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O d 2004 r. Mazowieckie Centrum Kultu-
ry i Sztuki publikuje kolejne tomy z serii 

„Tradycja Mazowsza”. S¹ to monografi czne 
opracowania, w których prezentowane s¹ wa-
lory historyczne i etnografi czne powiatów wo-
jewództwa mazowieckiego. Cel jest ambit-
ny, a przy tym trudny – nie tylko ze wzglêdu 
na liczbê tomów, jak¹ chcemy wydawaæ w ca-
³ym cyklu, ale przede wszystkim ze wzglêdu 
na za³o¿enia merytoryczne.

Docelowo planujemy wydanie 38 tomów, 
odpowiadaj¹cych liczbie powiatów w woje-
wództwie mazowieckim. Nie wykluczamy 
te¿ publikowania w ramach serii „Tradycja 
Mazowsza” dodatkowych okazjonalnych lub 
tematycznych tomów, w których bêdziemy 
nawi¹zywaæ do obchodzonych rocznic, przy-
pominaæ sylwetki znanych i cenionych osób 
zwi¹zanych poprzez urodzenie lub dzia³al-
nośæ z Mazowszem, omawiaæ w sposób prze-
krojowy lub systematyczny pewne zagadnie-
nia charakterystyczne dla regionu.

W publikacjach z serii „Tradycja Mazow-
sza” Czytelnicy odnajd¹ opisy najwartościow-
szych elementów dziedzictwa kulturowego, 
przypomnienie wydarzeñ historycznych, 
uwagi dotycz¹ce wspó³czesnych walorów 
danego obszaru. W ka¿dym tomie zamiesz-
czamy „Przewodnik subiektywny” – prezen-
tacjê miejscowości wybranych przez autora, 
a tak¿e czêśæ zatytu³owan¹ „Oferta kultu-
ralna i turystyczna” – z propozycjami tras 
wycieczkowych po powiecie, opisami potraw 
regionalnych itp. Równie¿ zagraniczni turyści 
powinni byæ usatysfakcjonowani informa-
cjami w jêzyku angielskim: wyczerpuj¹cym 
streszczeniem z wiedz¹ niezbêdn¹ do pe³nej 
prezentacji powiatu, ofert¹ kulturaln¹ i tury-
styczn¹, t³umaczeniem podpisów ilustracji.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie jesteśmy 
w stanie omówiæ wszystkich zagadnieñ histo-
rycznych, spo³ecznych i kulturowych, prze-
sz³ości i wspó³czesności regionu oraz dziejów 
poszczególnych miejscowości. Zaintereso-

wani Czytelnicy bez trudu rozszerz¹ swoj¹ 
wiedzê w tym zakresie, siêgaj¹c do publikacji, 
których tytu³y autorzy zamieszczaj¹ w biblio-
grafi i. Ksi¹¿ka zawiera te¿ indeks geografi cz-
ny, a na koñcu Defi nicje – określenia pojêæ 
dotycz¹cych dziedzictwa kulturowego*; s³o-
wa, które wymagaj¹ zdefi niowania oznacza-
my w tekście gwiazdk¹ (*).

W tym miejscu konieczne s¹ uściślenia 
określeñ u¿ytych w tytule serii „Tradycja Ma-
zowsza. Przewodnik subiektywny”.

Mówi¹c o tradycji*, trzeba uwzglêdniæ wie-
le elementów – wzorce spo³eczne, obyczaje, 
kulturê duchow¹, charakterystyczne wytwo-
ry kultury materialnej – wszystko, co ukszta³-
towane w przesz³ości, trwa do dziś. Kulty-
wowanie tradycji polega na przekazywaniu 
z pokolenia na pokolenie istotnych dla danej 
zbiorowości wartości kulturowych.

Sam tytu³ serii „Tradycja Mazowsza” rów-
nie¿ traktujemy umownie, trzeba bowiem 
pamiêtaæ, ¿e granice administracyjne zwy-
kle nie pokrywaj¹ siê idealnie z historycznie 
ukszta³towanymi krainami Polski. W kolej-
nych tomach serii prezentowane s¹ powiaty 
po³o¿one w województwie mazowieckim, 
które obejmuje – poza Mazowszem – rów-
nie¿ ziemie innych regionów: czêśæ Podlasia 
oraz ziemiê radomsk¹. Z kolei pewne obszary 
historycznie mazowieckie znalaz³y siê poza 
granicami naszego województwa, np. ziemia 
³om¿yñska.

Podtytu³ serii „Przewodnik subiektyw-
ny” określa przyjêty przez nas indywidualny 
sposób prezentowania regionu. Ca³ośæ prac 
dokumentacyjnych i wydawniczych przewi-
dywana jest na kilka lat, za³o¿yliśmy wiêc, 
¿e ró¿ni autorzy wyeksponuj¹ inne elementy 
tradycji. Tê ró¿norodnośæ i subiektywizm opi-
su w poszczególnych tomach serii traktujemy 
jako jej dodatkowy walor.

Du¿ym atutem serii jest aktualnośæ danych 
na temat „kondycji tradycji” w danym po-
wiecie. Cykl wydawniczy nie jest d³ugi, wiêc 

Od Wydawcy
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6 Tradycja Mazowsza

obserwacje, opisy i wnioski autora Czytelnik 
poznaje ju¿ po kilku miesi¹cach.

Zamiarem omawianej serii wydawniczej 
jest ukazywanie ró¿norodności i bogactwa 
dziedzictwa kulturowego* województwa ma-
zowieckiego. By to osi¹gn¹æ, trzeba zaprezen-
towaæ przesz³ośæ obecn¹ we wspó³czesności, 
a wiêc przede wszystkim zabytki architektu-
ry, zdobnictwo ludowe, pewne niematerial-

ne dobra kultury*, nazewnictwo, tradycyjne 
umiejêtności, gin¹ce zawody. Zadaniem auto-
rów jest opisanie tych elementów dziedzictwa 
kulturowego, które w sposób szczególnie wy-
raźny świadcz¹ o przesz³ości tych ziem i które 
maj¹ znaczenie dla dzisiejszej świadomości 
historycznej spo³eczeñstwa.

