under the command of Józef Pilsudski,
first Marshal of Poland 1920-1930.
The residents of Olszewnica played a significant role in Poland’s recovery of sovereignty. A local military sub-unit of the Polish
Military Organization took part, in November
1918, in disarming the German garrison
stationed in the barracks nearby the railway station Jabłonna (today Legionowo).
The platoon was commanded by Jan Trzaskoma (1897-1943), who later participated
in the 1920 Polish-Soviet War and was
awarded the Silver Cross of the War Order
of Virtuti Militari, in 1924, was consecrated
as a priest. Some other key figures involved
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in the Polish Military Organization were:
Wacław Sokulski and Stefan Cieśliński from
Olszewnica, Trybulski and Afek from Krubin
and the Kałęcki brothers, Leonard and
Czesław from Skrzeszew.
In 1939, the head of the rural commune
Olszewnica Stara, Piotr Sierawski, fearing the Germans dismantled the memorial
plaque and buried it in his backyard. After
the political changes at the beginning of
the 90s of the 20th century, thanks to the
efforts of Franciszek Jędraszko, a distinguished Polish Home Army soldier, the
plaque was found and placed back on the
monument, which was officially unveiled
on August 15, 1991.

W 1922 r. został ufundowany przydrożny
krzyż upamiętniający I wojnę światową i wojnę 1920 r. oraz odzyskanie niepodległości
przez Polskę. Na tablicy zamieszczonej na
krzyżu widnieją więc trzy daty: 1914, 1918
i 1920 oraz bardzo wymowny napis „W krzyżu cierpienie przez krzyż zmartwychwstanie”,
zapewne odnoszący się do cierpień narodu
polskiego i odzyskania niepodległości przez
naszą Ojczyznę po długim okresie uciemiężenia doznanego ze strony zaborców.

9

W czwartą rocznicę odzyskania niepodległości mieszkaniec Skrzeszewa wybudował
we wsi przydrożny krzyż z zamieszczoną
tablicą: Na pamiątkie odzyskania Niepodległej Polski wybudował Jan Kuska 1922
roku. – kapliczkę, która przetrwała okres
wojny i po odnowieniu istnieje do dnia
dzisiejszego.
On the fourth anniversary of the Poland’s
recovery of sovereignty, the residents of
Skrzeszew erected, in the village, a roadside
cross. The cross survived the war and after
the renovation exists until today, with an inscription: In memory of the Poland’s recovery of sovereignty, Jan Kuska, 1922.
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Przydrożny krzyż z 1922 roku
Roadside cross from 1922

Przydrożny krzyż z 1922 roku
Roadside cross from 1922

miejscowość: Skrzeszew - Skrzyżowanie
ulic Kościelnej i Dojazdowej
locality: Skrzeszew – intersection
of Kościelna and Dojazdowa streets

miejscowość: Skrzeszew - Skrzyżowanie
ulic Nowodworskiej i Szkolnej
locality: Skrzeszew – intersection
of Nowodworska and Szkolna streets

In 1922, a roadside Christian cross was
placed, to commemorate the First World
War, the 1920 Polish-Soviet War and the Poland’s recovery of sovereignty. The plaque
on the cross bears three dates: 1914, 1918
and 1920 and a very meaningful inscription:
Suffering on the Cross, Resurrection through
the Cross, probably referring to the suffering of the Polish people and the Poland’s
recovery of sovereignty after a long period
of oppression suffered at the hands of the
invaders.

11
Polskie lotnisko polowe
z września 1939 roku
Polish airfield
from September 1939
miejscowość: Poniatów
locality: Poniatów
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Na przełomie sierpnia i września 1939 r.
w dworze w Poniatowie kwaterowali polscy
piloci ze 113., 114. i 123. Eskadry Myśliwskiej Brygady Pościgowej stacjonującej na
pobliskim lotnisku polowym. W Poniatowie
eskadry liczyły łącznie 48 samolotów typu
P.11 i P.7. Stąd piloci startowali do bohaterskich walk powietrznych toczonych od 1 do
3 września 1939 r. z lotnikami hitlerowskimi.
Ich głównym celem było zatrzymanie niemieckich bombowców lecących na Warszawę. W zabudowaniach folwarku zakwaterowano także personel techniczny dywizjonu.
Dwukierunkowe lotnisko w Poniatowie nosiło kryptonim „Żyto” w odróżnieniu od oddalonego w kierunku Łajsk lotniska zapasowego „Lasek”. Podczas walk powietrznych
1 września 1939 r. zginął dowódca 123.
Eskadry Myśliwskiej kpt. pil. Mieczysław
Olszewski, którego samolot spadł w Stanisławowie koło Legionowa. Natomiast ranni
zostali ppor. pil. Feliks Szyszka oraz podchorążowie piloci Jerzy Radomski i Antoni
Danek, który na skutek odniesionych ran
zmarł 18 marca 1940 r. Po opuszczeniu
Poniatowa przez eskadry IV/1 Dywizjonu
Brygady Pościgowej w dniach 5-7 września
poniatowskie lotnisko wykorzystane było
przez lotnictwo Armii „Modlin”: 152. Eskadrę
Myśliwską i 53. Eskadrę Obserwacyjną.
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At the end of August and the beginning of
September 1939, in the manor house in
Poniatów, were quartered Polish pilots from
the 113th, 114th and 123rd Fighter Squadrons of the Pursuit Brigade, stationed at
a nearby airfield. In Poniatów, the squadron
consisted of a total of 48 aircraft type P.7
and P.11. From this airfield, the Polish pilots took off for their heroic aerial combats,
fought from 1 to 3 September 1939, against
the Nazi pilots. Their main goal was to stop
the German bombers from flying over Warsaw. The technical staff of the squadron
was quartered in the farm buildings of the
manor house. The two-way airport in Poniatów bore the code name “Żyto” (‘Rye’),
as opposed to the more distant diversion airport in the direction of Łajski, code-named
“Lasek” (‘Small wood’). During the air combat, on 1 September 1939, the commander
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of the 123rd Fighter Squadron, captain-pilot
Mieczysław Olszewski, whose plane went
down in Stanislawów near Legionowo, was
killed. Those who suffered injuries were: pilot officer Feliks Szyszka and officer cadets
Jerzy Radomski and Anthony Danek, who
died from injuries on March 18, 1940. After
the IV/1 Squadron of the Pursuit Brigade
left Poniatów, on 5-7 September, the Poniatów airport was used by the Air Force of
the “Modlin” Army: 152nd Fighter Squadron
and 53rd Observation Squadron.

and his wife Maria Emilia née Soltan
(1889-1963). The Count Grocholski bought
the properties from his brothers: Wacław,
Wiktor and Walery Golian by way of exchange for the property located in Warsaw.
The heart of the property was a beautiful
one-storey manor house, with a shingle roof
and ‘Syrokomla’ coat of arms on the frontage of the manor house.
During World War II, the Poniatów home
farm was governed by German extraordinary administration rules. The sister of the
estate owner’s wife – Helena Soltan, who
lived in Poniatów, recalls the manor house
during the war in such words: The manor,
with so special population composition, was
the scene where the issues of the Home
Army from the entire region were concentrated, Military Service for Women (press distribution to military companies, supply of sanitary materials) and, after the liquidation of the
ghetto in Legionowo (late October 1942) two
adult women and two Jewish girls were kept
hidden for seven months. In 1944, one of the
girls, thanks to a very complex and meticulously prepared operation, were placed in a
Catholic orphanage run by the Sisters of the
Family of Mary in Płudy outside Warsaw.
The rooms on the first floor were occupied
by German soldiers, some of whom were
convalescents, who served as guards of the
nearby border with the Reich, and supervised the Soviet prisoners of war from the
camp in Beniaminów working on the farm.
In Poniatów, there were also the headquarters of the 8th Company of the Third
Home Army Battalion, with its commander
Władysław Danielewicz alias Oko (‘Eye’),
second lieutenant of the military reserve
and administrator of the confiscated property. Unfortunately, on August 16, 1944,
Danielewicz and the sons of Zdzisław Grocholski: cadet officer Adam Grocholski alias
Kombinator and corporal and cadet officer
Tadeusz Grocholski alias Leliwa – both from
the 722nd Home Army Platoon – were arrested and detained in the barracks in Zegrze, and then executed by firing squad. At
the end of the war, the manor of the Grocholski family was destroyed.
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Miejsce po dworze
rodziny Grocholskich
Site of ancient manor
of Grocholski family
miejscowość: Poniatów
locality: Poniatów

Dwór w Poniatowie
przed II wojną światową
W 1801 r. powstał folwark Poniatów w dobrach klucza wieliszewskiego, których właścicielem był książę Józef Poniatowski. Majątek Poniatów został wydzielony z klucza
wieliszewskiego w 1877 r. W sierpniu 1921 r.
podupadły majątek objął hr. Zdzisław
Henryk Adam Grocholski (1881–1968)
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z żoną Marią Emilią z domu Sołtan (18891963). Nabył go od braci Wacława, Wiktora
i Walerego Golianów, w drodze zamiany za
nieruchomości położone w Warszawie. Sercem majątku był przepiękny piętrowy dwór,
kryty gontem i z herbem Syrokomla na frontonie.
Podczas II wojny folwark w Poniatowie
został objęty niemieckim zarządem komisarycznym. Siostra żony właściciela majątku Helena Sołtan, mieszkająca w Poniatowe, tak wspominała dwór 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 I piętrze zajęli żołnierze
niemieccy, częściowo rekonwalescenci, którzy pełnili funkcje ochrony pobliskiej granicy
z Rzeszą, a także nadzorowali pracujących
w folwarku jeńców radzieckich z obozu
w Beniaminowie.
W Poniatowie mieściło się również dowództwo 8. kompanii III Batalionu Armii Krajowej,
z dowódcą ppor. rez. Władysławem Danielewiczem ps. “Oko”- jednocześnie administratorem skonfiskowanego poniatowskiego
majątku. Niestety 16 sierpnia 1944 r. Danielewicz i synowie Zdzisława Grocholskiego:
pchor. Adam Grocholski ps. „Kombinator”,
kpr. pchor. Tadeusz Grocholski ps. „Leliwa”
- obydwaj z 722 plutonu AK zostali aresztowani i osadzeni w koszarach w Zegrzu, a następnie rozstrzelani. Pod koniec wojny dwór
Grocholskich został zniszczony.
In 1801, the home farm Poniatów was integrated into the estate of Wieliszew, owned
by Prince Józef Poniatowski. Poniatów
manor was separated from Wieliszew lands
in 1877. In August 1921, the dilapidated
estate was acquired by the Count Zdzislaw Henryk Adam Grocholski (1881-1968)
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Cmentarz wojenny żołnierzy
WP z 1939 roku
Military cemetery of Polish
Army soldiers from 1939
miejscowość: Wieliszew
locality: Wieliszew

Obok cmentarza parafialnego w Wieliszewie
znajduje się największa w powiecie legionowskim nekropolia wojenna żołnierzy polskiego września 1939 r. Spoczywa tu około
300 bohaterskich obrońców linii Narwi,
głównie z 8. i 20. Dywizji Piechoty, m.in. z 32.
Pułku Piechoty z Modlina, 78. Pułku z Baranowicz, z pułków 79. i 80. ze Słonimia oraz
z Batalionu Obrony Narodowej. W tej liczbie
niestety aż 256 żołnierzy nieznanych jest
z imienia i nazwiska. Pierwszych żołnierzy
pochowano tu doraźnie w zbiorczej mogile
już we wrześniu 1939 r. Ciała pozabijanych
żołnierzy miejscowi gospodarze zwozili
z okolicznych pól. Dowieziono także zwłoki
żołnierzy spoza Wieliszewa – z terenu gminy
Nieporęt, w szczególności z Ryni i Beniaminowa. Natomiast dopiero późnym latem
1941 r. dokonano ponownej ekshumacji
i pochówku z obrządkiem kościelnym, składając ciała do indywidualnych grobów.
Na wieliszewską nekropolię przeniesiono
również poległych żołnierzy pochowanych
wcześniej w zbiorowej mogile w Poniatowie.
Na początku okupacji na nekropolii mieszkańcy ustawili brzozowy krzyż, na którym
widniał
wiersz
Rajmunda
Bergela
pt. „Piechur”.
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Współcześnie, poległych żołnierzy Wojska
Polskiego upamiętnia pomnik.
Next to the parish cemetery in Wieliszew,
there is the largest military cemetery in the
Legionowo County where the soldiers fallen
during the September Campaign in 1939
are buried. Here lie the ashes of some 300
heroic defenders of the Narew defence line
who perished in the Battle of Wizna, from the
following military units: 8th and 20th Infantry
Division, 32nd Infantry Regiment from Modlin, 78th Regiment from Baranowicze, 79th
and 80th regiments from Słonim and from the
National Defence Battalion. Out of the
number of 300 fallen soldiers, 256 still remain
unknown. First soldiers were buried here
in a makeshift collective grave as early
as in September 1939. The corpses of fallen soldiers were brought by local farmers
from the surrounding fields. The corpses
of soldiers from other localities, in particular from Rynia and Beniaminów, and from
the Nieporęt commune, were also interred
here. Only in late summer of 1941, the bodies were exhumed and reburied according
to the Catholic rite, in separate individual
graves. The ashes of the fallen soldiers
buried previously in a mass grave in Poniatów were exhumed and laid to rest in the
Wieliszew cemetery. At the beginning of the
Nazi occupation, the local inhabitants set up
a natural birch cross in the cemetery, with
a poem by Rajmund Bergel entitled „Infantryman”.
Today, the fallen soldiers of the Polish
Army are commemorated by a permanent
monument.
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The classical-style cemetery chapel is undoubtedly the most interesting monument
in Wieliszew. On its facade, the following inscription can be found: Wife to her beloved
husband and the date 1834. The chapel was
built two years after the death of the owner of
Wieliszew, Tomasz Kamieński (1788-1832),
Ślepowron coat of arms, by his wife Maria
Kamieńska, née Gautier. The Kamieński
family had been renting the Wieliszew estate from 1816, and eventually, on October
15, 1829, they bought the estate from the
Countess Maria Teresa Tyszkiewicz, sister of
Prince Józef Poniatowski.
The remains of Rozalia Kopijowska, née
Wolska, later Romanowska, deceased in
1883, owner of Olszanka, and the ashes of
Miecio Kopijowski, deceased in 1902, were
laid to rest in the chapel, this information can
be read on the white marble epitaphs.
According to elderly residents of the village,
during the Nazi occupation, a Jewish family took refuge in the tomb. The symbolic
grave of the 17-year-old Kazimierz Burza alias Grom (‘Thunder’), member of the “Grey
Ranks” (Polish Scouts) executed by the Nazi
firing squad on August 19, 1944, provokes
reflection on mortality and life’s transience.
Here lies a 23-year-old Polish Home Army
soldier, Jan Ląca, taking part in the Warsaw
Uprising in the Legionowo and Zegrze area,
who was executed by firing squad on August 16, 1944, in Nowopole.

Nieco młodsza jest parafia wieliszewska,
którą erygował 20 lipca 1387 r. biskup płocki Ścibor z Radzymina. Została wydzielona
z dotychczasowej parafii w Chotomowie.
Pierwszy, drewniany kościół ufundował opat
czerwieński Maciej i pierwszym prepozytem
czyli proboszczem wieliszewskim został
Świętosław z zakonu kanoników czerwińskich. Kolejną drewnianą świątynię w Wieliszewie konsekrował 28 sierpnia 1729 r.
biskup kamieniecki i opat czerwiński Stanisław Józef Hozjusz, zasłużony duchowny
i dyplomata, w 1734 r. odznaczony Orderem
Orła Białego.
W czasie działań wojennych w październiku 1944 r. drewniany kościół z 1729 r. uległ
zniszczeniu. Obecnie na jego miejscu stoi
świątynia w stylu neoromańskim pw. Przemienienia Pańskiego, która została wzniesiona w latach 1950-1962.
W kościele znajduje się tablica poświęcona
pamięci żołnierzy Armii Krajowej VII Obwodu „Obroża” poległych w czasie Powstania Warszawskiego, m.in. z 706. plutonu
Michałów-Łajski, 722. plutonu Wieliszew,
723. plutonu Skrzeszew, 724. plutonu Kałuszyn-Olszewnica.
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Kościół parafialny
pw. Przemienienia Pańskiego
Transfiguration
of Christ Parish Church

Cmentarz parafialny
Parish Cemetery

miejscowość: Wieliszew
locality: Wieliszew

miejscowość: Wieliszew
locality: Wieliszew

Wieliszew jest jedną z najstarszych miejscowości powiatu legionowskiego, co potwierdza akt papieża Innocentego IV z 10 lutego
1254 r., w którym pojawia się po raz pierwszy nazwa miejscowości Wyelyschewo.