Wydawca
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Powiat legionowski 7

Od Autora

Spaceruj¹c, jako m³ody ch³opak, po bruko-
wanych uliczkach carskich koszar w Le-

gionowie, czêsto znajdowa³em dawne guziki 
¿o³nierskie, kopiejki, ³uski od mauzerów i mo-
sinów. Te tajemnicze przedmioty, które pieczo-
³owicie gromadzi³em w dzieciêcej szafi e, w rze-
czywistości okaza³y siê przepustk¹ do historii 
Legionowa. Atmosfera zabytkowych budyn-
ków koszarowych, gdzie siê wychowywa³em, 
sk³oni³a mnie do stawiania pierwszych pytañ, 
m.in. sk¹d siê wziê³y koszary. Pytañ, na które 
wówczas nie by³o odpowiedzi, gdy¿ historia 
lokalna nie by³a badana ani znana. W tym 
czasie, je¿d¿¹c poci¹giem do Zegrza, zawsze 
za Wieliszewem wypatrywa³em w krzakach 
bzu dziwnych betonowych krzy¿y. Mija³em 
je przez lata. Wreszcie, gdy tam poszed³em, 
okaza³o siê, ¿e trafi ³em na stary, opuszczony 

cmentarz prawos³awny. By³o to moje pierwsze 
doświadczenie wielokulturowości tych ziem. 
Jeszcze innym wa¿nym prze¿yciem lat szkol-
nych by³o bezpośrednie odczucie perspektywy 
2 tysiêcy lat. Sta³o siê to na polu kukurydzia-
nym za PGR-em w Wieliszewie, gdzie w czasie 
wakacji w sierpniu 1988 r. pomagaliśmy ar-
cheologom w wykopaliskach. Znajdowaliśmy 
wówczas ogromne gliniane klosze, które przy-
krywa³y urny ze spalonymi szcz¹tkami ludzi. 

Powy¿sze wydarzenia zainspirowa³y mnie 
do zajêcia siê lokaln¹ histori¹ dzisiejszego 
powiatu. Z czasem zacz¹³em opisywaæ najcie-
kawsze miejsca na ³amach prasy. Swój pierw-
szy artyku³ o legionowskim rynku opublikowa-
³em w „To i Owo” w styczniu 1991 r. Od tego 
czasu regularnie opisywa³em poszczególne 
miejscowości. Ustaleniami dzieli³em siê tak-

1  Klub garnizonowy i biblioteka legionowskiego garnizonu mieściły się w carskim budynku z 1892 r. 
Foto z początku lat 80. XX w.

1
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8 Tradycja Mazowsza

¿e na ³amach „Spotkañ z Zabytkami”, „¯ycia 
Warszawy”, „Filokartysty”, „Gazety Miejsco-
wej”, „Rocznika Legionowskiego” czy „Nie-
podleg³ości i Pamiêci”. Poszukiwania w terenie 
i w archiwach, setki rozmów z mieszkañcami 
zaowocowa³y ponad tysi¹cem artyku³ów. Objê-
tośæ niniejszego przewodnika pozwala na prze-
kazanie tylko czêści ustaleñ, ale za to w posta-
ci bardziej trwa³ej ni¿ ulotna prasa. Zawiera 
on wyniki wieloletnich poszukiwañ zarówno 
tych wczesnych m³odzieñczych, jak i tych 
późniejszych, ubranych w nieco bardziej na-
ukow¹ formê.

Przewodnik stanowi pierwsz¹ ksi¹¿kow¹ 
próbê opisania walorów historyczno-tury-
stycznych powiatu legionowskiego. Mam jed-
nak nadziejê, ¿e bêdzie nie tylko katalogiem 
zabytków i wydarzeñ historycznych. Intuicyj-
nie pragn¹³em dotkn¹æ fascynuj¹cego proble-
mu przynale¿ności mieszkañców do powiatu 
legionowskiego. Wszak powiat po raz pierwszy 
zaistnia³ dopiero w 1999 r., a wielu spośród 
jego 100 tysiêcy mieszkañców to osoby, które 
niedawno tu zamieszka³y. Zagadnienie kszta³-
towania „wspólnoty powiatowej” jest zatem 
wci¹¿ aktualnym zagadnieniem. Dlatego przy 
pisaniu towarzyszy³a mi nadzieja, ¿e przewod-
nik wyzwoli dumê mieszkañców z dokonañ 
przodków. I co wiêcej, ¿e dawne doświadcze-
nia historyczne przyczyni¹ siê do budowy ka-
pita³u spo³ecznego na poziomie powiatu. Za-
gadnienie kszta³towania „wspólnoty powiatu” 
jako wspólnego dobra stara³em siê poruszaæ 
ju¿ wcześniej, m.in. w cyklu albumów Powiat 
legionowski na dawnej pocztówce. Ich I tom 
ukaza³ siê zaraz po utworzeniu powiatu legio-

nowskiego. Wa¿n¹ rolê gra tu tak¿e „Rocznik 
Legionowski”, który pozwala regionalistom 
poszczególnych gmin dzieliæ siê swoimi usta-
leniami, ale jednocześnie tworzy środowisko 
ekspertów o charakterze powiatowym.