Cmentarna kaplica, wzniesiona w stylu klasycystycznym, jest niewątpliwie najciekaw-
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szym zabytkiem Wieliszewa. Na jej fasadzie
zachował się napis Żona Mężowi i data 1834 r.
Kaplica została zbudowana dwa lata po
śmierci właściciela klucza dóbr Wieliszew,
Tomasza Kamieńskiego herbu Ślepowron (1788−1832), przez jego żoną Marię
Kamieńską z domu Gautier. Małżeństwo
dzierżawiło klucz wieliszewski od 1816 r.,
a następnie, 15 października 1829 r. nabyli
te dobra od hr. Marii Teresy Tyszkiewiczowej, siostry księcia Józefa Poniatowskiego.
W kaplicy złożono m.in. szczątki zmarłej
w 1883 r. właścicielki Olszanki Rozalii
z Wolskich 1-go Ślubu Kopijowskiej, 2-go
Romanowskiej oraz Miecia Kopijowskiego,
zm. w 1902 r., o czym przypominają tablice
epitafijne z białego marmuru.
Jak wspominają starsi mieszkańcy wsi,
w czasie okupacji hitlerowskiej w grobowcu schroniła się rodzina żydowska. Nastrój zadumy nad przemijaniem wywołuje
na cmentarzu symboliczna mogiła 17-letniego Kazimierza Burzy ps. Grom, harcerza
Szarych Szeregów rozstrzelanego przez
hitlerowców 19 sierpnia 1944 r. Tu spoczywa również 23-letni żołnierz Armii Krajowej
Jan Ląca, uczestnik walk w czasie Powstania Warszawskiego w okolicach Legionowa
i Zegrza, który został rozstrzelany w Nowopolu 16 sierpnia 1944 r.

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
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Wieliszew is one of the oldest communes in
the Legionowo County. It is confirmed by the
act of Pope Innocent IV, dated February 10,
1254, in which the name of Wyelyschewo appears for the first time. The Wieliszew parish,
erected on July 20, 1387 by the Bishop of
Plock Ścibor of Radzymin, is slightly younger.
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It originated from the former parish in
Chotomów. The first wooden church was
founded by abbot Maciej of Czerwińsk, and
the first provost, i.e. the Wieliszew pastor,
was Świętosław of the Order of Canons Regular from Czerwińsk. The subsequent wooden temple in Wieliszew was consecrated on
August 28, 1729, by Bishop of Kamieniec
and Abbot of Czerwińsk, Stanislaus Josef
Hosius, honoured priest and distinguished
diplomat, awarded in 1734 the Order of the
White Eagle, the highest honour of the Republic of Poland.
During the World War II, in October 1944,
the wooden church dating back to 1729
was completely destroyed. Now, on the site
stands a new temple, built in a Neo-Romanesque style, dedicated to the Transfiguration
of Christ, which was built in the years 19501962.
There is a plaque in the church dedicated to
the memory of soldiers of the 7th Home Army
District „Obroża” („Collar”) who died during
the Warsaw Uprising, from the following
military units: 706th Platoon from MichałówŁajski, 722nd Platoon from Wieliszew, 723rd
Platoon from Skrzeszew and 724th Platoon
from Kałuszyn-Olszewnica.

Movement and cover the operations conducted by the Polish Home Army soldiers.
They often risked their lives, as during the
sabotage operation of pouring sand into
axle and oiling pad of the freight cars. When
two scouts were arrested by the Germans,
they risked the deportation to forced labour
camps in Germany, or even death penalty.
Thanks to the enormous efforts of many
people, they were saved from the worst
of concievable fates.
The inhabitants of Zegrze Południowe and
the authorities of the Nieporęt commune
paid tribute to the young and courageous
scouts.

17
Tablica upamiętniająca
kryzys przysięgowy
w Legionach Polskich,
1917 roku
Plaque commemorating
the Oath Crisis in the Polish
Legions in 1917
miejscowość: Zegrze Południowe
locality: Zegrze Południowe

16
Tablica upamiętniająca
Szare Szeregi
Plaque commemorating
the Grey Ranks
miejscowość: Zegrze Południowe
– u zbiegu ulic Warszawskiej i Rybaki
locality: Zegrze Południowe
– at the intersection of Warszawska
and Rybaki Streets
Kamień z metalową tablicą, odsłonięty
8 maja 2010 roku w 65. rocznicę zakończenia II wojny światowej, upamiętnia działalność Szarych Szeregów w Zegrzu Południowym w latach 1943 – 1944.
Pomnik przypomina o kilkunastoletnich,
chłopcach, którzy uczestniczyli w „małym

66

sabotażu” przeciwko okupantowi niemieckiemu - rozpoczęli działalność konspiracyjną w 1943 roku. Na wieliszewskim
cmentarzu, na grobach żołnierzy polskich
poległych w 1939 roku, umieszczali białoczerwone chorągiewki, kolportowali prasę
podziemną, malowali znaki Polski Walczącej, ubezpieczali akcje prowadzone przez
żołnierzy Armii Krajowej. Niejednokrotnie
narażali swoje życie, tak jak podczas jednej
z akcji sypania piasku do maźnic wagonów
towarowych, kiedy dwóm druhom zatrzymanym przez Niemców groziła wywózka
na przymusowe roboty do Niemiec, a nawet
kara śmierci. Z największym wysiłkiem wielu
osób uratowano ich przed najgorszym.
Hołd tym młodym harcerzom złożyło społeczeństwo Zegrza Południowego i władze
gminy Nieporęt.

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

A stone with a metal plaque, unveiled on May
8, 2010, on the 65th anniversary of the end
of World War II, commemorates the activities of the Grey Ranks in Zegrze Południowe
in the years 1943-1944.
The memorial call to memory the teenage
boys who took an active part in the minorsabotage operations against the Germans
in Nazi-occupied Poland. They started underground resistance operations in 1943.
They would place the red and white flags on
the graves of Polish soldiers killed in 1939
and buried in the Wieliszew cemetery, they
would distribute the underground press,
paint the emblem of the Fighting Poland

13 lipca 1917 r. koszary w Zegrzu Południowym były świadkiem kryzysu przysięgowego w 5. Pułku Piechoty Legionów Polskich.
Wydarzenie poprzedziła narada oficerów
jednostki, którzy na zebraniu w kasynie,
w obecności brygadiera Bolesława Roi,

postanowili odmówić złożenia przysięgi
na wierność cesarzom Niemiec i AustroWęgier. Kasyno stało się wówczas miejscem
manifestacji niepodległościowej i demonstracji silnych nastrojów antyniemieckich.
W następstwie tej decyzji oficerowie zostali internowani w obozie w Beniaminowie,
a podoficerowie i szeregowi w Szczypiornie
k. Kalisza. Współcześnie, w przebudowanym budynku kasyna (nr 14) w Zegrzu Południowym mieści się filia biblioteki Gminy
Nieporęt. Wydarzenia z 1917 r. upamiętnia
także pamiątkowa tablica. Wśród legionistów służących w Zegrzu Południowym
w czasie I wojny światowej bywały znane
osobistości. Niewątpliwie należy do nich
wybitny poeta Władysław Broniewski, który pod koniec 1916 r. został tu przeniesiony wraz z 4. Pułkiem Piechoty Legionów.
Skończył wtedy 19 lat i sukces literacki był
jeszcze przed nim. „Orlik” Broniewski służył w Legionach od kwietnia 1915 r. i wraz
z „Czwartakami” przeszedł krwawy szlak
bojowy.
On July 13, 1917, the barracks in Zegrze
Południowe were the scene of the Oath Crisis of the Polish 5th Legions Infantry Regiment. The event was preceded by a meeting
of the officers who gathered at the casino
and decided, in the presence of Brigadier
Boleslaw Roja, to refuse to swear an oath
of loyalty to the emperors of Germany and
Austria-Hungary. The casino became the
site of pro-independence manifestations
and strong anti-German sentiment. Following this decision, the officers were interned
in a camp in Beniaminów, while non-commissioned officers and privates were interned in Szczypiorno near Kalisz. Today,
in a converted casino building (No. 14) in
Zegrze Południowe, there is the Library division of the Nieporęt commune. The events of
1917 are also commemorated by a memorial plaque. Among the legionaries serving
in Zegrze Południowe during the First World
War, there have been many distinguished
personalities. We can unquestionably name
the outstanding poet Władysław Broniewski
who, at the end of 1916, was transferred here
along with the Polish 4th Legions Infantry
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Regiment. He was 19 years of age then
and his literary success was yet to come.
Under the pseudonym “Orlik” (‘Eagle’), Broniewski served in the Legions of April 1915,
and along with the 4th Legions Infantry
Regiment went through the terrible ordeal
of battle.

ral of the 2nd Railway Engineer Regiment.
He died tragically on August 15, 1927. To
our beloved Son – Parents. At the cemetery,
on All Souls’ Day, a solemn roll call of the
war dead is read by the soldiers. Especially
poignant are the graves of children from
the 30s of the 20th century, mostly children
of professional soldiers of the 2nd Railway
Bridge Battalion and 2nd Balloon Battalion. In 1934, some of the ashes from the
Wieliszew cemetery were transferred to the
newly created Legionowo parish cemetery.
In autumn 1944, the cemetery was on the
front line of the Soviet-German skirmishes.
Extremely heavy fighting in the area contributed to the most serious destruction to the
tombstones.

18
Wojskowy cmentarz garnizonowy
Garrison Military Cemetery
miejscowość: Wieliszew
locality: Wieliszew

Wojskowy cmentarz prawosławny władze
carskie założyły w 1902 r. przy linii kolejowej
do twierdzy Zegrze. Z najdawniejszych lat
funkcjonowania cmentarza możemy spotkać dziś betonowe prawosławne krzyże,
granitowe kolumny i głazy z datami 1902,
1908. Na szczególną uwagę zasługuje
pomnik wystawiony carskiemu oficerowi
S. I. Stasjukowi. Napis wyryty w języku rosyjskim informuje, że: 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. Na wieliszewskim cmentarzu pochowano także rodziny wojskowych
i urzędników. Przypomina o tym zdewasto-
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wany nagrobek Zofii Michajłowny Brzeskiej,
zmarłej w wieku 27 lat w 1904 r.
Po I wojnie światowej cmentarz służył polskim garnizonom w Zegrzu i Legionowie,
a także miejscowej ludności. Z tego okresu
pochodzi nagrobek z inskrypcją: Tadeusz
Szczepański, kapral 2-go Pułku Saperów Kolejowych. Zmarł śmiercią tragiczną 15 sierpnia 1927 r. Ukochanemu Synowi – Rodzice.
Na cmentarzu, co roku w dzień zaduszny,
wojskowi wygłaszali uroczysty apel poległych. Szczególnie przejmujące są mogiły
dziecięce z lat 30. XX w., głównie dzieci żołnierzy zawodowych z 2. Batalionu Mostów
Kolejowych i 2. Batalionu Balonowego.
W 1934 r. część prochów z Wieliszewa przeniesiono na nowo utworzony, legionowski
cmentarz parafialny. Jesienią 1944 r. cmentarz znajdował się na linii frontu radziecko
-niemieckiego. Niezwykle ciężkie walki
w tej okolicy przyczyniły się do poważnego
uszkodzenia większości nagrobków.
The Orthodox Russian Military Cemetery
was established by the Tsarist authorities
in 1902, alongside the railway tracks leading to the Zegrze fortress. We can find today Orthodox crosses made of concrete,
granite columns and stones with engraved
dates 1902 and 1908 dating back to the
earliest years of the existence of the cemetery. The monument in memory of the
Tsarist officer S.I. Stasjukow is of particular value. The inscription engraved in Russian informs: On March 9, 1915, Sergey
Ivanovich Stasjuk, lieutenant of the 8th Turkestan Rifle Regiment dedicated to Adjutant
General von Kaufman, died from injuries
suffered on February 11 in a battle with the
Germans in the village of Wola Wierzbowska,
Przasnysz district, province of Plock. In the
Wieliszew cemetery, other families of military officers and officials were laid to rest.
We are reminded of this by the devastated
tombstone of Zofia Michajłowna Brzeska,
who died at the age of 27 in 1904.
After World War I, the cemetery served the
Polish garrisons in Zegrze and Legionowo,
as well as the local population. From this
period comes the tombstone with the following inscription: Tadeusz Szczepanski, corpo-

19
Tablica upamiętniająca
por. WP Kazimierza Widorta
Plaque commemorating first
lieutenant of the Polish Army
Kazimierz Widort
miejscowość: Michałów-Reginów
– okolice ul. Głównej i Osiedlowej
locality: Michałów-Reginów – surroundings of Główna Str. and Osiedlowa Str.

Kamień z wmurowaną tablicą upamiętniającą por. Wojska Polskiego Kazimierza Widorta

(1907−1939). W 1939 r. oficer ten służąc
w 67. Pułku Piechoty walczył w składzie
4. Dywizji Piechoty Armii „Pomorze”. Poległ
bohatersko 14 września 1939 r. w bitwie
nad Bzurą w rejonie Chruślina Kościelnego i Guźni. Tablica została odsłonięta we
wrześniu 2011 r. na przedwojennej posesji
K. Widorta, którą zakupił w 1937 r. od rodziny Zyskowskich. Na 3-hektarowej parceli zbudował dom, w którym w 1939 r., na
parę miesięcy przed wybuchem wojny, zamieszkał wraz z rodziną. W 1936 roku poślubił Halinę Gidzińską i razem zamieszkali
w Brodnicy. Jednakże Kazimierz Widort został czasowo oddelegowany do Warszawy,
gdzie był słuchaczem II Kursu Centralnego
Instytutu Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego na Bielanach (dzisiejszy AWF),
a następnie instruktorem i sędzią bokserskim. Zamieszkał tymczasowo na Bielanach
na ul. Podczaszyńskiego 3, skąd dojeżdżał
do Michałowa gdzie nadzorował budowę
wspomnianego domu. Tablicę pamiątkową
ufundował w 72. rocznicę śmierci bohaterskiego oficera jego syn Kornel Widort.
Stone with a plaque commemorating second lieutenant of the Polish Army Kazimierz
Widort (1907-1939). In 1939, this officer,
serving in the 67th Infantry Regiment, fought
in the 4th Infantry Division “Pomerania”. He
died heroically on September 14, 1939 in
the Battle of the Bzura in the area between
Chruślin Kościelny and Guźnia. The plaque
was unveiled in September 2011 on the
pre-war property of Kazimierz Widort, which
he had bought in 1937 from the Zyskowski
family. On the three-hectare plot of land, he
built the house where, in 1939, a few months
before the war, he settled with his family. I
In 1936, he married Halina Gidzińska and
they settled together in Brodnica. However,
Kazimierz Widort was temporarily moved to
Warsaw, where he was a student of the 2nd
Course of the Józef Piłsudski Central Institute of Physical Education in Bielany (today
‘AWF’, Józef Piłsudski University of Physical
Education in Warsaw), and then boxing instructor and referee. He settled temporarily
in Bielany, at 3, Podczaszyńskiego Street,
and he commuted to Michalów, where he
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supervised the construction of the abovementioned house. The commemorative
plaque, funded by his son, Kornel Widort,
was erected on the 72 anniversary of the
death of the heroic officer.

and identify the corps. Colonel Antoni
Jankowski having at his disposal a dozen
squadrons of mounted riflemen, a battalion
of line infantry and two horse artillery guns
was sent out to reconnoitre the enemy. Early
in the morning of February 24, Jankowski
attacked the village of Nieporęt from the
east, where the enemy with the unknown
forces had its headquarters. He was probably counting on the fact that this is only
an advance guard of the enemy corps. Unfortunately, he encountered the main Russian forces commanded by Szachowski.
In response to the fire opened by the
Polish troops, the Russians retaliated with
a much fiercer attack, with strong cavalry
units attacking from behind the buildings. The
situation was redeemed by the commander
of the grenadier company of the 6th Line
Infantry Regiment, Captain Dobrzycki who
stopped the Russian attack with a gun salvo, so that the Polish guns could be withdrawn into the woods. In this way he saved
them from destruction. Jankowski, having
seen the overwhelming forces of the enemy,
ordered his troops to retreat.
This skirmish was the beginning of a fierce,
all-day-long battle for Bialoleka. In the end
General Małachowski ordered the withdrawal of his troops in the direction of Bródno, but
he managed to effectively disorganize Russians’ battle plan of Praga district. Thanks to
that he contributed to curtailing the Russian
offensive at Olszynka Grochowska.

Miejsce potyczki oddziałów 3. Pułku Strzelców Konnych płk. Jankowskiego z oddziałami rosyjskimi w dniu 24 lutego 1831 roku.
Potyczka ta była elementem większej bitwy
toczonej pod Białołęką w obronie Warszawy podczas Powstania Listopadowego,
w przeddzień słynnej bitwy pod Olszynką
Grochowską.
Sytuacja wyglądała następująco: mimo
zwycięskich dla Polaków bitew pod Stoczkiem, Dobrem i Wawrem, dysponujący
ponad dwukrotną przewagą liczebną nad
naszymi wojskami, rosyjski feldmarszałek
Dybicz kontynuował marsz w kierunku warszawskiej Pragi. Zaś od północy, od strony
Nieporętu do Białołęki posuwał się rosyjski
korpus gen. Szachowskiego. Dowodzący siłami polskimi gen. Józef Chłopicki
rozkazał stacjonującemu we wsi Białołęka
gen. Kazimierzowi Małachowskiemu rozpo-

Place of the skirmish between the 3rd Mounted Rifle Regiment of Colonel Jankowski with
the Russian troops on 24 February 1831.
The skirmish was part of a larger battle
fought in Bialoleka to defend Warsaw during
the November Uprising, on the eve of the famous battle of Olszynka Grochowska.
The situation was as follows: The Poles won
the battles of Stoczek, Dobre and Wawer,
but the Russians commanded by the field
marshal Dybicz, outnumbering the Polish
troops by at least 2 to 1 or more, continued their march towards Warsaw district of
Praga. And from the north, stretching from
Nieporęt to Bialoleka, the Russian corps
of General Szachowski marched ahead.
The commander of Polish forces, General
Józef Chłopicki ordered General Kazimierz
Małachowski stationed in the village of Bialoleka to carry out reconnaissance mission
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Pole bitwy 24.02.1831
Field of the battle fought
on 24 February 1831

21
Pomnik internowanych
oficerów Legionów Polskich
Monument to the officers
of the Polish Legions detained
in the internment camps
miejscowość: Białobrzegi
locality: Białobrzegi
Pomnik przy koszarach w Białobrzegach
(dawniej Beniaminów), upamiętniający internowanie oficerów Legionów Polskich, został

odsłonięty staraniem społeczności gminy
Nieporęt 5 czerwca 2004 r. Jest wierną repliką przedwojennego pomnika odsłoniętego 26 czerwca 1931 r. przez ministra poczt
i telegrafów Ignacego Boernera. Monument
powstał z inicjatywy żołnierzy 2. Batalionu
Radiotelegraficznego stacjonującego w pobliskich koszarach, przy wsparciu okolicznych mieszkańców. Uszkodzony w 1944 r.
i w 1948 r. rozebrany.
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locality: Nieporęt

znać siły tego korpusu. Na zwiad wysłany
został płk Antoni Jankowski dysponujący
kilkunastoma szwadronami strzelców konnych, batalionem piechoty liniowej i dwoma
działami artylerii konnej. Wczesnym rankiem
24 lutego Jankowski zaatakował od strony
wschodniej wieś Nieporęt, gdzie nieprzyjaciel o nieznanej mu sile miał swe kwatery.
Zapewne liczył na to, że jest to tylko szpica
wrogiego korpusu. Niestety trafił na główne
siły Szachowskiego, który w odpowiedzi na
ogień polskich dział uderzył dużo silniejszym, a zza zabudowań ruszył do ataku
silny oddział kawalerii. Sytuację uratował
dowódca kompanii grenadierskiej 6. pułku
piechoty liniowej kapitan Dobrzycki, który
salwą karabinową wstrzymał atak rosyjski
tak, że polskie działa pod tą osłoną zaprzężono i przeciągnięto w las. Tym sposobem
uratował je od zniszczenia. Jankowski widząc, że ma do czynienia z przeważającymi
siłami wroga, rozkazał odwrót.
Potyczka ta stała się początkiem zaciętej, całodniowej bitwy o Białołękę, zakończonej, co prawda, wycofaniem się sił
gen. Małachowskiego w kierunku Bródna,
ale skutecznie dezorganizującej Rosjanom
plan bitwy o Pragę i tym właśnie przyczyniającej się do zatrzymania ofensywy rosyjskiej
pod Olszynką Grochowską.

O Beniaminowie stało się głośno za sprawą kryzysu przysięgowego w Legionach
Polskich i utworzenia tu obozu dla oficerów
w lipcu 1917 r. (22 lipca przybyli pierwsi internowani). W następstwie odmowy złożenia
przysięgi na wierność cesarzom Niemiec
i Austro-Wegier, do połowy sierpnia 1917 r.
internowano w koszarach Beniaminowa
147 oficerów legionowych. Później w okresie międzywojennym i na emigracji stali się
oni czołowymi postaciami życia politycznego, społecznego i wojskowego. Wystarczy
wymienić: ostatniego premiera rządu II RP
Felicjana Sławoja Składkowskiego, bohaterskiego prezydenta Warszawy Stefana
Starzyńskiego, ministra poczt i telegrafów
Ignacego Boernera, wojewodę poleskiego
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Wacława Kostkę Biernackiego, dyrektora naczelnego Polskiego Radia Romana
Starzyńskiego, prezesa Banku Polskiego
Adama Koca, dowódcę Armii „Pomorze”
w kampanii 1939 r. gen. Władysława Bortnowskiego, szefa Polskiej Misji Wojskowej
we Francji gen. Stanisława Burhardt Bukackiego, komendanta głównego Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego. Legenda
Beniaminowa stała się składową życiorysów
kilkunastu generałów i polityków II RP.

Military Mission in France – General Stanislaw Burhardt-Bukacki or commander of
the Home Army – General Stefan Rowecki.
The legend of the village of Beniaminów
became a component inextricably linked
to several biographies of generals and politicians of the Second Polish Republic.

The monument near the barracks in
Białobrzegi (formerly Beniaminów), commemorating the internment of the Polish
Legions officers, was unveiled on June 5,
2004, thanks to the efforts of the community
of Nieporet. It is an exact replica of the prewar monument, unveiled June 26, 1931, by
the Minister for Posts and Telegraphs Ignacy
Boerner. The monument was created on
the initiative of the soldiers of the 2nd Radiotelegraphy Battalion stationed in nearby
barracks, with the support of local residents.
It was damaged in 1944 and dismantled
in 1948.
The village of Beniaminów became famous
after the Oath Crisis, when the members
of the Polish Legions who had refused
to swear an oath of loyalty to the German
Kaiser were interned there in July 1917 (the
first prisoners came on July 22, 1917). Following the refusal to swear an oath of loyalty
to the emperors of Germany and AustriaHungary, by mid-August 1917, the total of
147 Polish Legion officers were interned in
the barracks of Beniaminów. Later, in the
interwar period and in exile, the formerly
interned individuals became leading figures
in political, social and military life. We shall
name them here: last Prime Minister of the
Second Polish Republic – Felicjan Slawoj
Składkowski, heroic mayor of Warsaw –
Stefan Starzyński, Minister of Post and Telegraphs – Ignacy Boerner, governor of Polesie – Wacław Kostka Biernacki, managing
director of Polish Radio – Roman Starzyński,
President of the Polish Bank – Adam Koc,
commander of the Army “Pomerania” in
the 1939 September Campaign – General
Władysław Bortnowski, head of the Polish

Tablica upamiętniająca internowanych oficerów Legionów Polskich
Plaque commemorating the internment of the Polish Legions officers

pełniących służbę na 4 posterunkach
(1 przy bramie i 3 przy ogrodzeniu).
Budynki, w których internowano oficerów
polskich, po II wojnie światowej nadbudowano o jedno piętro i otynkowano, ale noszą
wiele cech charakterystycznych dla carskiego budownictwa garnizonowego. Wyróżnia je ława fundamentowa z granitowych
bloków, półokrągłe nadłucza nad otworami
okiennymi, a także narożne boniowanie.
W budynku nr 13, na którym zawieszono
pamiątkową tablicę, funkcjonowała niemiecka komenda obozu. Tu urzędowali komendanci, m.in. kpt. Cleinow i ppor. Ebner.
W budynku obok, dziś nr 17, mieściła się
redakcja słynnego „Biuletynu Beniaminowskiego”, czasopisma redagowanego przez
internowanego legionistę ppor. Romana
Starzyńskiego, w latach 30. XX w. dyrektora naczelnego Polskiego Radia. W gmachu
zajmowanym obecnie przez Przedszkole
nr 32, od 22 lipca 1917 r. do 27 marca 1918 r.,
był internowany kpt. lekarz Felicjan Sławoj
Składkowski – późniejszy generał dywizji,
prezes Rady Ministrów w latach 1936−1939.
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miejscowość: Białobrzegi
locality: Białobrzegi

Na zakwaterowanie oficerów Legionów
Polskich internowanych latem 1917 r. po
kryzysie przysięgowym przeznaczono 6 murowanych budynków w koszarach w Beniaminowie (dziś Białobrzegi). Obecny dojazd
do osiedla w Białobrzegach pokrywa się
z główną drogą i bramą obozu dla internowanych legionistów. Obóz początkowo nie
był ogrodzony. W późniejszym okresie otoczono go płotem o wysokości 2 m z drutu
kolczastego zawieszonego na drewnianych
palach. Obozu strzegł niemiecki pododdział wartowniczy złożony z jednego oficera, jednego podoficera i 20-tu wartowników

Six brick buildings in the barracks in Beniaminów (now Białobrzegi) were destined for
the accommodation of the Polish Legions
officers interned in the summer of 1917 after the Oath Crisis. The current access to
the estate in Białobrzegi overlaps with the
main road and gate leading to the internment camp for the Polish Legions officers.
The camp was not originally fenced. Later,
the area was surrounded by a fence over 2
m in height made of barbed wire suspended
on wooden stilts. The camp was guarded
by the German guard sub-unit consisting of
one officer, one non-commissioned officer
and 20 guards on duty at four stations (one
at the gate and 3 at the fence).
The buildings in which the Polish officers
were interned, after World War II were extended upwards and plastered, but they
still bear many of the characteristics of the
Tsarist garrison buildings. They can be distinguished by the continuous footing made
of granite blocks, semi-circular lintels above
the window openings and corner rustication.
In the building No. 13, on which a commem-

orative plaque was suspended, the German
command of the camp was located. Here
were the offices of the commanders, of captain Cleinow and second lieutenant Ebner,
among others. In the adjacent building, now
under the No. 17, the famous editorial of
the “Beniaminów Bulletin” was located, periodical edited by the detained legionnaire,
second lieutenant Roman Starzyński, Chief
Executive of the Polish Radio in the 30s
of the 20th century. In the building currently
occupied by the Kindergarten No. 32, from
22 July 1917 until 27 March 1918, the captain and doctor Felicjan Sławoj Składkowski
was interned, who later became Divisional
General and the Prime Minister of the Republic of Poland in the years 1936-1939.
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Cmentarz jeńców radzieckich
Cemetery of Soviet prisoners
of war
miejscowość: Białobrzegi
locality: Białobrzegi

Cmentarz znajduje się na północnym skraju koszar w Białobrzegach na tzw. „Winnej
Górze”. Założono go w sierpniu 1941 r. dla
obozu jeńców radzieckich, którzy dostali się
do niewoli po ataku Niemiec hitlerowskich
na ZSRR. Obóz noszący numerację Stalag
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368, a następnie nr 333, mieścił się tuż obok
koszar na odrutowanym polu.
Jeńcy początkowo mieszkali w ziemiankach, a potem w barakach. W związku
z nieludzkimi warunkami bytowania w obozie zmarło co najmniej 10 tys. jeńców radzieckich różnych narodowości. Przyczyną
śmiertelności były epidemie, głównie tyfusu,
głód, bicie oraz praca ponad ludzkie siły
w obozowych filiach w Poniatowie, Bukowie
i w legionowskich koszarach. Zgodnie z zeznaniami mieszkańców Białobrzegów złożonymi w 1948 r. przed Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich, głód powodował,
iż jeńcy jedli trawę. Odnotowano również
przypadki kanibalizmu. Próby udzielania pomocy przez okolicznych mieszkańców były
karane śmiercią. Jesienią 1943 r. niemiecki
wartownik postrzelił Genowefę Wróbel za
przerzucanie żywności przez druty. Załogę obozu tworzyły niemieckie kompanie
614. Batalionu Strzelców Krajowych, złożone ze starszych mężczyzn, nienadających
się do służby frontowej.
Według szczątkowych wykazów niemieckich w 1942 r. w obozie przebywało 6378
jeńców, natomiast jesienią 1943 r. było
tu 2114 jeńców radzieckich i 2720 żołnierzy
włoskich.
28 lipca 1944 r., tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego, obóz w Beniaminowie został oswobodzony przez pododdział
Armii Krajowej z III batalionu nieporęckiego
dowodzonego przez por. Zygmunta Mireckiego ps. „Zim”.
Na terenie cmentarza, staraniem Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego,
złożono 3 płyty nagrobne jeńców włoskich
zmarłych w 1944 r.

gen. prof. Konstantego Iwanowicza Wieliczki (1856−1927), autora umocnień budowanych na obszarze od twierdzy Modlin
po Władywostok i Port Artur. W centralnej
części beniaminowskiego fortu powstały
monumentalne betonowe koszary liczące
20 półkoliście sklepionych izb żołnierskich. Po obu stronach bloku koszarowego
umieszczono latryny i łaźnie.

The cemetery is located on the northern
edge of the barracks in Białobrzegi, on the
so-called „Winna Góra”. It was set up in August 1941, for the Soviet prisoners of war,
who were captured after the Nazi attack on
the USSR. The Stalag bearing the No. 368
and then No. 333 was located right next to
the barracks on a barbed-wired field.
The prisoners originally lived in dugouts,
and then in barracks. As a result of the inhuman living conditions in the camp, at least
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10 thousand Soviet prisoners of various nationalities have died. The causes of death
were numerous: epidemics, especially
typhus, starvation, beatings, and forced
hard labour in the camp subsidiaries in Poniatów, Buków and in the Legionowo barracks. According to the testimony of the
residents of Białobrzegi, submitted in 1948,
before the main Commission for the Investigation of Nazi Crimes in Poland, the famine forced prisoners to eat grass. The cases
of cannibalism have also been reported.
Attempts to provide assistance to the prisoners by the local people were punishable by
death. In autumn 1943, the German guard
executed Genowefa Wróbel for throwing
food over the barbed wire to the prisoners. The guards of the camp consisted
of older men, considered physically unfit
for frontline service of German companies
of the 614. National Rifle Battalion.
According to the incomplete German
records, in 1942 there were 6,378 prisoners of war in the camp, while in the autumn
of 1943; there were 2,114 Soviet prisoners
of war and 2,720 Italian POWs.
On July 28, 1944, shortly before the outbreak
of the Warsaw Uprising, the prisoner-of-war
camp in Beniaminów was liberated by the
Home Army sub-unit of the Third Battalion
from Nieporęt, commanded by first lieutenant Zygmunt Mirecki alias ‘Zim’.
With the efforts of the Historical Society
of Nieporęt, three tombstones to commemorate the Italian prisoners of war who died
in 1944 were laid to rest in the cemetery.
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Fort carski z początku XX wieku
Tsarist Fort from the early 20th
century
miejscowość: Beniaminów
locality: Beniaminów
Fort w Beniaminowie stanowi wartościowy przykład carskiej sztuki fortyfikacyjnej.
Powstał według koncepcji rosyjskiego