Myślê, ¿e odwagê do podjêcia próby uchwy-
cenia genius loci ziem powiatu legionowskiego 
da³y mi wieloletnie dyskusje, toczone od po³o-
wy lat 90. XX w. z moimi przyjació³mi − od-
krywczo zg³êbiaj¹cymi dzieje poszczególnych 
gmin, m.in. z W³odzimierzem B³awdziewi-
czem, S³awomirem Jakubczakiem i Robertem 
Nowiñskim. Ogromne znaczenie mia³y rady 
nie¿yj¹cych ju¿ legionowskich autorytetów: 
Edwarda Dietricha, ks. p³k. Jana Mrugacza, 
Andrzeja Paszkowskiego, Feliksa Litwiniaka. 
Niezwykle cenne by³y dla mnie wskazówki 
redaktora Jerzego Kasprzyckiego, mojego mi-
strza i opiekuna w redakcji „¯ycia Warsza-
wy”. Jestem im za to niezmiernie wdziêczny. 
W tym miejscu pragnê podziêkowaæ Rodzicom 
za ukszta³towanie mojej wra¿liwości i wycho-
wanie w szacunku dla ziemi legionowskiej, 
¯onie za wspieranie i wyrozumia³ośæ w trak-
cie poszukiwañ historycznych. Dziêkujê tak¿e 
pracownikom Muzeum Historycznego w Le-
gionowie za pomoc w gromadzeniu materia-
³ów do niniejszej publikacji.

Przewodnik subiektywny z defi nicji nie wy-
czerpuje opisu bogatych dziejów powiatu. Wy-
ra¿am nadziejê, ¿e zachêci do dalszych badañ, 
które zaowocuj¹ w przysz³ości monografi ¹ po-
wiatu legionowskiego. 

Jacek Szczepañski, Legionowo, 
10 listopada 2011 r.
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Powiat legionowski 9

Powiat legionowski jest jednym z 42 powia-
tów województwa mazowieckiego. Zosta³ 

utworzony w wyniku reformy administracyj-
nej kraju 1 stycznia 1999 r. Wcześniej jego 
obszar nale¿a³ do powiatu nowodworskiego 
(1952−1975), a w okresie miêdzywojennym 
by³ rozdzielony miêdzy powiaty warszawski 
i pu³tuski. Obecnie w sk³ad powiatu wchodzi 
gmina miejska Legionowo, gmina miejsko--
-wiejska Serock oraz 3 gminy wiejskie: Ja-
b³onna, Nieporêt i Wieliszew. Powiat zajmuje 
powierzchniê 39 278 ha i wed³ug stanu z 23 
sierpnia 2010 r. liczy³ 101 161 mieszkañców. 
Z tej liczby ponad 51 tys. osób mieszka w sto-
licy powiatu – Legionowie. Od zachodu grani-

czy z powiatem nowodworskim, od wschodu 
z wyszkowskim i wo³omiñskim, od pó³no-
cy z pu³tuskim, a od po³udnia bezpośrednio 
z Warszaw¹.

Powiat legionowski jest po³o¿ony w central-
nej czêści Niziny Mazowieckiej. Jego obszar 
le¿y na styku 2 regionów fi zyczno-geografi cz-
nych: Kotliny Warszawskiej i Wysoczyzny 
Ciechanowskiej. Dziêki temu charakteryzuje 
siê urozmaicon¹ rzeźb¹ terenu. Po³udniowa 
czêśæ po³o¿ona w wid³ach Wis³y i Narwi (gmi-
ny Jab³onna, Legionowo, Nieporêt i Wieliszew) 
nale¿y do Kotliny Warszawskiej. Licznie wy-
stêpuj¹ tu tarasy wydmowe, które wykszta³-
ci³y siê w czasie zlodowacenia ba³tyckiego kil-

Środowisko geografi czne

2 Samica w okolicach Nieporętu
3 Kaczki nad jeziorem Parów Karski
4 Stary Bug w Cuplu
5 Przylaszczki w Lasach Drewnickich

2 3

4 5
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10 Tradycja Mazowsza

kadziesi¹t tysiêcy lat temu. Uwagê zwracaj¹ 
tak¿e terasy nadzalewowe, powsta³e w wyniku 
akumulacji osadów rzecznych Wis³y i Nar-
wi. Piaszczyste wydmy rozdzielone torfowy-
mi ³¹kami i podmok³ymi lasami s¹ uwa¿ane 
za cechê charakterystyczn¹ tej czêści podwar-
szawskiego krajobrazu. Wyró¿niaj¹ go tak¿e 
malownicze starorzecza Narwi, szczególnie 
liczne w gminie Wieliszew: jeziorka Góra, 
Drz¹¿ewo, Olszewskie, Klucz, £aweczno, 
Wieliszewskie i Kwietniówka. Wraz z kana³a-
mi Komornickim, Bródnowskim i Wieliszew-
skim stanowi¹ miejsce czêstego wystêpowania 
bobra i wydry. Równie urzekaj¹ce s¹ starorze-
cza w gminie Nieporêt, m.in. jeziorka P³oæ, 
Parów Karski i Zapadliska. Na przeciwleg³ym, 
wysokim brzegu Narwi rozpoczyna siê Wyso-
czyzna Ciechanowska. Na jej po³udniowym 
skraju po³o¿ona jest gmina Serock. Wysoczy-
zna jest pofalowan¹ moren¹ denn¹, powsta³¹ 

z pozostawionych przez lodowiec ¿wirów, pia-
sków i glin zwa³owych z g³azami narzutowy-
mi. Jej brzeg, poprzecinany niekiedy malow-
niczymi jarami, np. w Serocku, stromo opada 
do Jeziora Zegrzyñskiego. Wysokośæ skarpy 
na odcinku od Serocka do zapory w Dêbem li-
czy oko³o 20 m ponad lustro wody.

Jezioro Zegrzyñskie jest zbiornikiem reten-
cyjnym, który zosta³ ofi cjalnie otwarty 22 lipca 
1963 r. w wyniku spiêtrzenia Narwi przez za-
porê w Dêbem. Ma powierzchniê oko³o 33 km2 
i g³êbokośæ od 3 do nawet 13 metrów, m.in. 
przy moście w Zegrzu. Cofka, tj. podwy¿szone 
lustro wody, rozpościera siê od zapory w Dê-
bem do Pu³tuska na Narwi i do Barcic na Bugu. 
Od strony wschodniej i po³udniowej usypano 
58 km wa³ów wzmocnionych betonowymi 
p³ytami. Tu¿ za nimi wybudowano przepom-
pownie odwadniaj¹ce obszary po³o¿one ni¿ej 
i pozbawione mo¿liwości grawitacyjnego od-

6 Wydma w okolicach Dąbkowizny
7 Port na Jeziorze Zegrzyńskim
8 Łabędzie i kaczki na plaży w Nieporęcie
9 Łabędzia rodzina na jeziorze Wieliszewskim
10 Wiosenne podtopienia w okolicach Beniaminowa

6
7

8 9

10
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Powiat legionowski 11

wodnienia. 27 grudnia 1962 r. Prezes Rady Mi-
nistrów Józef Cyrankiewicz zarz¹dzeniem nr 119 
nada³ zbiornikowi urzêdow¹ nazwê: Jezioro Ze-
grzyñskie. Zasadnośæ tej decyzji potwierdzaj¹ 
wspó³cześnie tak¿e hydrolodzy. Jednak miesz-
kañcy czêściej u¿ywaj¹ potocznego określenia 
Zalew Zegrzyñski. W tym samym rozporz¹dze-
niu uregulowano równie¿ nazewnictwo rzek. 
Zmieniono dotychczasow¹ nazwê Bugo-Narew 
na Narew dla określenia dolnego odcinka rzeki 
od ujścia Bugu do po³¹czenia z Wis³¹. W 97% 
Jezioro Zegrzyñskie zasilaj¹ 2 g³ówne rzeki: 
Narew i d³u¿szy Bug. Ponadto wpadaj¹ tu Rz¹-
dza, Prut oraz przez Kana³ ¯erañski mniejsze 
rzeczki: Czarna, Pokrzywnica, Beniaminówka 
i Kluskówka. Jak ustali³ na podstawie badañ 
terenowych dr Krzysztof Warwer z Politechniki 
Warszawskiej wody g³ównych rzek nie mieszaj¹ 
siê ca³kowicie ze sob¹ a¿ do zapory w Dêbem. 

Woda z Bugu p³ynie najczêściej przy lewym 
brzegu zbiornika zegrzyñskiego, a Narew przy 
prawym. Wraz z Jeziorem Zegrzyñskim w latach 
1958−1963 zosta³ wybudowany Kana³ ̄ erañski 
o d³ugości 17,6 km. £¹czy Jezioro Zegrzyñskie 
z Wis³¹ za pomoc¹ śluzy imienia in¿. Tadeusza 
Tillingera, zas³u¿onego profesora Politechniki 
Warszawskiej. Komory dwustronnej śluzy mog¹ 
pracowaæ przy zmiennych poziomach wody, 
raz wy¿szej od strony portu, a niekiedy wy¿szej 
od strony Wis³y. Dziêki temu jest to unikalny 
obiekt hydrotechniczny w Polsce. 

Powiat legionowski wyró¿niaj¹ liczne kom-
pleksy leśne, m.in. Lasy Chotomowskie, Drew-
nickie, Legionowskie, Serockie, które s¹ nie tyl-
ko ostoj¹ zwierzyny, ale tak¿e miejscem chêtnie 
odwiedzanym przez turystów, oddzielaj¹ po-
wiat od zanieczyszczonego powietrza Warsza-
wy i s¹ jego zielonymi p³ucami.
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12 Tradycja Mazowsza

Pomimo ¿e powiat legionowski nale¿y 
do wysoko zurbanizowanego Obszaru Me-

tropolitarnego Warszawy, to wyró¿niaj¹ go cen-
ne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Na jego 
terenie znajduje siê 10 rezerwatów, kilka obsza-
rów chronionych oraz ok. 100 pomników przy-
rody wpisanych do Rejestru Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody. A¿ po³owê z nich spot-
kamy na terenie zespo³u pa³acowo-parkowego 
w Jab³onnie. Ochronie podlega tu 9 gatunków 
drzew, takich jak d¹b szypu³kowy, grab pospoli-
ty, topola bia³a, modrzew europejski, wi¹z szy-
pu³kowy, klon zwyczajny, jesion wynios³y, lipa 
drobnolistna. Egzotyczn¹ pere³k¹ jest iglicznia 
trójcieniowa (gleditsia triacanthos), pochodz¹ca 
z Ameryki Pó³nocnej. Jest kuzynk¹ robinii aka-
cjowej. W Polsce nie wystêpuje w stanie natu-
ralnym. W Jab³onnie rośnie po lewej stronie alei 
prowadz¹cej do ³uku triumfalnego. Za pa³acem, 
w pobli¿u wa³u przeciwpowodziowego znajdzie-
my 4 monumentalne topole bia³e, z których 
najgrubsza ma a¿ 5,7 m obwodu. Obok zwraca 

tak¿e uwagê aleja grabowa. W gminie Jab³onna 
przed wa³em przeciwpowodziowym mo¿emy 
obejrzeæ jedno z najpotê¿niejszych, samodziel-
nie rosn¹cych drzew w powiecie − wierzbê 
bia³¹ o obwodzie 6,5 m. Spośród pomników 
przyrody w gminie Nieporêt najwiêkszy ob-
wód, 4,8 m, ma okaza³y d¹b szypu³kowy „Jan 
Kazimierz”. Rośnie przy szlaku turystycznym 
biegn¹cym miêdzy D¹bkowizn¹ a fortem w Be-
niaminowie. O palmê pierwszeñstwa konku-
ruj¹ z nim inne dêby, m.in. w Józefowie i obok 
Leśnictwa Czarna Struga. Niewiele „szczup-
lejsza” od „Jana Kazimierza” jest lipa drobno-
listna „Agata” (4,6 m), rosn¹ca za kościo³em 
w Nieporêcie. W gminie Wieliszew okaza³ym 
pomnikiem przyrody jest d¹b szypu³kowy 
„Maciek” o obwodzie 5,5 m. Rośnie w okoli-
cach Leśnictwa Poniatów. W pobli¿u mo¿emy 
spotkaæ tak¿e mniejsze okazy dêbów, m.in. d¹b 
„Poniatowskiego”. Za Wieliszewem przy szosie 
w kierunku Nieporêtu zwraca uwagê topola 
czarna o obwodzie 5,6 m, któr¹ objêto ochron¹ 