Okres carski fortu w Beniaminowie zamyka data 10 sierpnia 1915 r., kiedy to wojska
niemieckie zajęły fort. Przed wycofaniem się
Rosjanie zdążyli wysadzić najważniejsze
elementy obronne w powietrze.
Rzeczywiste znaczenie militarne fort w Beniaminowie pełnił w okresie wojny polsko
-rosyjskiej, a szczególnie w czasie Bitwy
Warszawskiej w połowie sierpnia 1920 r.
Wszedł wówczas w skład drugiej linii obrony
Warszawy (tzw. dawnej niemieckiej) przed
nacierającymi wojskami bolszewickimi.
Umocnienia bohatersko bronili żołnierze
48. Pułku Strzelców Kresowych. 14 sierpnia
1920 r. bolszewicy wbili się klinem między
Radzymin i Beniaminów, zajmując położone
w pobliżu wsie Dąbkowizna i Wólka Radzymińska. W nocy z 14 na 15 sierpnia 1920
r. podjęli dwukrotną próbę wdarcia się do
fortu. W czasie walk obie strony poniosły

poważne straty. Zginęło wówczas 10 Polaków a 23 żołnierzy zostało rannych. Jednocześnie zdobyli karabin maszynowy i wzięli
do niewoli 26 jeńców rosyjskich z trzech
pułków: 241. Włościańskiego Pułku Strzelców dowodzonego przez Tierentiewa i 243.
Piotrogrodzkiego Pułku Strzelców Uwarowa (oba w składzie 81. Brygady Strzelców
Kombriga Stiepanowa) oraz ze 189. Pułku
Strzelców (21. DS Iwana Smolina).
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The Fort in Beniaminów is a valuable example of imperial fortification art. It was created
according to the concept of the Russian
general. Professor Konstantin Ivanovich
Wieliczka (1856-1927), the author of the
fortifications built in the area stretching from
the Modlin fortress, to Vladivostok and Port
Arthur. In the central part of the Fort in Beniaminów, numerous gigantic concrete
barracks were built numbering 20 soldiers’
chambers with semi-circular vault. On both
sides of the barracks, latrines and bathhouses were provided.
The Tsarist period of the fort in Beniaminów
ends on August 10, 1915, when German
troops captured it. Before the withdrawal,
the Russians managed to blow up the main
defence elements.
The fort in Beniaminów played an important
military role in the Polish-Soviet War and
especially during the Battle of Warsaw in
mid-August 1920. It served as the second
line of defence of Warsaw (the so-called
‘former German defence line’) before the
advancing Bolshevik troops. The soldiers
of the 48th Rifle Borderland Infantry Regiment heroically defended the fortifications.
On August 14, 1920, the Bolsheviks drove
a wedge between Radzymin and Beniaminów, occupying the nearby villages
of Dąbkowizna and Wolka Radzymińska.
On the night of 14th to 15th August 1920,
the Soviets attempted twice to break into
the fort. During the fighting, both sides suffered heavy losses. 10 Poles were killed
and 23 soldiers were wounded. But they
managed to capture a machine gun and
took 26 Russian prisoners from three regiments: 241st Peasants Rifle Regiment commanded by Tierentiew, 243rd Petrograd Rifle
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Regiment ‘Uvarov’ (both belonging to the
81st Rifle Brigade of combrig Stepanov) and
the 189th Rifle Regiment (21st Rifle Division
of Ivan Smolin).
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Pomnik poległej załogi polskiego
bombowca PZL P.37B „Łoś”
The monument commemorating the
crew of the Polish bomber PZL.37B
Moose (Łoś)
miejscowość: Wólka Radzymińska - przy
skrzyżowaniu, ul. Szkolnej i Topolowej
locality: Wólka Radzymińska – near the
junction of Szkolna and Topolowa streets

W dniu 7 września 1939 roku, podczas
lotu na bombardowanie niemieckich kolumn pancernych pod Łodzią i Piotrkowem,
w walce powietrznej z niemieckimi myśliwcami Me-110, w wyniku zestrzelenia nad
Wólką Radzymińską, poległa w obronie Ojczyzny załoga z 16. Eskadry Bombowej
w składzie:
•
ppor.
obs.
Władysław
Kołdej
- ur. 7 lipca 1915 r., absolwent SPL
w Dęblinie (11 promocja), mianowany
ppor. obs. 15.10.1938 r., po promocji
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przydzielony do 1 Pułku Lotniczego
(1 plot) w Warszawie, brał udział
w kampanii wrześniowej 1939 r. jako
obserwator 16. Eskadry Bombowej,
walczącej w składzie Brygady Bombowej. 7 września 1939 r. o godz.
15.45 wystartował z lotniska Popielewo na samolocie PZL.37B „Łoś”, jako
dowódca załogi i nie powrócił z lotu
bojowego…
•
pchor. pil. Wacław Cierpiłowski
- ur. 23 listopada 1915 r. w Lidzie,
absolwent SPL w Dęblinie (12 promocja), w czerwcu 1939 r. skierowany na
praktykę do 1 plot w Warszawie, brał
udział w kampanii wrześniowej 1939 r.
jako pilot 16. Eskadry Bombowej
„Łosi”. 7 września 1939 r. o godz.
15.45 wystartował z lotniska Popielewo na samolocie PZL.37B „Łoś”, jako
pilot samolotu i nie powrócił z lotu
bojowego…
•
kpr. strz. sam. Karol Pysiewicz
- ur. 19 lipca 1917 r., absolwent SPLdM
w Bydgoszczy, przydzielony do 1 plot
w Warszawie, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako strzelec
samolotowy 16. Eskadry Bombowej
„Łosi”. 7 września 1939 r. o godz.
15.45 wystartował z lotniska Popielewo na samolocie PZL.37B „Łoś” jako
strzelec pokładowy i nie powrócił z lotu
bojowego…
•
kpr. strz. sam. Kazimierz Wielgoszewski - ur. 4 sierpnia 1919 r., absolwent SPLdM w Bydgoszczy, przydzielony do 1 plot w Warszawie, brał
udział w kampanii wrześniowej 1939 r.
jako strzelec samolotowy 16. Eskadry
Bombowej „Łosi”, walczącej w składzie
Brygady Bombowej. 7 września 1939 r.
o godz. 15.45 wystartował z lotniska
Popielewo na samolocie PZL.P37B
„Łoś” jako strzelec pokładowy i nie
powrócił z lotu bojowego.
W związku z odnalezieniem miejsca upadku samolotu [co potwierdziła eksploracja
jesienią 2011 roku dużych części jego konstrukcji] dla upamiętnienia tego tragicznego
wydarzenia władze samorządowe i społeczeństwo Gminy Nieporęt ufundowały
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okolicznościowy pomnik. Przedstawia on
osadzoną na nieregularnej płycie granitowej replikę śmigła samolotu PZL.37B „Łoś”
w skali 1:1.
On the 7th of September 1939, in a mission
aimed at bombing the German armoured
columns near Łódź and Piotrków, the crew
of the 16th Bomber Squadron fell in defence
of their homeland, shot down above the village of Wólka Radzymińska as a result of air
combat with German Me-110 fighter planes.
•
pilot officer Władysław Kołdej - born
on 7 July 1915, graduate of the Pilot Officer Cadet School in Dęblin (11th promotion), after being promoted to the
rank of pilot officer on 15.10.1938, was
assigned to the 1st Aviation Regiment
and took part in the campaign of September 1939 as a spotter pilot of the
16th Polish Bomber Squadron fighting as part of the Bomber Brigade. On
the 7th of September 1939, at 15.45,
he took off from the Popielewo airport
as the crew commander on board the
PZL.37B Moose (“Łoś”) bomber and
did not return from this sortie.
•
pilot
officer
cadet
Wacław
Cierpiłowski – born on 23 November
1915 in Lida, graduate of the Pilot Officer Cadet School in Dęblin, in June 1939
assigned for practice to the 1st Aviation
Regiment, took part in the campaign of
September 1939 as a pilot of the 16th
Polish “Moose” Bomber Squadron. On
the 7th of September 1939, at 15.45, he
took off from the Popielewo airport as
the pilot on board the PZL.37B Moose
bomber and did not return from this
sortie;
•
leading aircraftman shooter Karol
Pysiewicz – born on 19 July 1917,
graduate of the Polish Air Force
N.C.O.’s Training School in Bydgoszcz,
assigned to the 1st Aviation Regiment,
took part in the campaign of September 1939 as a shooter of the 16th Polish
“Moose” Bomber Squadron. On the
7th of September 1939, at 15.45, he
took off from the Popielewo airport
as the shooter on board the PZL.37B

Moose bomber and did not return from
this sortie;
•
leading aircraftman shooter Kazimierz Wielgoszewski – born on 4 August
1919, graduate of the Polish Air Force
N.C.O.’s Training School in Bydgoszcz,
assigned to the 1st Aviation Regiment,
took part in the campaign of September 1939 as a shooter of the 16th Polish
“Moose” Bomber Squadron, fighting as
part of the Polish Bomber Brigade. On
the 7th of September 1939, at 15.45,
he took off from the Popielewo airport
as the shooter on board the PZL.37B
Moose bomber and did not return from
this sortie;
During Autumn 2011, the place of the plane
crash was discovered and confirmed by the
excavations of large pieces of the aircraft. In
order to commemorate this tragic event the
territorial government authorities and the inhabitants of the Nieporęt commune founded
the memorial monument. It is in the form of
a granite plaque of irregular shape with a
1:1 replica of the propeller of the PZL.37B
Moose plane.
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Miejsce bitwy
14/15 sierpnia 1920 roku
Site of the Battle of Warsaw
(14/15 August 1920)
miejscowość: Wólka Radzymińska
locality: Wólka Radzymińska
Jednym w ważniejszych epizodów Bitwy
Warszawskiej 1920 roku był atak I Batalionu
28. Pułku Strzelców Kaniowskich dowodzonych przez porucznika Stefana Pogonowskiego na pozycje sowieckie pod Wólką
Radzymińską. W nocy z 14 na 15 sierpnia.
armia sowiecka planowała zablokować
i zniszczyć komunikację wojsk polskich na
prawym brzegu Wisły. Oddziały polskie,
które wyruszyły z miejsca koncentracji
w legionowskich koszarach i chwilowo
stacjonowały w okolicach Aleksandrowa,
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na rozkaz dowództwa brawurowo zaatakowały wojska sowieckie. Natarciem w stronę Wólki Radzymińskiej batalion Strzelców
Kaniowskich związał walką przeważające
siły wroga i zapobiegł planom wojsk sowieckich. Oddział por. Pogonowskiego zajął
rejon Wólki Radzymińskiej. Było to pierwsze
w tej fazie wojny, zdecydowane zwycięstwo
oddziałów polskich. Zdaniem generała
Lucjana Żeligowskiego, atak por. Pogonowskiego był punktem zwrotnym Bitwy Warszawskiej, a co za tym idzie – całej wojny
polsko-bolszewickiej. To ważne zwycięstwo
zostało okupione żołnierską śmiercią dowódcy batalionu por. Stefana Pogonowskiego, dowódcy 6. kompanii Benedykta
Pęczkowskiego oraz 18 żołnierzy poległych
rankiem 15 sierpnia 1920 r. W uznaniu bohaterstwa na polu walki, obaj dowódcy zostali
awansowani pośmiertnie do stopnia kapitana. W 1924 roku, w pobliskich Zamostkach
Wólczyńskich, prezydent II RP Stanisław
Wojciechowski dokonał odsłonięcia obelisku upamiętniającego żołnierzy 28. Pułku
Strzelców Kaniowskich poległych tu w sierpniu 1920 r. (patrz punkt 27).

się obelisk, upamiętniający żołnierzy
28. Pułku Strzelców Kaniowskich (PSK) poległych tu w sierpniu 1920 r. Ten skromny
pomnik odsłonił 14 września 1924 r prezydent II RP Stanisław Wojciechowski, a poświęcił go arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski.
Inskrypcja na pomniku upamiętnia kpt. Stefana Pogonowskiego − dowódcę I batalionu 28. PSK, kpt. Benedykta Pęczkowskiego
− dowódcę 6. kompanii oraz 18-tu żołnierzy poległych tu rankiem 15 sierpnia 1920 r.
Batalion kpt. Pogonowskiego został skierowany pod Radzymin w wyniku ważnej dla
przebiegu Bitwy Warszawskiej narady trzech
generałów. Po południu 14 sierpnia 1920 r.
w legionowskich koszarach spotkali się gen.
Józef Haller, dowódca Frontu Północnego
z dowódcą 1. Armii gen. Franciszkiem Latinikiem oraz gen. Lucjanem Żeligowskim,
dowódcą stacjonującej tu 10. Dywizji Piechoty. Ustalono wówczas, że 10. DP wraz
z 28. PSK nie zostanie skierowana pod Modlin, jak dotychczas planowano, tylko przystąpi do odbicia Radzymina z rąk Rosjan.
Zadanie stopniowo zostało wykonane, a żołnierzy poległych na polu chwały macierzysty pułk upamiętnił na cmentarzu poległych
w Radzyminie i pomnikiem z piaskowca
pod Zamostkami. Przy pomniku przechodzi obecnie szlak rowerowy II linii obrony
im. kpt. S. Pogonowskiego.

to 15 August the Soviet army was planning
to block and destroy radio contact of the
Polish troops on the right bank of the Vistula River. The Polish troops who departed
from the rallying point in the Legionowo
barracks and were temporarily stationed in
the vicinity of Alexandrów, at the high command’s behest, daringly attacked the Soviet
army. By the attack in the direction of Wolka
Radzymińska, the 28th Kaniów Rifle Regiment engaged in battle the enemy’s superior
forces, thusly preventing the Soviet troops’
plans. Lieutenant Pogonowski’s units captured the Wólka Radzymińska district. It was
the first decisive victory of the Polish troops
at this stage of the war. According to General Lucjan Żeligowski, the attack of Lieutenant Pogonowski’s troops was a turning point
in the Battle of Warsaw and, as a result,
of the Polish-Soviet War. This important victory
was attained at the cost of lives of Lieutenant
Stefan Pogonowski, who was killed when
leading a charge of a battalion he commanded, of the cost of the 6th ‘Benedykt
Pęczkowski’ company and of 18 soldiers
who fell fighting for their country in the
morning of August 15, 1920. In recognition of their heroism on the battlefield, both
commanders were posthumously promoted
to the rank of Captains. In 1924, in nearby
Zamostki Wólczyńskie, the President of
the Second Republic of Poland Stanisław
Wojciechowski unveiled an obelisk commemorating the soldiers of the 28th Kaniów
Rifle Regiment who fell fighting for their
country on August 15, 1920 (see item 27).

27

One of the most important episodes of
the Battle of Warsaw in 1920 was the attack
of the 1st Battalion of the 28th Kaniów Rifle Regiment commanded by Lieutenant
Stefan Pogonowski on the Soviet positions
in Wólka Radzymińska. On the night of 14
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Pomnik poległych
strzelców kaniowskich
Monument to the fallen
Kaniowski Riflemen

Between Zamostki Wólczyńskie and Wólka
Radzymińska, along the route No 631,
the obelisk commemorating the soldiers of
the 28th Kaniowski Rifle Regiment killed in
August 1920, was preserved. This modest
monument was unveiled on September 14,
1924 by the President of the Second Republic of Poland, Stanislaw Wojciechowski, and
consecrated by the Archbishop of Warsaw,
Alexander Kakowski.
The inscription on the monument commemorates Captain Stefan Pogonowski
– commander of the 1st battalion of the 28th
Kaniowski Rifle Regiment, Captain Benedykt
Pęczkowski – commander of the 6th company and 18 soldiers fallen in the morning
of August 15, 1920. The battalion commanded by the captain Pogonowski was directed
to Radzymin due to a meeting of three generals, important for the course of the Battle
of Warsaw. In the afternoon of August 14,
1920, in Legionowo barracks, General Józef
Haller, commander of the Polish Northern
Front, met commander of the 1st Army, General Franciszek Latinik and General Lucjan
Żeligowski, commander of the 10th Infantry
Division which was stationed here. It was
then established that the 10th Infantry Division (together with the 28th Kaniowski Rifle
Regiment) would not be directed to Modlin,
as previously planned, but would proceed
to recapture Radzymin from the hands of
the Russians. The task was executed gradually, and the soldiers who died in the line
of duty were honoured by their regiment
in the cemetery of Radzymin and commemorated with a sandstone monument
in Zamostki. The cycling route commemorating the second line of defence and dedicated to Captain S. Pogonowski runs close
to the monument.
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Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

miejscowość: Zamostki Wólczyńskie
locality: Zamostki Wólczyńskie
Pomiędzy Zamostkami Wólczyńskimi a Wólką
Radzymińską, przy drodze nr 631 zachował
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Lake areas, nature reserves, fields and meadows. Serock – one of the oldest towns
in Mazovia. In Wola Kiełpińska – the only church in the county dating back to the
19th century. Military fortifications in Dębe and in Zegrze. All these attractions are
waiting for tourists who decide to follow the northern trail. In addition, along the
way, memorabilia of Radziwiłł and Krasiński families. Trail suitable for cyclists.
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Tereny nad jeziorem, rezerwaty, pola, łąki. Serock – jedna z najstarszych
miejscowości na Mazowszu. W Woli Kiełpińskiej jedyny na terenie powiatu
kościół XIX-wieczny. Forty w Dębem i Zegrzu. Te wszystkie atrakcje czekają na
turystę, który zdecyduje się podążyć szlakiem północnym. Po drodze pamiątki po
Radziwiłłach i Krasińskich. Szlak przydatny dla kolarzy.

yB

Narew

Szlak północny, znaki czerwone
Northern trail marked in red

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

ar

Zaokopowa

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

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
ZEGRZE – Jego dzieje sięgają XIII w. Było ono wówczas książęcą wsią o charakterze nadrzecznej osady handlowej. Od XVIII w. wieś należała do rodu Krasińskich. W 1779 r. gościł tu król Stanisław August Poniatowski. Podczas Powstania
Kościuszkowskiego w 1794 r. w okolicach Zegrza ranny został malarz Aleksander
Orłowski uwieczniony na kartach „Pana Tadeusza”. W 1890 r., gdy właścicielami
dóbr byli Radziwiłłowie, teren został sprzedany Rosjanom, którzy wybudowali tu
twierdzę. Składały się na nią dwa forty połączone wałem, prochownie i ponad
setka budynków koszar, tworzących samodzielne miasteczko wojskowe. Obecnie
funkcjonuje tutaj wojskowe Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, więc zwiedzanie możliwe jest tylko za zgodą dowództwa.