Walory przyrodnicze regionu

12 Głaz narzutowy na Skwerze Wojska Polskiego w Serocku
13 Dąb szypułkowy „Jan Kazimierz” w okolicach Dąbkowizny
14 Lipa drobnolistna „Agata” w Nieporęcie
15 Głazy przy wejściu do rezerwatu „Wąwóz Szaniawskiego”

12

13 14

15
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Powiat legionowski 13

w 1977 r. Miejscem szczególnie interesuj¹cym 
dla mi³ośników przyrody s¹ okolice dawnego 
pa³acu w Zegrzu. Spośród 6 dêbów szypu³ko-
wych, najwiêkszy ma a¿ 6,2 m obwodu. Wspo-
mina³ go nawet rosyjski gen. Aleksiej Brusi-
³ow, który w 1912 r. odpoczywa³ w zegrzyñskiej 
twierdzy. Ponadto wystêpuj¹ tu 2 interesuj¹ce 
przyk³ady ¿ywotników zachodnich (Thuja oc-
cidentalis), ka¿dy o metrowym obwodzie pnia. 
W gminie Serock ochronie podlegaj¹ tak¿e po-
tê¿na lipa drobnolistna w Jadwisinie (5,5 m) 
oraz wiśnia ptasia (2,8 m), która rośnie w Dê-
bem obok zabytkowego fortu carskiego. Kilka 
pomników przyrody odnajdziemy tak¿e w Le-
gionowie. S¹ to g³ównie dêby przy ul. Granicz-
nej, u zbiegu ul. Prymasowskiej i Mieszka 
(z kapliczk¹), przy ul. Sobieskiego oraz przy 
willi „Koz³ówka”.

Przyk³adem pomników przyrody nieo¿ywio-
nej w powiecie legionowskim s¹ g³azy narzu-
towe w gminie Serock. Najwiêkszy z nich, gra-
nitognejs o obwodzie 7,5 m, le¿y na Skwerze 
Wojska Polskiego przy ul. Wyzwolenia w Sero-
cku. Drugi, o metr mniejszy, spotkamy w Ka-
rolinie, obok wjazdu na obwodnicê Serocka. 
Jest to odmiana granitu ró¿owo-czerwonego 
Rapakiwi. Po raz pierwszy ten typ ska³y opisa³ 
w 1891 r. fi ñski geolog Jakob Sederholm (fi ñ. 
rapakivi – zgni³y kamieñ). W średniowieczu 
u¿ywano jej na Wyspach Alandzkich do bu-
dowy kościo³ów. Przed wejściem do rezerwatu 
„W¹wóz Szaniawskiego” znajdziemy trzeci g³az 
narzutowy, granitoid szary o obwodzie 4,6 m. 

Na obszarze niewielkiego powierzchniowo 
powiatu legionowskiego znajduje siê a¿ 10 
rezerwatów przyrody. Najstarsze z nich, „W¹-
wóz Szaniawskiego” i „Zegrze”, zosta³y utwo-
rzone w 1979 r. Oto krótka charakterystyka 
rezerwatów:

Rezerwat „Bukowiec Jab³onowski” − rezer-
wat leśny o powierzchni 37,74 ha, utworzony 
zarz¹dzeniem Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 25 czerw-
ca 1990 r. Wystêpuje tu drzewostan bukowy 
rzadko spotykany na środkowym Mazowszu. 
Ponadto 2 buki zwyczajne zosta³y wpisane 
na listê pomników przyrody. Spotkaæ mo¿na 
tu tak¿e przyk³ady brzozy czarnej;

Rezerwat „Jab³onna” − rezerwat leśny o po-
wierzchni 21,66 ha, utworzony zarz¹dzeniem 

16 Buk zwyczajny charakterystyczny dla rezerwatu 
„Bukowiec Jabłonowski”

16

17 Dąb w rezerwacie „Jabłonna”

17
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14 Tradycja Mazowsza

Ministra Leśnictwa i Przemys³u Drzewnego 
z 15 grudnia 1980 r. W rezerwacie przewa¿a 
drzewostan sosnowy uzupe³niony przez cieka-
we okazy dêbu szypu³kowego; 

Rezerwat „£awice Kie³piñskie” − rezerwat 
obejmuj¹cy koryto rzeki Wis³y wraz z ³achami 
i wyspami, a na obszarze gminy Jab³onna d³u-
gi pas miêdzy brzegiem a wa³em przeciwpo-
wodziowym. Rezerwat zosta³ utworzony roz-
porz¹dzeniem Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 23 grud-
nia 1998 r. Powierzchnia ca³ego rezerwatu wy-
nosi a¿ 803 ha, z których 387,67 ha przypada 
na gminê Jab³onna. Rezerwat ochrania ostojê 
lêgow¹ rzadkich i gin¹cych gatunków ptaków 
na obszarze rzeki Wis³y, m.in. jedn¹ z naj-
wiêkszych w Polsce kolonii lêgowych rybitw 
bia³oczelnych;

Rezerwat „Kêpy Kazuñskie” − rezerwat 
faunistyczny zosta³ utworzony przez Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa rozporz¹dzeniem z 23 grudnia 
1998 r. Obejmuje 544,28 ha, z czego na gmi-
nê Jab³onna przypada 116,93 ha. Wody Wis³y 
na obszarze rezerwatu utworzy³y du¿¹ wyspê, 
na której znajduj¹ siê podlegaj¹ce ochronie lê-
gowiska rybitwy zwyczajnej, mewy pospolitej, 
sieweczki rzecznej;