A. 11,2 km | Wierzbica – Zegrze
[opisy historyczne miejsc

1

-

13

na stronach 87-100]
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Przez malowniczy Serock i rezerwat Wąwóz Szaniawskiego do twierdzy w Zegrzu
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Szlak
wyrusza z ronda w Wierzbicy, wsi wzmiankowanej już w 1349 r. Tu znajduje
się kapliczka z 1863 r. przypominająca walki Powstania Styczniowego 1 (w pobliżu
przystanek PKS). Idąc ulicą Pułtuską na południe, osiągamy granicę Serocka.
SEROCK – jedna z najstarszych miejscowości na Mazowszu. Pierwsza zachowana wzmianka pochodzi z 1065 r., znalazła się w tzw. falsyfikacie mogileńskim.
W XI – XIII w. istniał tu gród sprawujący kontrolę nad drogami wodnymi Narwi
i Bugu zwany wtedy Szyroczec. Serock jest miastem od 1417 r.
Przy ul. Czerskiej odnajdujemy ośrodek „Narew” z pozostałościami kirkutu żydow0,8 km skiego 2 (0,8 km). Istnieje możliwość zwiedzenia za zgodą kierownika ośrodka.
Po kolejnych 800 m, po prawej stronie docieramy do dobrze widocznych, dziś okalających boisko sportowe Wałów Napoleońskich 3 .
Trasa prowadzi w okolicy placu zabaw i od ronda (punkt widokowy ścieżką w górę)
wąwozem Traktu Napoleońskiego do ul. Niskiej. Wkrótce docieramy do kościoła 4
2,6 km (2,6 km). (W lewo w kilka minut do grodziska zwanego Ogrodziskiem lub Barbarką).
Szlak
prowadzi krótko wspólnie ze szlakiem żółtym. Po 200 m dochodzimy na
rynek wybrukowany w latach 1846-1848. Przy ul. Rynek 5 stoi ciekawa kamienica Ignacego Sajnoga. Na budynku Ratusza Miejskiego znajduje się tablica poświęcona
pamięci mieszkańców Serocka 5 . Bliżej ul. 11 Listopada natomiast jest miejsce po
3,1 km byłej synagodze 6 (3,1 km). Wracamy na ul. Pułtuską. Tu znajdujemy miejsce bombardowania z 1939 r. 7 . Przy ul. Wyzwolenia szlak mija kamienicę Konrada Bocka 8
3,4 km (3,4 km) i po 300 m cmentarz z mogiłami obrońców ojczyzny 9 . Idziemy ul. Sienkiewicza i dalej - schodami w dół skarpy. W tej okolicy na prywatnej posesji znajduje się
4 km miejsce straceń żołnierzy w 1941 r. 10 (4 km). Przy brzegu Narwi następuje połączenie
ze znakami żółtymi (4,2 km). Idziemy brzegiem Narwi, ulicą
4,2 km znaków czerwonych
Rybaki. Przy posesji nr 51 w 1948 r. gościł i malował Pablo Picasso.
Szlaki doprowadzają do ogrodzonego, niedostępnego dla turystów rezerwatu Jadwisin chroniącego pozostałości Puszczy Serockiej. Nad skarpą znajduje się niewidoczny
6,2 km stąd pałac Radziwiłłów z 1898 r. 11 (6,2 km). Wędrujemy brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego utworzonego po wybudowaniu w Dębem w 1963 r. zapory na Narwi. Akwen ma
3,3 tys. ha powierzchni, 40 km długości, do 12 m głębokości. Ścieżkami docieramy
7 km do malowniczego rezerwatu Wąwóz Szaniawskiego utworzonego w 1979 r. (7 km).
Opodal park otaczający miejsce po spalonym w 1977 r. dworku, w którym mieszkał
i tworzył dramaturg Jerzy Szaniawski (1886 – 1970). Wyróżnia się w nim trzypienny
klon oraz kasztanowiec.
11,2 km Podążamy drogami Jadwisina, potem szosą do Zegrza (11,2 km) i przystanku PKS.
Za ogrodzeniem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki znajduje się miejsce śmierci Konstantego Radziwiłła 12 oraz tablica upamiętniająca żołnierzy łączności zgładzonych na Wschodzie, a także telegrafistki-juzistki wojskowej służby łączności 13 .

A. 11,2 km | Wierzbica – Zegrze
[historical sites description

1

-

13

on pages 87-100]

Through the picturesque town of Serock and ‘Szaniawski Ravine’ Nature Reserve
to the Zegrze Fortress
The Polish Heritage Trail of
starts near the roundabout in Wierzbica, village mentioned already in 1349. There is a chapel dating back to 1863, reminiscent of the January Uprising 1 (near the bus stop). Walking down Pułtuska Street towards the south,
the trail reaches the limits of Serock.
SEROCK – one of the oldest towns in Mazovia. The first mention of Serock comes
from the so-called ‘Mogilno counterfeit’ [falsyfikat mogileński] from 1065. From the
11th to the 13th century, there was a fortified town here, governing the waterways
of the Narew and Bug rivers, known as Szyroczec. Serock has existed as a town
since 1417.
0.8 km

2.6 km

3.1 km
3.4 km

On Czerska Street, we find the ‘Narew’ holiday centre with the remains of a Jewish cemetery 2 (0.8 km). Visits to the site can be authorized with the consent of the manager
of the resort. Having passed 800 meters, to the right, we get to clearly visible alignment
of Napoleonic ramparts [Wały Napoleońskie] surrounding today a football pitch 3 .
The trail leads close to a playground and, starting from the roundabout (the vantage
point is located up the path) along the ‘Napoleonic Route’ Gorge to Niska Street.
A little bit further, there is a church 4 (2.6 km). (Heading further to the left, after a few
minutes, we get to the settlement called Ogrodzisko or Barbarka). The Polish Heritage Trail of
leads for a short distance along the same route as the yellow trail.
200 metres further, we get to the cobbled market dating back to the years 1846-1848.
At 5, Rynek Street, there is an old and interesting tenement built for Ignacy Sajnóg.
On the wall of the City Hall building, there is a plaque dedicated to the memory of the inhabitants of Serock 5 . In the direction towards 11 Listopada Street, there is the vacant site
of the former synagogue 6 (3.1 km). We are back on Pułtuska Street. Here we find
the place where the bombing took place in 1939 7 . Close to Wyzwolenia Street,
the trail passes by an old tenement built for Konrad Bock 8 (3.4 km) and 300 metres
further, we find a cemetery, funeral grounds of the homeland defenders 9 . We continue
on Sienkiewicza Street and further the path – we take the stairs down the escarpment.
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In this area, on a private property, is the place where mass executions of soldiers took
place in 1941 10 (4 km). Close to the Narew river bank, the red marking of the Polish
merge with the yellow trail (4.2 km). We continue along the Narew
Heritage Trail of
river bank, along Rybaki Street. In the house located at no 51, Pablo Picasso stayed
in 1948 and painted his works there.
The trails lead to the Jadwisin Nature Reserve, enclosed by fence and inaccessible to
tourists, which protects the residues of the Serock Forest. On the top of the escarp6,2 km ment, there is the Radziwiłł Palace dating back to 1898, invisible from here 11 (6.2 km).
We walk along the shores of the Zegrze Reservoir, formed after the construction
of a dam on the Narew River in Dębe in 1963. Its total area is about 3.3 thousand ha,
stretching over 40 km in length and reaching a maximum depth of 12 metres. Following the paths, we reach the picturesque ‘Szaniawski Ravine’ [Wąwóz Szaniawskiego]
7 km Nature Reserve, established in 1979 (7 km). Not far from the site, there is a park surrounding the place after a manor house burnt in 1977, where the famous Polish playwright, Jerzy Szaniawski (1886-1970) lived and worked. A three-trunked maple and
a chestnut stand out amongst other trees.
11,2 km Following the roads in Jadwisin, and then walking down the road to Zegrze (11.2 km),
we pass near the bus stop. Behind the fence of the Communications and IT Training
Centre, there is the site of the death of Konstanty Radziwiłł 12 and a plaque commemorating the soldiers of signal corps who were killed on the Eastern Front and the
women telegraphers ‘juzistki’ (name after the Hughes telegraph) of military communications units 13 .

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

SZLAK PÓŁNOCNY – opis krajoznawczy

4 km
4,2 km

ZEGRZE – Its history dates back to the 13th century when it was a duke’s village
which had the character of a riverside trade settlement. Since the 18th century,
the village belonged to Krasinski family. In 1779, the town hosted King Stanislaw
August Poniatowski. During the Kosciuszko Uprising in 1794, the Polish painter,
Aleksander Orłowski, immortalized in the epic poem “Pan Tadeusz”, was wounded
in the vicinity of Zegrze. In 1890, when the lands belonged to the Radziwiłłs, the
estate was sold to the Russians who eventually built a fortress there. It consisted
of two forts connected by an embankment, powder warehouses and more than
a hundred barracks, forming a separate military town. Currently, the Military Communications and IT Training Centre is located there, so sightseeing is only possible
with GHQ consent.

B. 14,2 km | Zegrze – Komornica
[opisy historyczne miejsc

14

-

16

na stronach 100-103]

Trasa wiedzie przez łąki i pola, ale też tereny leśne w rezerwacie Zegrze.
Pod koniec odcinka fort w Dębem.
Znaki czerwone widoczne są po zachodniej stronie szosy. Przez pola i niewielkie
zagajniki wędrujemy drogami wśród gruntów wsi Dosin i Ludwinowo Zegrzyńskie. Szlak
dociera do cmentarza w Woli Kiełpińskiej. Na nim znajdują się mogiły obrońców ojczy15,8 km zny 14 (15,8 km). Na 17 km wędrówki stoi kościół z epitafiami rodu Krasińskich 15 .

84

19,5 km
23,5 km
24,5 km

25,1 km
25,4 km

To jedyny w powiecie legionowskim przykład XIX-wiecznej architektury sakralnej. Świątynia i cmentarz powstały tu po 1893 r. z inicjatywy Radziwiłłów po sprzedaniu ziem
zegrzyńskich Rosjanom pod budowę twierdzy.
Na skrzyżowaniu za kościołem kierujemy się w lewo. Za leśniczówką Zegrze skręcamy w prawo, skrajem lasu i lasem docieramy do jednego z najstarszych rezerwatów
leśnych regionu – Zegrze (na jego skraju nasz szlak krzyżuje się ze szlakiem żółtym
(19,5 km). Rezerwat został powołany w 1979 r. Chroni stare, ponad 160-letnie drzewostany sosnowo-dębowe. Znaki czerwone prowadzą nas do wyjścia z lasu w okolicach
wsi Bolesławowo. Przy lokalnej szosie trasa przechodzi w okolicach ruin rosyjskiego
fortu Dębe wybudowanego na początku XX w. 16 (23,5 km). Fortyfikacje znajdują się
w otoczeniu ogródków działkowych. Wędrując dalej, docieramy do drogi 632, którą
kierujemy się w lewo. Za stromym zakrętem widzimy zaporę w Dębem. Przed nią nasz
szlak
łączy się ze szlakami żółtym i zielonym (24,5 km). Imponująca swoimi rozmiarami zapora została ukończona w 1963 r. w reakcji na ustawiczne powodzie. W czasie
prac koryto rzeki przesunięto o 80 m. Budowla, uwzględniając podziemne sztolnie, ma
wysokość 35 m, czyli tyle, ile 11-piętrowy wieżowiec. W ten sposób powstało Jezioro
Zegrzyńskie o pojemności 91,5 mln m3. Za Narwią nasz szlak łączy się z niebieskim
(25,1 km). Za zaporą, w Komornicy znajduje się węzeł szlaków. Naszą wędrówkę szlakiem
kończymy na przystanku ZTM linii L-9 (25,4 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).

B. 14,2 km | Zegrze – Komornica
[historical sites description

14

-

16

on pages 100-103]

The route leads through meadows and fields, but also through a wooded area
of the Zegrze Nature Reserve. At the end of the route, we find the fort in Dębe.

NORTHERN TRAIL – touring information
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Red marking is visible on the western side of the road. Through fields and small
groves, we follow the paths crossing the villages of Dosin and Ludwinowo Zegrzyńskie.
The trail leads to the cemetery in Wola Kiełpińska where we find the funeral grounds
15,8 km of the homeland defenders 14 (15.8 km). On the 17th kilometre of our tour, there
is a church with Krasiński family’s epitaphs 15 . This is the unique example of the
nineteenth-century religious architecture in Legionowo County. The temple and
the cemetery were built after 1893, on the initiative of the Radziwiłłs who had sold
the Zegrze estate to the Russians for the construction of the fortress.
At the junction, behind the church, we turn left. Having passed a forester’s lodge in
Zegrze, we turn right, we walk along the forest and we finally reach one of the oldest
forest reserves of the region – ‘Zegrze’ (on its edge, our trail crosses the yellow trail
19,5 km (19.5 km)). The forest reserve was established in 1979 and protects over-160-year-old
trunks of pine and oka trees. Red marking leads us out of the forest near the village of
Bolesławowo. Near local highway, our route passes close to the ruins of the Russian
23,5 km Fort built in Dębe in the beginning of 20th century 16 (23.5 km). The fortifications are
surrounded by allotment gardens. Walking down the path, we get to the route no 632
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and we continue along the route turning to the left. Behind a steep bend, we can see
the dam in Dębe. Before this point, our Polish Heritage Trail of Fighting Poland merges
24,5 km with the yellow and green trails (24.5 km). The dam, its striking dimensions, was completed in 1963 to counteract the recurring floods. During the construction works, the
riverbed was shifted 80 metres to one side. Taking into account the underground drifts,
the construction has an overall height of 35 metres, which is as much as an 11-story
skyscraper. Thus was formed the Zegrze Reservoir with a capacity of 91.5 million m3.
25,1 km Behind the Narew River, our trail connects to the blue one (25.1 km). Behind the dam,
25,4 km there is a point where all the trails intersect. Our Polish Heritage Trail of Fighting Poland
ends at the bus stop of the L-9 line (25.4 km). Walking all along the blue trail leading
along the Zegrze Reservoir, having passed 9 km, we reach the bus stop in Zegrze
Południowe, while heading west – we get to the railway station in Janówek (20 km).
The yellow trail leads through another route – to Serock (19.3 km). Green marking
will lead us to the railway station in Brody Warszawskie (17.2 km).

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
1
Majątek gen. Kazimierza
Małachowskiego i kapliczka
z 1863 roku
Landed property of General
Kazimierz Malachowski
and chapel from 1863
miejscowość: Wierzbica
locality: Wierzbica

W sąsiedztwie tego miejsca znajdował się
dwór generała Kazimierza Małachowskiego.
Pod koniec XVIII w. majątek w Wierzbicy
dzierżawił Wojciech Wojczyk. Jego trzy córki poślubiły oficerów z czasów wojen napoleońskich. Józefa była żoną por. Antoniego
Czermińskiego z serockiej 2. Kompanii Weteranów i Inwalidów. Druga córka była żoną
kpt. inż. Floriana Marczewskiego i matką
słynnych inżynierów i działaczy niepodległościowych z okresu Powstania Styczniowego: Bronisława i Witolda Marczewskich
(urodził się w Wierzbicy, w 1832 r.). Trzecia
– Benigna Wojczyk – poślubiła słynnego już
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wówczas płk. Kazimierza Małachowskiego
(1765−1845), który stacjonował w twierdzy
Serock. Ich ślub odbył się jesienią 1810 r.
we dworze w Wierzbicy.
Kazimierz Małachowski wsławił się walkami w Powstaniu Kościuszkowskim m.in.
pod Racławicami, walczył na San Domingo
w 1803 r., a także pod Raszynem w 1809 r.
Już po ślubie wziął udział w kampanii rosyjskiej 1812 r., podczas której awansował
do stopnia gen. brygady. Od 1820 r. Małachowscy osiedli na stałe w Wierzbicy, którą
w 1828 r. wykupili na własność. W 1831 r.
gen. K. Małachowski, jako wódz naczelny
Powstania Listopadowego, musiał wraz
z żoną udać się na emigrację do Francji.
Majątek w Wierzbicy został skonfiskowany
przez rząd. Wystawiony na licytację w 1836
r. zmieniał następnie kilkukrotnie właścicieli. W 1848 r. kupił go za 180 tys. złotych
polskich Edmund Oktawian Skarżyński
(1813−1893), możny właściciel majątku
w Popowie. Rozbudował wówczas znacznie cegielnię, która zaopatrywała nie tylko okolicę, ale także Warszawę. Jego syn
Stanisław sprzedał Wierzbicę właścicielom
sąsiedniego majątku Pobyłkowo – rodzinie
Dłużewskich, w których posiadaniu była
aż do reformy rolnej w 1945 r.
Na skraju majątku, przy skrzyżowaniu dróg,
stoi kapliczka wotywna z 1963 r. Swą obecnością przypomina walki Powstania Styczniowego i świadczy o patriotycznej postawie
ówczesnych mieszkańców Wierzbicy.