Rezerwat „Jadwisin” − rezerwat leśny 
o powierzchni 93,39 ha, utworzony zarz¹-
dzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Za-
sobów Naturalnych i Leśnictwa z 14 czerwca 

1996 r. Ochronie podlega kompleks leśny po-
³o¿ony na wysokiej skarpie nad Narwi¹, stano-
wi¹cy pozosta³ośæ dawnej Puszczy Serockiej. 
Uwagê zwracaj¹ tu okaza³e dêby szypu³kowe 
i sosny. Na terenie rezerwatu znajduje siê pa-
³ac Radziwi³³ów z 1898 r.; 

Rezerwat „W¹wóz Szaniawskiego” − ma-
lowniczo ukszta³towany rezerwat leśny o po-
wierzchni 11,50 ha, utworzony zarz¹dzeniem 
Ministra Leśnictwa i Przemys³u Drzewnego 
z 16 października 1979 r. Na zboczu w¹wozu 
zwraca uwagê naturalny drzewostan, a zw³asz-
cza pomniki przyrody: okaza³e dêby szypu³ko-
we i sosny zwyczajne. Na terenie parku przy 
pozosta³ościach po dworze Szaniawskich wy-
ró¿nia siê trzypienny klon oraz kasztanowiec; 

Rezerwat „Zegrze” − jeden z najstarszych 
rezerwatów leśnych na terenie powiatu le-
gionowskiego. Zosta³ utworzony na terenie 

18 Rezerwat „Ławice Kiełpińskie”

18

19 Jesienne barwy rezerwatu „Jadwisin”

19

20 Rezerwat „Wąwóz Szaniawskiego”

20
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Powiat legionowski 15

Uroczyska Zegrze 16 października 1979 r. za-
rz¹dzeniem Ministra Leśnictwa i Przemys³u 
Drzewnego. Zajmuje powierzchniê 64,08 ha. 
Charakteryzuj¹ go unikalne w powiecie legio-
nowskim stare drzewostany sosnowo-dêbowe. 
Niektóre z nich Hubert Macioch, autor opra-
cowañ o przyrodzie powiatu legionowskiego, 
szacuje nawet na 150−160 lat;

Rezerwat „Puszcza S³upecka” − rezerwat 
leśny zosta³ utworzony zarz¹dzeniem Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z 31 grudnia 1993 r. o powierzch-
ni 160,56 ha, na którym dominuje typ lasu 
³êgowego, gr¹dy i bór mieszany. 80% drzewo-
stanu tworzy olsza i brzoza. Rezerwat po³o¿o-
ny malowniczo po obu stronach rzeki Czarnej 
nale¿y do leśnictwa Czarna Struga w Nadleś-
nictwie Drewnica. Zosta³ utworzony dziêki 
staraniom prof. Witolda Rosy − kierownika 
Zak³adu Urz¹dzania Lasu SGGW w latach 
1977−1985. Rezerwat „Puszcza S³upecka” 
jest jednym z cenniejszych obszarów leśnych 
Mazowsza. Wystêpuje tu wiele gatunków ro-
ślin chronionych, a wśród nich wawrzynek 
wilcze³yko – silnie truj¹ca roślina, której owo-
ce po spo¿yciu mog¹ spowodowaæ śmieræ cz³o-
wieka. Na terenie rezerwatu wystêpuje tak¿e 
¿mija zygzakowata;

Rezerwat „£êgi Czarnej Strugi” − rezer-
wat leśny o powierzchni 39,53 ha, utworzony 
zarz¹dzeniem Ministra Leśnictwa i Przemy-

21 Wiekowa sosna w rezerwacie „Zegrze”

21

22 Miejsce odpoczynku w otulinie rezerwatu „Zegrze”

22

23 Rezerwat „Puszcza Słupecka”

23

24 Rezerwat „Łęgi Czarnej Strugi”

2424
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16 Tradycja Mazowsza

s³u Drzewnego z 15 grudnia 1980 r. Po³o¿ony 
jest na terenie gminy Nieporêt tu¿ przy ul. 
Stru¿añskiej. Rezerwat ustanowiony zosta³ 
w celu ochrony wilgotnego lasu ³êgowego, 
w którym dominuje olsza czarna z domieszk¹ 
jesionu wynios³ego i dêbu szypu³kowego;

Rezerwat „Wieliszewskie £êgi” − rezerwat 
leśno-³¹kowy po³o¿ony w pradolinie Narwi, 
w gminie Wieliszew, o powierzchni 18,58 ha. 
Zosta³ utworzony zarz¹dzeniem Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z 25 czerwca 1990 r. Ochron¹ 
objêto zró¿nicowane naturalne zbiorowiska 
roślinne ze szczególnym uwzglêdnieniem 
gatunków storczykowatych. Rezerwat zwany 
tak¿e „Storczykowym Gajem” jest jednym 
z najbogatszych stanowisk storczyka w woje-
wództwie mazowieckim. Wystêpuj¹ tu liczne 
gatunki ptaków: remizy, kaczki krzy¿ówki, 
czapla siwa. 

Warto dodaæ, ¿e w gminie Wieliszew od kil-
ku lat trwaj¹ starania o utworzenie w okolicach 
Kêpy Kikolskiej kolejnego rezerwatu. Ochron¹ 
ma zostaæ objêty stuletni las o charakterze 
³êgu wierzbowo-topolowego. Znajduje siê tu-
taj jedna z kolonii lêgowych czapli siwej.