NORTHERN TRAIL – historical description

SZLAK PÓŁNOCNY – opis krajoznawczy

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

In the vicinity of the site, there was a mansion of General Kazimierz Malachowski.
At the end of the 18th century, the estate
in Wierzbica was rented by Wojciech Wojczyk. His three daughters married officers
of the Napoleonic wars. Józefa was married to first lieutenant Antoni Czerminski
of the 2nd Serock Veterans and War Invalid
Company. The second daughter was married to Captain Engineer Florian Marczewski
and was mother of the famous engineers
and independence activists from the period
of January Uprising: Bronislaw Marczewski
and Witold Marczewski (born in Wierzbica,
in 1832). The third daughter – Benigna
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Wojczyk – married the famous Colonel
Kazimierz Malachowski (1765-1845), who
was stationed in the fortress of Serock. Their
wedding took place in the autumn of 1810,
in the mansion in Wierzbica.
Kazimierz Malachowski gained renown
thanks to the battles fought during the Polish
Kościuszko Uprising, such as the Battle
of Raclawice. He fought on Saint-Domingue
in 1803, as well as in the Battle of Raszyn
in 1809. Already as a married man, he took
part in the Russian campaign of 1812, during which he was promoted to the rank
of brigadier general. In 1820, the
Małachowski family settled permanently in
Wierzbica, they bought in 1828. In 1831,
Gen. K. Malachowski, as commanderin-chief of the November Uprising, was
forced to escape to France with his wife.
The estate in Wierzbica was confiscated
by the government. The property was put
up for auction in 1836. It changed owners several times. In 1848, the estate was
bought for 180 000 Polish zloty by Edmund
Oktawian Skarżyński (1813-1893), rich and
mighty owner of the estate in Popowo.
He greatly expanded the brickworks, which
supplied bricks not only to the nearby area
but also to Warsaw. His son Stanislaw sold
Wierzbica to the Dłużewski family, owners
of the neighbouring estate of Pobyłkowo.
The family owned the estate until the land
reform introduced in 1945.
At the edge of the property, at the crossroads, stands the votive chapel dating back
to 1863 with reminds us about the January
Uprising and proves the patriotic attitude
of the inhabitants of Wierzbica.

After self-governance was regained, the best
preserved matzevah (tombstones) were
transported to the area of the “Narew”
Resort and placed in the vicinity of the old
Jewish cemetery. The oldest preserved
piece of headstone dates back to 1824.
Among those buried in the cemetery were
Moshe Rozenberg and Fromm Orestein,
Jews involved in assisting the January
Uprising, supplying the insurgents divisions
with weapons, as well as Dvora Rozenberg
and Lev Rips who delivered supplies to the
hospital for insurgents in Zatory. The cemetery is also the resting place of the long-time
rabbi of Serock, a famous scholar Joseph
Lewinstein (1840-1924), greatly respected
by all Serock inhabitants.
On the 7th of September 1939, in one collective grave the bodies of 52 people who died
on 6th September in a German bombing attack while hiding in the cellars of the house
of Yakow Rosenberg on the corner of 3 Maja
and T. Kościuszki streets were laid to rest.

2
Dawny cmentarz żydowski
(kirkut) w Serocku
An old Jewish cemetery
in Serock
miejscowość: Serock – ul. Pułtuska,
teren Ośrodka „Narew”
locality: Serock – ul. Pułtuska,
the area of the „Narew” Resort
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Kirkut został założony w 1. połowie XIX w.
i zniszczony przez Niemców w 1940 roku.
Większość nagrobków wykorzystana została do budowy schodów tarasu widokowego
na grodzisku.
Po odrodzeniu samorządu, najlepiej zachowane macewy (nagrobki cmentarza żydowskiego) zostały przewiezione na teren
Ośrodka „Narew” i złożone w sąsiedztwie
dawnego kirkutu. Najstarszy zachowany
fragment macewy pochodzi z 1824 r.
Zostali tu pochowani Żydzi zaangażowani
w pomoc podczas Powstania Styczniowego,
zaopatrujący oddziały powstańcze w broń:
Moszek Rozenberg i Fromm Oresztein oraz
dostarczający materiały do powstańczego
szpitala w Zatorach – Dwojra Rozenberg
i Lewek Rips. Był tu pochowany również
długoletni rabin Serocka, słynny uczony Josef Lewinstein (1840–1924) cieszący się też
wielkim szacunkiem wszystkich serocczan.
W dniu 7 września 1939 r., w zbiorowym
grobie pochowane zostały ponad 52 osoby,
które zginęły 6 września od bomb w piwnicy domu Jakowa Rosenberga, na rogu ulic
3 Maja i T. Kościuszki w Serocku.
The cemetery was established in the 1st half
of the 19th century and destroyed by the
Germans in 1940 with the majority of headstones used to build a stairway by the Narew
river.

3
Wały twierdzy napoleońskiej
Napoleonic Fortress Ramparts
miejscowość: Serock
locality: Serock

Do ciekawych zabytków Serocka należą relikty dawnej twierdzy napoleońskiej,
m.in. dobrze zachowany bastion ziemny
przy ul. Pułtuskiej (przy boisku sportowym).
Pochodzi z 1811 r., z drugiej fazy rozbudowy
serockiej twierdzy i jest doskonale widoczny
na planie płk. Jana Malleta. Powstanie twierdzy w Serocku wiązało się z napoleońską
koncepcją budowy trójkąta twierdz: Warszawa−Serock−Modlin. Umożliwiały one osłonę koncentracji armii napoleońskiej i obronę
przepraw na rzece Narew. 8 stycznia 1807 r.
Napoleon wydał rozkaz o rozpoczęciu prac
budowlanych w Serocku i w pozostałych
twierdzach trójkąta obronnego. Z tego okresu zachowały się ziemne umocnienia między ulicami Napoleońską i Zdrojową. Budowa twierdzy w Serocku od września 1807 r.
do stycznia 1809 r. kosztowała rząd Księstwa Warszawskiego aż 523 tys. złotych polskich, tj. więcej niż prace przy twierdzy Modlin. Tak rozbudowane umocnienia w 1807 r.
służyły płk. Stanisławowi Potockiemu, dowódcy 2. pułku piechoty jako baza do starć
z Rosjanami pod Nową Wsią i Zatorami,
a w 1809 r. gen. Józefowi Niemojewskiemu do wypadów przeciwko Austriakom.
Do marca 1811 r. w wyniku starań marszałka Louisa Davouta twierdza w Serocku
została powiększona w północnej części.
Dzięki przekazom pamiętnikarskim generała
Caulaincourta oraz por. Stanisława Dunin
-Wąsowicza wiemy, że cesarz Napoleon
I zatrzymał się na postój w Serocku 10 grudnia 1812 r. podczas odwrotu spod Moskwy
i oglądał umocnienia twierdzy.
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One of the most interesting monuments
in Serock are the remnants of the ancient
Napoleonic Fortress, including a well-preserved natural bastion at Pułtuska Street
(next to the football field). It dates back
to 1811, to the second phase of expansion
of the Serock fortress, and is visible on the
fortification restructuring plans by Colonel Jan Mallet. The creation of the fortress
in Serock was associated with the Napoleonic concept of construction of a triangle
of fortresses: Warsaw-Modlin Serock. They
would allow a shield for the concentration
of Napoleon’s army and defend the Narew
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River crossings. On January 8, 1807, Napoleon gave the order to start the construction
works in Serock and other strongholds of
the triangle defence. Groundwork and defensive fortifications between Napoleońska
and Zdrojowa streets date back to this period. The government of the Duchy of Warsaw paid for the construction works of the
fortress in Serock, from September 1807 to
January 1809, the sum of 523 000 Polish zlotys, i.e. more than the construction work of
the Modlin fortress. Such extensive fortifications served in 1807 the Colonel Stanislaw
Potocki, the commander of the 2nd Infantry
Regiment, as a base for skirmishes with the
Russians in Nowa Wieś and Zatory, and in
1809, General Józef Niemojewski as a base
for skirmishes against the Austrians. By
March 1811, thanks to the efforts of Marshal
Louis Davout, the fortress in Serock was expanded in its northern part. Thanks to the
memoirs of General Caulaincourt and first
lieutenant Stanislaw Dunin-Wąsowicz, we
know that the Emperor Napoleon I stopped
in Serock on December 10, 1812, during the
retreat from Moscow, and viewed the defensive fortifications of the fortress.

4
Kościół Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny
Church of the Annunciation
to the Blessed Virgin Mary
miejscowość: Serock
locality: Serock
Najstarszy zabytek architektury w powiecie
legionowskim – murowany w stylu późnogotyckim – wybudowany w latach 1524–1530.
W okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego kościół służył stacjonującym
tu oddziałom wojsk polskich.
W okresie międzywojennym na jednej ze
ścian prezbiterium znajdowało się malowidło ścienne przedstawiające śmierć księdza
Skorupki, zamalowane w 1945 r. na polecenie proboszcza Franciszka Kuligowskiego,
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obawiającego się zbezczeszczenia świątyni
przez komunistów. Do tej tradycji nawiązuje obraz współczesnego malarza o tym samym temacie. Płaskorzeźby – stacje Męki
Pańskiej, zostały wykonane w 1937 r. przez
znaną rzeźbiarkę Zofię Trzcińską-Kamińską
(1890–1977), która przeszła do historii z racji
niezwykle patriotycznego zachowania, gdy
w męskim przebraniu, jako Zygmunt Tarło
służyła w kawalerii II Brygady Legionów.
Przy kościele znajduje się grób długoletniego proboszcza ks. Franciszka Kuligowskiego (1870–1963), archidiakona pułtuskiego,
kapelana gimnazjum w Płocku oraz wykładowcy w Seminarium Duchownym w czasie
walki młodzieży o język polski w szkołach
w latach 1904–1905. Został on z nich usunięty przez władze rosyjskie za szerzenie
idei patriotycznych. W 1940 r. był więźniem
niemieckiego obozu w Działdowie, z którego – po zwolnieniu – został wysiedlony do
Generalnej Guberni. Po wojnie znany był
z antyreżimowych wystąpień.
Obok znajduje się kiosk Akcji Katolickiej
ufundowany przez prezeskę – księżnę
Marię Radziwiłłową. W maju i czerwcu
1989 r. obok kiosku funkcjonował punkt
informacyjny Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność”.

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
The oldest architectural monument in the
Legionowo County. The church was built in
the style of late Gothic in the years 1524–
1530 by the master mason Maciej Gadzała
from Serock. In the period of the Duchy of
Warsaw and the Kingdom of Poland it served
as the church for the Polish troops stationed
in the vicinity.
During the interwar period, one of the walls
of the presbytery displayed a mural presenting the death of Ignacy Skorupka, the young
army chaplain who died in the Polish ranks
during the Bolshevik advance on Warsaw in
1920. In 1945 pastor Franciszek Kuligowski
ordered to cover the mural with paint, fearing that it would give rise to a profanation
of the church by the Communists. Today,
it is replaced by a painting of a contemporary artist referring to the same theme.
The low reliefs presenting the Stations of the
Cross were carved in 1937 by a well-known
sculptress Zofia Trzcińska-Kamińska (18901977) who went down in history for her
display of patriotism. Disguised as a man,
under an assumed name of Zygmunt Tarło,
she served with the cavalry regiment of the
Brigade II of the Polish Legions.
Adjacent to the church, is the tomb of
Fr Franciszek Kuligowski (1870-1963), the
long-time pastor of the parish, archdeacon
of Pułtusk, the chaplain of the gymnasium in
Płock and a lecturer at the Higher Theological Seminary in the years 1904–1905, during
times of the struggle for the right to study
in the Polish language at schools. He was
removed from his position by the Russian
authorities for disseminating patriotic ideas.
In 1940, he was a prisoner of a German concentration camp in Działdowo, from which
– after he was released - he was relocated
to the General Government for the Occupied
Polish Territories. After the war, he became
known for his protests against the Communist regime.
Nearby, stands a kiosk of the Polish Catholic
Action, funded by its Chairwoman − Princess Maria Radziwiłłowa. In May and June
1989, an information point of the “Solidarity”
Citizens’ Committee was operating next to
the kiosk.

5
Tablica pamięci poległych
i pomordowanych
mieszkańców Serocka
The memorial plaque
honouring the fallen
and murdered inhabitants
of Serock
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miejscowość: Serock – południowa
ściana serockiego Ratusza
locality: Serock – on the South wall
of the Serock City Hall

Budowa ratusza na rynku w latach 1994–97
była ważnym elementem rewaloryzacji
staromiejskiego układu urbanistycznego.
Przywrócona została funkcja placu centralnego, nie tylko jako miejsca targowego, ale
również miejsca publicznych uroczystości.
11 listopada 1998 roku, na południowej ścianie ratusza od strony kościoła, została odsłonięta pamiątkowa tablica dla uczczenia
poległych i pomordowanych mieszkańców
Serocka w czasie I wojny światowej, wojny
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polsko-bolszewickiej, na wszystkich frontach II wojny światowej, pomordowanych
i zmarłych w obozach niemieckich i sowieckich. Przy tej tablicy odbywają się uroczystości związane ze Świętem Niepodległości
i rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Rynek był świadkiem wielu wydarzeń historycznych, takich jak parady wojsk czy wiece
patriotyczne, ale też i smutnych wydarzeń,
jak zbiórki Polaków wywożonych na roboty
do Niemiec i spędzenie ok. 2500 Żydów
o świcie 5 grudnia 1939 r., przed wyruszeniem na tułaczkę po gettach i obozach.
Building of the city hall in the main market
square of Serock in the years 1994–97 was
an important part of revitalisation of the old
town’s urban layout. The function of the
central square was restored, not only as
the market place but also the site of public celebrations. On 11 November 1998, on
the southern wall of the City Hall facing the
church, a memorial plaque was unveiled in
honour of the inhabitants of Serock fallen
and murdered during the first World War, the
Polish- Bolshevik war, on all the frontlines of
the 2nd World War and those murdered or
perished in German and Soviet camps. The
site hosts celebrations related to Independence Day and anniversary commemorations
of the beginning of the 2nd World War.
The main square bore witness to many historical events such as military parades and
other patriotic manifestations but also tragic
moments such as round-ups of Poles to be
deported to Germany for forced labour and
a round-up of around 2500 Jews at dawn
of 5 December 1939 before being deported
to ghettos and concentration camps.

6
Miejsce dawnej synagogi
The site of the former
synagogue
miejscowość: Serock – ul. 11 Listopada
locality: Serock – ul. 11 Listopada
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Przy tej ulicy, zwanej też Listopadową,
a przez Żydów Synagogalną, stała tzw. Wielka Synagoga, wybudowana na przełomie
XIX i XX wieku. W 1939 r. Niemcy zniszczyli
część jej wyposażenia, a budynek wykorzystywali do przetrzymywania zakładników
i więźniów.
W maju 1940 r. w synagodze hitlerowcy
utworzyli obóz przejściowy i obóz karny.
Funkcjonował aż do maja 1944 r. i znajdowały się w nim dwie sale dla mężczyzn
i jedna dla kobiet. Przez obóz przeszło kilkuset więźniów, którzy wykorzystywani byli do
pracy w pobliskich folwarkach w Jadwisinie
i Pobyłkowie oraz do sprzątania miasta.

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
7
Miejsce bombardowania
Serocka w 1939 roku
The site of the bombing
of Serock in 1939
miejscowość: Serock – róg ul. Pułtuskiej
i ul. Kościuszki
locality: Serock – at the corner of Pułtuska
and Kościuszki streets

the junction of two then existing streets,
the 3rd of May street and the T. Kościuszko
street, in the place of today’s commercial
centre “Wodnik”, stood a large tenement
house which belonged to Yakov (Jankiel)
Rosenberg, a member of one of the most
renowned Jewish families in Serock.
On Wednesday, the 6th of September
1939, when German planes were bombing
the centre, almost one hundred Jews from
Serock and fugitives from Nasielsk took
shelter in the house. Unfortunately, one of
the heavy bombs was dropped on this building. According to different sources, between
50-72 persons lost their lives in the building.
Among those who died were: the owner
of the house with his family, Moshe Przykorski with wife and children and Shmuel
Kanarek, well known citizens of Serock.

8
Kamienica Konrada Bocka
The house of Konrad Bock

On this street, known also as Listopadowa
street, called Synagogue street by the local
Jews, stood the Great Synagogue, built at
the turn of the 19th and 20th centuries. In
1939, the Germans destroyed parts of its
interior and used the building to detain hostages and prisoners.
In May 1940, they created a transit camp
and a penal camp. It functioned until May
1944 and had two detention halls for men
and one for women. Over the years, several hundred prisoners were detained in the
camp. They were forced to work in the nearby farms in Jadwisin and Pobyłkowo and to
clean the city.