Poza rezerwatami, obszary powiatu legio-
nowskiego podlegaj¹ unijnemu programowi 
ochrony przyrody Natura 2000. W celu ochro-
ny dzikich ptaków (tzw. Dyrektywa Ptasia) 
w Polsce wyznaczono chronione strefy: „Doli-
na Środkowej Wis³y”, ci¹gn¹ca siê od Dêblina 

do P³ocka, a w powiecie legionowskim obejmu-
j¹ca odcinek Wis³y w gminie Jab³onna; „Doli-
na Dolnego Bugu” od ujścia Krzny do Jeziora 
Zegrzyñskiego oraz „Puszcza Bia³a”, do której 
z terenu powiatu zaliczono graniczn¹ czêśæ la-
sów Popowa Letnisko. Program ochrony sied-
lisk oraz dzikiej fauny i fl ory (tzw. Dyrektywa 
Siedliskowa) obejmuje na terenie powiatu le-
gionowskiego m.in. „£êgi Czarnej Strugi”, nie-
wielki fragment „Ostoi Nadbu¿añskiej” we wsi 
Kania Polska oraz Fort IV w Janówku. W ostat-
nim ochronie podlega zimowisko nietoperzy. 
Umocnienie w Janówku wchodzi w sk³ad ob-
szaru zwanego „Fortami Modliñskimi”.

Otulinê dla powy¿szych rezerwatów i obsza-
rów tworzy Warszawski Obszar Chronionego 
Krajobrazu. Obejmuje tereny dolin rzecznych 
Wis³y i Narwi wraz z dop³ywami oraz towarzy-
sz¹cymi im kompleksami lasów. W powiecie 
legionowskim nale¿¹ do niego m.in. Lasy Cho-
tomowskie, Drewnickie, Legionowskie, okolice 
Serocka. Tworz¹ jednocześnie system os³ony 
ekologicznej dla aglomeracji warszawskiej.

Niew¹tpliwie jedn¹ z najwiêkszych atrakcji 
przyrodniczo-turystycznych powiatu legionow-
skiego jest Jezioro Zegrzyñskie. Zbiornik oraz 
tereny do niego przyleg³e spe³niaj¹ wa¿n¹ funk-
cjê ostoi ptaków. Wyj¹tkowo licznie wystêpuj¹ 
tutaj ³yska, krzy¿ówka, g¹go³ krzykliwy, czer-
nica, ³abêdź niemy i g³owienka. Tak¿e na wêd-
karzy czekaj¹ ³owiska naturalne i specjalne, 
a mo¿na tu ³owiæ leszcze, p³ocie, karpie, san-
dacze, szczupaki, okonie i sumy. Ostatnio Je-

25 Rezerwat „Wieliszewskie Łęgi”
26 Tama zbudowana przez bobry w rezerwacie „Wieliszewskie Łęgi”

25 26
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Powiat legionowski 17

zioro Zegrzyñskie coraz czêściej jest nazywane 
„Przystani¹ w sercu Mazowsza”. Ten rozleg³y 
zbiornik wodny stopniowo staje siê rozpozna-
waln¹ mark¹ powiatu legionowskiego. Wspó³-
praca samorz¹du powiatowego z gminami, 
Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania, Zarz¹dem Zlewni 
Narwi w Dêbem Regionalnego Zarz¹du Go-
spodarki Wodnej, Zwi¹zkiem Gmin Zalewu 
Zegrzyñskiego i wieloma innymi partnerami 
stopniowo przywraca zbiornikowi walory tu-
rystyczno-przyrodnicze. Piêkne nadbrze¿a spa-
cerowe i mola na pla¿ach gminnych w Serocku 
i Nieporêcie, ście¿ki turystyczno-dydaktycz-
ne, monitorowanie stanu wód, uruchomienie 
tramwaju wodnego znacz¹co zwiêkszy³y atrak-
cyjnośæ Jeziora Zegrzyñskiego. Zbiornik, z racji 
s¹siedztwa stolicy, wykorzystywany jest jako 
baza rekreacyjna, szkoleniowa i wêdkarska. 
W sezonie letnim pla¿e i obiekty wypoczyn-
kowe po³o¿one nad brzegami zape³niaj¹ tysi¹-
ce turystów, a na wodzie pojawiaj¹ siê liczne 
¿aglówki. W bezpośrednim otoczeniu Jeziora 
Zegrzyñskiego funkcjonuje wiele ośrodków 
szkoleniowo-wypoczynkowych z w³asn¹ baz¹ 
gastronomiczn¹. S¹ tu pla¿e, klub windsur-
fi ngowy oraz porty jachtowe. Organizowane 

s¹ rejsy po jeziorze statkami bia³ej fl oty. Przy 
tej okazji warto przypomnieæ, ¿e w latach 60. 
XX w. do najwiêkszych atrakcji nale¿a³ rejs 
statkiem pasa¿erskim „Diana”, który zosta³ 
wybudowany jeszcze przed I wojn¹ światow¹. 
Na jego pok³adzie odbywa³ siê dancing, dzia-
³a³a restauracja. Przed utworzeniem zalewu 
statek p³ywa³ miêdzy Gdyni¹ a Szczecinem. 
Jako jeden z pierwszych wybudowano nad Je-
ziorem Zegrzyñskim ośrodek „Mazowsze”, 
który obecnie czeka na dobrego gospodarza. 
Do pocz¹tku lat 90. XX w. oblegali go turyści. 
„Mazowsze” by³o zwi¹zane ze s³ynnym fi l-
mem „Rejs” Marka Piwowskiego. Tu w prze-
rwie zdjêæ cumowa³ statek z aktorami i ekip¹ 
fi lmow¹. W kawiarni ośrodka spotykali siê 
wówczas Jan Himilsbach i Zdzis³aw Makla-
kiewicz. W 1988 r. „Mazowsze” wraz z hote-
lem „gra³y” w fi lmie „Pi³karski poker” Janusza 
Zaorskiego. Obecnie ośrodek swoje z³ote lata 
ma dawno za sob¹, ale i tak mo¿na st¹d po-
dziwiaæ najpiêkniejsze zachody s³oñca nad 
zalewem. W 1970 r. Jezioro Zegrzyñskie by³o 
plenerem dla dwóch fi lmów Andrzeja Kondra-
tiuka: „Hydrozagadki” i „Dziury w ziemi” (sce-
na na moście ³ukowym).