Miejsce jednego z najbardziej tragicznych
wydarzeń w wojennej historii Serocka. Na
rogu ówczesnych ulic 3 Maja i T. Kościuszki, w miejscu obecnego Domu Towarowego
„Wodnik” stała przed wojną duża kamienica, należąca do przedstawiciela jednej z najbardziej znanych rodzin serockich Żydów Jakowa (Jankiela) Rosenberga.
W środę 6 września 1939 r., podczas gdy
niemieckie samoloty bombardowały centrum Serocka, w budynku znalazło schronienie blisko 100 miejscowych Żydów oraz
uciekinierów z Nasielska. Niestety, jedna
z ciężkich bomb trafiła właśnie w tę kamienicę. Według różnych źródeł zginęło tu od 50
do 72 osób. Zginął m.in. właściciel kamienicy z rodziną i powszechnie znani w Serocku:
Moszek Przykorski z żoną i dziećmi oraz
Szmul Kanarek.
The site of one of the most tragic events
which took place in the town of Serock
during World War II. Before the war at

miejscowość: Serock
– ul. Wyzwolenia 31, Ośrodek TPD
locality: Serock – ul. Wyzwolenia 31,
Ośrodek TPD (the Centre of the Society
for Children)

Piętrowy dom został wybudowany w 1931
roku dla serockiego lekarza – dr. Konrada
Bocka, oficera rezerwy, uczestnika wojny
1920 r. Mimo niemieckiego pochodzenia

NORTHERN TRAIL – historical description

SZLAK PÓŁNOCNY – opis historyczny

Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
na terenie powiatu legionowskiego

93

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

odmówił on współpracy z hitlerowcami. Był
więziony na Pawiaku i został rozstrzelany
w publicznej egzekucji 31 grudnia 1943 r.
Jego syn, Lubomir Wojciech, zginął jako
żołnierz polskich sił lotniczych w Anglii.
Drugi syn – Ryszard, prawnik, absolwent
zegrzyńskiej podchorążówki, por. rez., więzień obozu w Starobielsku, został zamordowany przez Rosjan w 1940 r. w Charkowie. Dla uczczenia jego pamięci zasadzono
tu w 2010 r. dąb pamięci.
Po II wojnie światowej mieścił się tu Ośrodek Zdrowia, którego kierownikiem w latach 1953–55 był generał Stefan Hubicki
(1877–1955) – znany piłsudczyk, działacz
Polskiej Organizacji Wojskowej, przez pewien czas osobisty lekarz Piłsudskiego,
w latach 1930–34 minister pracy i polityki
społecznej, a następnie, w latach 1935–39
komisarz ZUS w Warszawie. Jego drugą
żoną była Hanna Regina z Boguszewskich,
kurierka POW, a w czasie II wojny uczestniczka przerzutu marszałka Rydza-Śmigłego z Rumunii do Warszawy.

Kaźmieruk oraz 5 saperów, którzy zginęli
w tracie usuwania min w Serocku w 1945 r.
Na cmentarzu złożone są również szczątki
ofiar egzekucji dokonanej przez hitlerowców
28 lutego 1941 r., kiedy w pobliskim wąwozie przy ul. Rybaki hitlerowcy rozstrzelali
21 osób. W 1957 r. ciała ofiar ekshumowano.
Na cmentarzu znajduje się grobowiec właścicieli dóbr zegrzyńskich − Radziwiłłów.
Spoczywa w nim m.in. por. Konstanty Radziwiłł, oficer Armii Krajowej ps. Korab, który po
walkach powstańczych został rozstrzelany
przez hitlerowców we wrześniu 1944 r. Jego
szczątki zostały odnalezione dopiero w maju
1969 r. na terenie zegrzyńskiego garnizonu.
Na nagrobku rodziny Skalskich, właścicieli
dóbr Wincentowo, umieszczona jest inskrypcja odnosząca się do mjr. Tadeusza
Skalskiego poległego 3 września 1939 r.
Znajdują się również groby uczestników
konspiracji niepodległościowej, żołnierzy
AK i ROAK (Ruch Oporu Armii Krajowej),
m.in.: Michała Budzyńskiego, Wacława
Deptuły, Stefana Grabowskiego, Władysława Kaznowskiego i Edmunda Siemińskiego
oraz konspiracji młodzieżowej Artura Maciejewskiego.
W latach 1947-49 obok cmentarza funkcjonował cmentarz żołnierzy radzieckich, którzy polegli w czasie walk o Serock oraz na
terenie okolicznych miejscowości. Po przeniesieniu szczątków żołnierzy do Kleszewa,
teren ten został włączony do cmentarza parafialnego.

The house was built in 1931 for a medical doctor in Serock, Dr. Konrad Bock,
a reserve officer and a participant of the
war of 1920. Despite his German ancestry,
he refused to cooperate with the Nazis. He
was imprisoned at Pawiak and executed by
firing squad in a public execution on the 31
of December 1943. His son, Lubomir Wojciech, died defending British skies as a soldier of the Polish Air Force in England. The
second son, Ryszard, a lawyer and a graduate of the Officer Cadet School in Zegrze,
a reserve first lieutenant, prisoner of the concentration camp in Starobielsk, was murdered by the Russians in 1940 in Kharkov.
In 2010, in order to commemorate him,
a memorial oak was planted at the site.
After the 2nd World War, the house hosted
a Health Centre, run in the years 1953–55
by General Stefan Hubicki (1877-1955),
a well-known supporter of Józef Piłsudski,
an activist of the Polish Military Organisation
and for a certain time a personal physician
of Piłsudski, in the years 1930–34 the Minister of Labour and Social Policy and later
in 1935-1939 the Commissioner of the State

Insurance Institution in Warsaw. His second
wife was Hanna Regina née Boguszewska,
a courier of the Polish Military Organisation
and a participant in the action of the secret
transfer of Marshal Rydz-Śmigły from Romania to Warsaw during the 2nd World War.

9
Cmentarz parafialny
Parish Cemetery
miejscowość: Serock
locality: Serock

Serocki cmentarz założono w 1806 roku.
W okresie Królestwa Polskiego byli tu chowani weterani wojen napoleońskich, służący
w stacjonującej w Serocku 2. Kompani Inwalidów. Uwagę zwraca jeden z największych
pomników przy grobie, w którym spoczywa
pułkownik inżynieryi zasłużony na placu boju
w swojem czasie i nagrodzony wielu orderami – Adam Bogusławski (1785−1872).
Cmentarz kryje także szczątki żołnierzy polskich ze 155. Pułku Piechoty, którzy polegli
17 sierpnia 1920 r. w rejonie Serocka, m.in.
szer. Mariana Podczaskiego, szer. Walentego Rogackiego i szer. Sylwestra Rożewskiego. Pochowani tu zostali polscy żołnierze
września 1939 r. strzelcy Aftyka i Ignacy

The Serock cemetery was established
in 1806. During the Kingdom of Poland,
the veterans of the Napoleonic wars, serving in the 2nd Invalid Company stationed
in Serock, were buried here. Our attention
is drawn to one of the greatest tombstones,
where is laid to rest the colonel and engineer
who rendered great service to our country on
the battlefield in his time and was awarded
with many medals – Adam Bogusławski
(1785-1872). In the cemetery the remains
of the Polish soldiers from the 155th Infantry Regiment, who died on August 17, 1920,
in the area of Serock, including private Marian Podczaski, private Walenty Rogacki
and private Sylwester Rożewski, are laid to
rest. Here lie the ashes of the Polish soldiers fallen in September 1939, the riflemen
Aftyka and Ignacy Kaźmieruk and five sappers, who died during the mine clearance
operation in Serock in 1945. In the cemetery
were also laid to rest the remains of victims
of executions carried out by the Nazis on
February 28, 1941, when the German firing
squad killed 21 people in the nearby gorge,
next to Rybaki Street. In 1957, the bodies
of the victims were exhumed.
In the cemetery, there is a family tomb of
the owners of the Zegrze estate – Radziwiłł.
In the family tomb lie the ashes of the Home
Army officer and first lieutenant Constantin Radziwill alias Korab, who after fighting
in the Warsaw Uprising was captured and
executed by the Nazi firing squad in September 1944. His remains were discovered
only in May 1969 on the territory of the
Zegrze garrison.
The tombstone of the Skalski family, owners of the Wincentowo estate, bears an inscription relating to Major Tadeusz Skalski,
killed on September 3, 1939. There are also
the tombs of the members of the Polish
Underground Movement, i.e. soldiers
of the Polish Home Army and the Polish
anti-communist military resistance organization, including: Michał Budzyński, Wacław
Deptuła, Stefan Grabowski, Władysław Kaznowski and Edmund Siemiński, as well as
the Polish Youth Resistance Movement Artur
Maciejewski.
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In the years 1947-1949, next to the cemetery, there was a graveyard of the Soviet
soldiers who fell during the Battle of Serock
and in the surrounding area. After the ashes
of the soldiers were transferred to Kleszewo, the area was integrated into the parish
cemetery.

SZLAK PÓŁNOCNY – opis historyczny

10
Miejsce egzekucji ludności
w wąwozie przy ul. Rybaki
Execution site of the population
in the gorge near Rybaki Str.
miejscowość: Serock
locality: Serock

Tablica nagrobna na cmentarzu
w Serocku
28 lutego 1941 r. w wąwozie nad Narwią hitlerowcy rozstrzelali 21 osób z konspiracyjnej
organizacji „Gotów”, pochodzących głównie
z terenu parafii serockiej, smogorzewskiej
i zegrzyńskiej. Organizacja powstała w wyniku prowokacji agenta gestapo o pseudonimie Mirota, który działając pod przykryciem
zakonnika przy kościele w Woli Kiełpińskiej,
skupił grupę patriotycznie nastawionej młodzieży. W listopadzie 1940 r., podczas jednej
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ze zbiórek, gestapo i żandarmeria hitlerowska aresztowały większość członków organizacji. Zatrzymani byli przesłuchiwani i torturowani w więzieniu śledczym w Pułtusku,
po czym rozstrzelani w serockim wąwozie.
Ich ciała zostały zakopane na głębokości
ok. 4 metrów, a na świadków egzekucji, ku
przestrodze, Niemcy wyznaczyli sołtysów
okolicznych wsi. Ekshumacja ciał i przeniesienie ich na pobliski cmentarz parafialny
nastąpiło dopiero w 1957 r. Przez wiele lat
miejsce egzekucji w wąwozie, a nie cmentarz, było czczone przez mieszkańców, którzy spotkali się tu na patriotycznych uroczystościach. Od kilkunastu lat dostęp do tego
miejsca został utrudniony ze względu na
ogrodzenie działek stanowiących własność
prywatną.
On February 28, 1941, in the gorge on the
Narew river, the Nazis executed 21 people
from the underground organization „Gotów”
(’Ready’), mainly from the area of the Serock,
Smogorzewo and Zegrze parishes. The organization was formed as a result of a set-up
operation of the Gestapo agent nicknamed
Mirota. Mirota, pretending to be a monk at a
church in Wola Kiełpińska, gathered a group
of patriotic youth. In November 1940, during one of the meetings, the Gestapo and
the Nazi police arrested a majority of the
members of the organization. The detainees
were interrogated and tortured in the prison
in Pultusk, then executed by firing squad in
one of Serock gorges. Their bodies were
buried at a depth of about four meters. As
a warning to others, the Germans appointed
heads of the surrounding rural communes
and forced them to watch the execution. The
exhumation of the bodies and the ceremony
of transferring the ashes to a nearby parish
cemetery took place only in 1957. However,
for many years, it was the execution site in
the gorge, and not the cemetery, which was
worshiped by local people who would meet
here to celebrate the patriotic ceremonies.
For several years, access to the execution
site has been hampered by the fence set up
on privately owned land.

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County

11
Pałac Radziwiłłów
Radziwill Palace
miejscowość: Jadwisin
locality: Jadwisin

Cennym zabytkiem Jadwisina jest pałac
Jadwigi i Macieja Radziwiłłów, którego
budowa została ukończona w 1898 r. Budowlę, malowniczo położoną na wysokiej
skarpie, zaprojektował François Arveuf,
w stylu nawiązującym do renesansu francuskiego. Nad wejściem głównym pałacu
widnieje monogram pierwszych właścicieli,
natomiast od strony rzeki w ryzalicie umieszczono przedstawienia ich herbów rodowych:
„Ślepowron” Krasińskich i „Trąby” Radziwiłłów. Ostatnimi właścicielami pałacu w Jadwisinie przed II wojną światową byli: Konstanty Mikołaj Radziwiłł wraz z żoną Marią
z Żółtowskich.
Konstanty w stopniu ppor. rez. wziął udział
w wojnie obronnej 1939 r. i walczył jako
obserwator w 13. Eskadrze Lotniczej.
Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich Radziwiłłowie otrzymali nakaz opuszczenia pałacu.
Zamieszkali wówczas w leśniczówce koło
Arciechowa, położonej w lasach rozciągających się po drugiej stronie Narwi. Por.
K. Radziwiłł ps. Korab włączył się w nurt konspiracji jako oficer-kwatermistrz III Batalionu
w Nieporęcie. Po walkach powstańczych
w I Rejonie w sierpniu 1944 r. został aresztowany przez hitlerowców. Prawdopodobnie
14 września 1944 r. został rozstrzelany na
terenie Zegrza. Jego szczątki przypadkowo
odnaleziono w maju 1969 r. podczas prac
ziemnych na terenie strzelnicy w Wyższej

Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności. Identyfikację umożliwił medalik szkaplerzny
z wizerunkiem św. Jana Bosko, który Konstanty otrzymał od prymasa Augusta Hlonda. Konstanty Radziwiłł spoczywa w grobie
rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Serocku.
Wcześniejszym właścicielem dóbr zegrzyńskich i pałacu w Jadwisinie był starszy brat
Konstantego, Artur Radziwiłł (1901−1939),
który jako porucznik, dowódca 2. kompanii 1 batalionu 2. Pułku Piechoty DP Armii
„Modlin” zginął 13 września 1939 r. pod Ołtarzewem. Odznaczony był Krzyżem Virtuti
Militari.
One of the most valuable monuments
of Jadwisin is the palace of Jadwiga and
Maciej Radziwill, whose construction was
completed in 1898. The building, beautifully situated on a high bank, was designed
by François Arveuf, in the style of the
French Renaissance. Above the main entrance to the palace, there is the monogram
of its first owners, while from the river side;
the ancestral coats of arms were placed
on avant-corps: „Ślepowron” coat of arms
of the Krasiński family and „Trąby” coat
of arms of the Radziwiłł family. The last owner of the palace in Jadwisin before World
War II were: Constantin Nicholas Radziwill
and his wife Maria née Żółtowska.
Constantin, as second lieutenant of the military reserve, took part in a defensive war of
1939 and fought as an observer in the 13th
Air Squadron. After the Nazi invasion, the
Radziwill were ordered to leave the palace.
They settled in the forester’s lodge near
Arciechów, located in the forests stretching across the Narew river. First lieutenant
K. Radziwill alias Korab joined the underground movement as an officer-quartermaster of the 3rd Battalion from Nieporęt.
After insurgent fighting in the 1st Region he
was arrested in August 1944 by the Nazis.
He was probably executed by firing squad
on September 14, 1944, in Zegrze. His
remains were randomly discovered in May
1969, during the excavation works conducted on the territory of the barracks of
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the Military Communication Institute in Zegrze. The body was identified on the basis
of a devotional scapular with the relics of the
Saint John Bosco, which Constantin had received from the primate of Poland, August
Hlond. Constantin Radziwill was laid to rest
in the family grave in the parish cemetery
in Serock.
The previous owner of the Zegrze estate and
of the palace in Jadwisin was, Artur Radziwill
(1901-1939), Constantin’s older brother, first
lieutenant and commander of the 2nd Company, 1st battalion, 2nd Infantry Regiment of
the „Modlin” Army, who died on September
13, 1939, under Oltarzew. He posthumously
awarded the Silver Cross of the War Order
of Virtuti Militari.

12
Miejsce egzekucji
por. Konstantego
Radziwiłła, ps. Korab
Execution site of first
lieutenant Konstanty
Radziwiłł alias Korab
miejscowość: Zegrze
locality: Zegrze

Książę Konstanty Mikołaj Radziwiłł, ostatni właściciel dóbr Zegrze, jako ppor. rez.
walczył w kampanii 1939 r., pełniąc funkcję
obserwatora lotniczego w 13. eskadrze obserwacyjnej. Po powrocie do domu został
aresztowany i uwięziony w Pułtusku. Zwolniony w marcu 1940 r., włączył się w działalność konspiracyjną jako kwatermistrz
III batalionu I Rejonu „Marianowo-Brzozów”
(Legionowo) VII Obwodu Armii Krajowej
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„Obroża”. 19 sierpnia 1944 r. został pojmany przez Niemców, a 14 września prawdopodobnie zamordowany. Jego ciało zostało
odnalezione w maju 1969 r. podczas prac
ziemnych na terenie koszar Wyższej Szkoły
Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Zwłoki zidentyfikowano między innymi na podstawie medalika szkaplerznego z relikwiami
św. Jana Bosko, który Konstanty otrzymał
od prymasa Augusta Hlonda. Szczątki por.
K. Radziwiłła ps. Korab spoczywają na
cmentarzu parafialnym w Serocku. Jego
imię nosi gimnazjum w Zegrzu oraz ulice
w Serocku i Zegrzu Południowym.
(Wstęp na teren koszar Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki po uzgodnieniu
telefonicznym z oficerami Sekcji Wychowawczej – tel. 22 688 36 10, 22 688 36 12).
Prince Constantin Nicholas Radziwiłł,
the last owner of Zegrze, fought as second lieutenant of the military reserve force
in the 1939 Campaign, serving as an observer in the 13th Observation Squadron.
After returning home, he was arrested and
imprisoned in Pultusk. Released in March
1940, he joined the underground activities
as a quartermaster of 3rd battalion of 1st
Region „Marianowo-Brzozów” (Legionowo),
7th Home Army District „Obroża” („Collar”).
On August 19, 1944, he was captured by the
Germans, and on September 14 probably
murdered. His body was found in May 1969,
during the excavation works conducted on
the territory of the barracks of the Military
Communication Institute in Zegrze. The
body was identified on the basis of a devotional scapular with the relics of the Saint
John Bosco, which Constantin had received
from the primate of Poland, August Hlond.
The ashes of Lieutenant K. Radziwill alias
Korab were laid to rest in the parish cemetery in Serock. There is a secondary school
in Zegrze bearing his name. Some streets
in Serock and Zegrze Południowe were
named after Lieutenant K. Radziwill.
(Admission to the barracks of the Information and Communications Technology Training Centre by appointment, agreed with the
officers of the Educational Section – Phone:
22 688 36 10 or 22 688 36 12).

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
13
Upamiętnienie żołnierzy
łączności
Commemorating soldiers
of signal corps
miejscowość: Zegrze
locality: Zegrze
Tablica upamiętniająca żołnierzy
łączności zgładzonych na Wschodzie

dla kobiecego personelu pomocniczego.
Kobiety uczyły się przede wszystkim obsługi
aparatu telegraficznego Hughes’a („Juza”),
po czym trafiały do urzędów pocztowych
i na wypadek wojny były mobilizowane.
Telegrafistki-juzistki zapisały znaczącą kartę
w historii wojsk łączności, walcząc na wielu
frontach II wojny światowej. Tablica upamiętniająca ich czyn bojowy została uroczyście
odsłonięta 26 maja 1992 r. w Wyższej Szkole
Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu podczas spotkania juzistek. Ich imię nosi ulica
w Zegrzu.
(Wstęp na teren koszar Centrum Szkolenia
Łączności i Informatyki po uzgodnieniu telefonicznym z oficerami Sekcji Wychowawczej
– tel. 22 688 36 10, 22 688 36 12).
Plaque commemorating the soldiers
of signal corps who were killed in the East

Wśród ofiar mordu katyńskiego dokonanego przez funkcjonariuszy NKWD (Ludowego
Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR)
w 1940 r. znalazło się ponad stu oficerów
wojsk łączności. W tej grupie byli także oficerowie służący w zegrzyńskim Centrum
Wyszkolenia Łączności: mjr lek. Kazimierz
Pilch, kapitanowie: Czesław Wardziński,
Ryszard Michalski, Bronisław Rybiński, por.
Stanisław Szpot oraz ppor. Tadeusz Pierczyński. W Charkowie i Katyniu zamordowano także ośmiu oficerów rezerwy zmobilizowanych po wybuchu wojny w Ośrodku
Zapasowym Łączności nr 1 Zegrzu. Tablica
upamiętniająca zamordowanych żołnierzy
łączności została odsłonięta 15 sierpnia
1992 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk
Łączności w czasie spotkania kombatantów
polskich wojsk łączności z całego świata.

Among the victims of the Katyn massacre,
carried out in 1940 by the NKVD (People’s
Commissariat for Internal Affairs of the
USSR), there were more than a hundred signal corps officers. Among them, there were
also officers from the Information and Communications Technology Training Centre
in Zegrze: Major and medical doctor Kazimierz Pilch, captain Czesław Wardziński,
captain Ryszard Michalski, captain Bronislaw Rybiński, first lieutenant Stanislaw Szpot
and second lieutenant Tadeusz Pierczyński.
In Katyn and Kharkov, other eight reserve
officers from the Centre for Emergency
Communications in Zegrze, mobilized after
the outbreak of the war, were also killed.
The plaque commemorating the murdered
signal corps soldiers was unveiled on
15 August, 1992 at the Military Communication Institute in Zegrze, during the meeting
of Polish Army signal corps veterans from
around the world.

Tablica upamiętniająca telegrafistkijuzistki wojskowej służby łączności

Plaque commemorating women telegraphers ‘juzistki’ (name after the Hughes
telegraph) of military communications
units

W latach 1927–1936 w zegrzyńskim Centrum Wyszkolenia Łączności były realizowane dziesięciomiesięczne kursy telegraficzne

In the years 1927-1936, ten-month telegraph
courses were carried out in the Information
and Communications Technology Training
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Centre in Zegrze for the female staff. Women learnt primarily how to use the Hughes’s
telegraph („Juza”) and ended up in post
offices. In the event of war, they would be
mobilized. Women telegraphers were instrumental in the history of military communications, fighting on many fronts of World War II.
The plaque commemorating their participation in the armed actions was officially
unveiled on 26 May 1992 at the Military
Communication Institute in Zegrze during
the meeting of women telegraphers, the socalled ‘juzistki’. One street in Zegrze bears
their name.

(Admission to the barracks of the Information and Communications Technology Training Centre by appointment, agreed with the
officers of the Educational Section – Phone:
22 688 36 10, 22 688 36 12).

14
Cmentarz parafialny
Parish Cemetery
miejscowość: Wola Kiełpińska
locality: Wola Kiełpińska
Cmentarz parafialny w Woli Kiełpińskiej
został wytyczony w 1893 r. Część rodzin
przeniosła szczątki bliskich z cmentarza
w Zegrzu, zajętego pod rosyjską twierdzę,
dlatego spotykamy tu nagrobki starsze
niż sama nekropolia, pochodzące z drugiej połowy XIX w. Wśród nich wyróżnia-
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ją się ciekawe architektonicznie pomniki
administratorów dóbr zegrzyńskich, m.in.
w kształcie złamanej kolumny – Antoniego Xsiężopolskiego, zmarłego 11 września
1866 r. oraz tablice nagrobne rodziny Urbanowskich. W 1929 r. został tu też pochowany Zygmunt Adam Szaniawski herbu Junosza (1852−1929) – ojciec słynnego pisarza
Jerzego Szaniawskiego (1888−1970), właściciel pobliskiego Zegrzynka.
Wśród pochowanych na cmentarzu wymienić należy także uczestnika Powstania
Styczniowego Feliksa Janickiego ze Stanisławowa (1837–1923), cieśli zasłużonego
przy budowie kościoła oraz żołnierza Armii
Krajowej Leszka Wnęka – kawalera Krzyża
Virtuti Militari.
W Woli Kiełpińskiej znajduje się również
zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 r. oraz grób
dwóch żołnierzy 5. Brygady InżynieryjnoSaperskiej, którzy zginęli od wybuchu min
w czerwcu 1945 r. A na grobie rodziców płk.
Aleksandra Kity, straconego przez Urząd
Bezpieczeństwa w 1952 r., znajduje się stosowna inskrypcja informująca o tym fakcie.

The ‘Fighting Poland’ Heritage Trail
in Legionowo County
The parish cemetery in Wola Kiełpińska
was delimited in 1893. Some families transferred the ashes of their loved ones from the
cemetery in Zegrze, seized by the Russian
for the construction of the fortress, to the
new one. That is why we can find graves
older than the cemetery itself, dating back
to the second half of the 19th century. Among
them, we can find some architecturally interesting monuments of the administrators
of the Zegrze estate, like the grave of Antoni
Xsiężopolski, in the shape of a broken column, who died on September 11, 1866, and
the tombstones of the Urbanowski family.
In 1929, Zygmunt Adam Szaniawski, Junosza coat of arms (1852-1929), father of the famous writer Jerzy Szaniawski (1888-1970),
owner of the nearby Zegrzynek, was also
buried in Wola Kiełpińska.
Among those buried in the cemetery, we
should mention a January Uprising participant Feliks Janicki from Stanislawów
(1837-1923), carpenter who rendered great
service to the construction of the church and
a Home Army soldier Leszek Wnęka – a recipient of the Poland’s highest military decoration, the War Order of Virtuti Militari.
In the cemetery of Wola Kiełpińska, resides
mass grave of the Polish Army soldiers who
died in September 1939, and the tomb of
two soldiers of the 5th Engineer-Sapper
Brigade who died while defusing a mine
in June 1945. The grave of Colonel
Aleksander Kita, killed by the Security Service in 1952, bears an appropriate inscription
indicating this fact.

15
Kościół parafialny
pw. św. Antoniego z Padwy
St. Anthony of Padua
Parish Church
miejscowość: Wola Kiełpińska
locality: Wola Kiełpińska
Kościół w Woli Kiełpińskiej jest jednym
z ciekawszych przykładów XIX-wiecznej

architektury sakralnej w powiecie legionowskim. Decyzja o jego wybudowaniu zapadła
po wykupieniu zegrzyńskiego majątku Radziwiłłów pod twierdzę przez rząd rosyjski.
Teren pod budowę świątyni, a także plebanii
i cmentarza, Radziwiłłowie przekazali parafii jesienią 1893 r. Jednonawowy kościół
wzniesiony został w latach 1894−1899 według projektu Konstantego Wojciechowskiego (1841−1910).

We wnętrzu kościoła na uwagę zasługują epitafia rodu Krasińskich, które zostały
przeniesione z kościoła w Zegrzu, m.in.
dwa rokokowe epitafia z XVIII w. Pierwsze poświęcone Antoniemu Krasińskiemu
– kasztelanowi zakroczymskiemu i fundatorowi kościoła w Zegrzu, zmarłemu w 1762 r.
Drugie upamiętnia żonę Kazimierza − Eustachię z Potockich zm. w 1764 r. Przedstawiciele tego rodu byli uczestnikami powstań
narodowych i wojen napoleońskich. Kolejne epitafia Krasińskich pochodzą z XIX w.,
m.in. oboźnego Kazimierza Krasińskiego – kawalera Orderu Orła Białego, marszałka Sejmu 1782 r., zmarłego w 1802 r.,
jego syna – kasztelana senatora Józefa
Wawrzyńca (1783–1945), uczestnika wojen
napoleońskich, a w Powstaniu Listopadowym dowódcy 1. Pułku Gwardii Narodowej
Warszawskiej oraz jego wnuka – Stanisława
(1811–1849), oficera w Powstaniu Listopa-
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dowym, odznaczonego Krzyżem Złotym
Virtuti Militari.
W świątyni miejsce spoczynku znalazł
także jej fundator, książę Maciej Radziwiłł (1842−1907), łowczy dworu carskiego, były prezes Towarzystwa Rolniczego
i Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie. Do 1966 r. przed kościołem znajdował
się grób sierż. Kozłowskiego, poległego
w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1920 r.
W 1966 r. grób został przeniesiony na
cmentarz.
Na zewnętrznej ścianie kościoła, przy głównym wejściu, znajduje się pamiątkowa tablica ufundowana przez okoliczną ludność
11 listopada 1928 r., dla uczczenia rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.

szturmy poprzedził ostrzał artyleryjski. Na
umocnienie spadły pociski kalibru 420 mm,
pochodzące z największych ówcześnie
dział na świecie, których pocisk ważył prawie tonę. Po wykonaniu zadań osłonowych
Rosjanie opuścili fort w nocy z 6 na 7 sierpnia 1915 r. Tego samego dnia opanowały
go pododdziały niemieckie, które dążyły
do uchwycenia brzegu Narwi. Strategiczne
położenie fortu spowodowało, że w sierpniu
1920 r. wykorzystano go do przygotowania
polskiej linii obrony pododdziałów płk. Stanisława Małachowskiego. Także w czasie
walk obronnych we wrześniu 1939 r. w Dębem zakwaterowano 3. kompanię 26. Pułku
Piechoty Wojska Polskiego.

The church in Wola Kiełpińska is one of
the most interesting examples of 19th century sacral architecture in the Legionowo
County. The decision was taken after the
Russian government bought the Radziwill
property to build a fortress. The land for the
construction of the temple, together with the
land for the construction of the presbytery
and the cemetery, was donated to the parish by the Radziwiłł family in autumn 1893.
A single-nave church was built in the years
1894-1899, according to the design
by Konstanty Wojciechowski (1841-1910).
Inside the church, epitaphs of the Krasinski
family draw our attention. They were transferred from the church in Zegrze, including
two Rococo epitaphs from the 18th century.
The first one dedicated to Antoni Krasinski
– the castellan of Zakroczym and founder
of the church in Zegrze, who died in 1762.
The second epitaph commemorates
the second wife of Kazimierz – Eustachia née
Potocka who died in 1764. The representatives of this family took part in both national
uprisings and the Napoleonic Wars. The
subsequent epitaphs of the Krasinski family
date back to the 19th century, and include
oboźny (senior official involved in setting up
military camps) Kazimierz Krasinski – Knight
of the Order of the White Eagle, the Speaker
of the Sejm in 1782 who died in 1802, and
his son – the castellan and the Senator Józef

Wawrzyniec (1783-1945), who took part
in the Napoleonic wars and in the November Uprising and was the commander of the
1st Warsaw Regiment for National Defence,
and his grandson – Stanislaw (1811-1849),
officer in the November Uprising decorated
with the Golden Cross of the War Order
of Virtuti Militari.
The temple was also the final resting place
of its founder, Prince Maciej Radziwill
(1842-1907), master of the hunt at the imperial court, former president of the Agricultural Society and of the Charitable Society
in Warsaw. Up to 1966, the grave of the private Kozlowski, who died during the 1920
Polish-Soviet War, was situated in front
of the church. In 1966, the tomb was transferred to the cemetery.
On the outer wall of the church, at the main
entrance, there is a memorial plaque funded
by the local population on the November
11, 1928, to commemorate the anniversary
of Poland’s recovery of independence.

16
Fort carski
z początku XX wieku
Tsarist Fort from
the early 20th century
miejscowość: Dębe
locality: Dębe
Betonowy fort łącznikowy w Dębem jest
jednym z lepiej zachowanych obiektów
carskiej sztuki fortyfikacyjnej w powiecie legionowskim. Na początku XX w. wzmacniał
obronę odcinka Zegrze−Modlin, wyznaczającego północny sektor Warszawskiego
Rejonu Ufortyfikowanego. Jego zadaniem
była osłona przeprawy przez Narew. Umocnienie wybudowano na planie trapezu wg
projektu rosyjskiego gen. prof. Konstantego Iwanowicza Wieliczki (1856−1927).
Podczas niemieckiego natarcia w sierpniu
1915 r. zadaniem załogi fortu było prowadzenie osłony wojsk rosyjskich wycofujących się do twierdzy Modlin. Niemieckie

the German offensive in August 1915, the
unit’s objective was to shield the fort against
the Russian army retreating to the Modlin
fortress. The German assault was preceded
by artillery fire. Several 420 mm (16.5 in.)
shells, each weighing nearly one ton, were
fired on the fortifications from the largest
cannons existing at that time. Having completed the shielding operation, the Russians
left the fort on the night of 6 to 7 August 1915.
On the same day, the fort was captured
by the German military units, trying to capture the bank of the Narew river. Due to the
fort’s strategic location, in August 1920,
it was used to prepare the Polish line of
defence for the subunits of Colonel Stanislaw Malachowski. Also during the defensive fighting operation in September 1939,
the 3rd Company, 26th Polish Army Infantry
Regiment was stationed in Dębe.
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The concrete fort in Dębe is one of the
best preserved imperial fortified facilities in
the Legionowo County. At the beginning
of the 20th century, the fort reinforced the
defence line between Zegrze and Modlin, designating thus the northern sector of
the Warsaw Fortified Region. It was meant
to guard the crossing of the Narew river.
The fortifications were built on a trapezoidal
plan according to the architectural concept
of the Russian general, Professor Konstantin Ivanovich Wieliczka (1856-1927). During
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