27 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dębe”

27
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18 Tradycja Mazowsza

Powiat legionowski zosta³ utworzony 
1 stycznia 1999 r. w nastêpstwie reformy 

administracyjnej kraju. I choæ liczy kilkanaście 
lat, to jego ziemie charakteryzuj¹ siê niezwykle 
bogat¹ i wielowiekow¹ histori¹. Ka¿da niemal 
epoka zostawi³a po sobie ślady kultury mate-
rialnej. Najstarsze wytwory ludzkie siêgaj¹ cza-
sów prehistorycznych. Spuścizna archeologicz-
na, w postaci cmentarzysk i pozosta³ości osad, 
by³a na terenie powiatu wielokrotnie badana. 
W ewidencji Archeologicznego Zdjêcia Polski 
na terenie powiatu legionowskiego zareje-
strowano a¿ 564 stanowiska archeologiczne. 
Najwcześniejsze z nich, pochodz¹ce ze schy³-
kowego paleolitu, z tzw. kultury świderskiej, 
znajduj¹ siê w okolicach Krubina, Góry, Wieli-
szewa i Nieporêtu. Najczêściej zlokalizowane 
s¹ na wydmach. £¹cznie w powiecie zareje-
strowano 22 stanowiska paleolityczne.

Po zanikniêciu kultury świderskiej na te-
reny obecnej Polski, w tym i powiatu legio-
nowskiego, nap³ynê³y grupy mezolityczne 
z obszaru tzw. Ni¿u Niemieckiego. Do pó³-
nocnego (nordycznego) krêgu kultur mezoli-
tycznych nale¿a³a tzw. kultura komornicka. 
Jej rozwój trwa³ od 10 do 7 tys. lat temu. Go-
spodarka kultury komornickiej mia³a zbie-
racko-³owiecki charakter, a na niektórych 
terenach nieco wiêksze znaczenie uzyskiwa-
³o rybo³ówstwo. Jej charakterystyczne narzê-
dzia krzemienne to krótkie drapacze, rylce 
i przek³uwacze. Wśród nich wyró¿niaj¹ siê 
tzw. mikrolity geometryczne, tj. krzemien-
ne pó³tylczaki* typu komornickiego. Nazwê 
kultura komornicka, u¿ywan¹ dla znalezisk 
na obszarze prawie ca³ej Polski, utworzy³ 
w 1965 r. polski archeolog prof. Stefan Karol 
Koz³owski.

Dzieje historyczne
Dzieje najdawniejsze

28 Prace dokumentacyjne na cmentarzysku kultury przewor-
skiej w Legionowie

29 Profi l grobu popielnicowego z cmentarzyska kultury prze-
worskiej w Legionowie 

30 Wyjątkowe brązowe okucie rogu do picia w kształcie 
głowy byka z cmentarzyska kultury przeworskiej w Legio-
nowie

31 Awers denara cesarza Kommodusa (z II w. n.e.) znalezio-
nego podczas badań archeologicznych w Jadwisinie

28

29

30 31
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Powiat legionowski 19

Innym ciekawym stanowiskiem archeo-
logicznym badanym przez Pañstwowe Mu-
zeum Archeologiczne w latach 1986–1989 
jest cmentarzysko w Wieliszewie pochodz¹ce 
z IV–III w. p.n.e. Odkryto tam 47 obiektów 
grobowych nale¿¹cych do kultury grobów klo-
szowych. By³y to typowe dla tej kultury formy 
pochówku w postaci popielnicy przykrytej du-
¿ym glinianym kloszem odwróconym do góry 
dnem. Do niezwykle ciekawych znalezisk 
nale¿y tu gliniana misa ozdobiona 4 niewiel-
kimi kó³kami z br¹zu lub miedzi wtopionymi 
w masê ceramiczn¹. Prawdopodobnie jest je-
dynym tego typu znaleziskiem w tej kulturze. 
Szczegó³owa analiza materia³u zabytkowego 
doprowadzi³a równie¿ do wydzielenia cha-
rakterystycznego dla naszego rejonu motywu 
zdobniczego na ceramice w kszta³cie „gwiaz-
dy” lub „kwiatu”. Prof. Teresa Wêgrzynowicz, 
analizuj¹ca znaleziska, określi³a je jako specy-
fi kê miejscowych warsztatów ceramicznych. 
Podobne zdobienia zaobserwowano tak¿e 
na cmentarzysku kultury grobów kloszowych 
w £ajskach.

Najciekawszym odkryciem archeologicz-
nym w powiecie legionowskim z ostatnich lat 

jest bez w¹tpienia cmentarzysko kultury prze-
worskiej po³o¿one na terenie Centrum Szkole-
nia Policji w Legionowie. Jest ono od 2008 r. sy-
stematycznie badane przez zespó³ archeologów 
pod kierunkiem Wawrzyñca Orliñskiego z Mu-
zeum Historycznego w Legionowie. Wykopa-
liska przynosz¹ co roku niezwykle wa¿ne od-
krycia. Cmentarzysko zosta³o za³o¿one w II w. 
p.n.e. i funkcjonowa³o przynajmniej przez ok. 
250 lat. Najbardziej spektakularne znalezisko 
to wykonane z br¹zu dolne okucie rogu do pi-
cia w kszta³cie g³owy byka. Cechê wyj¹tkow¹ 
stanowi zachowana w jednym oku inkrustacja 
z niebieskiego szk³a. Niezwykle ciekawym 
jest równie¿ fakt wystêpowania, szczególnie 
we wczesnych grobach, du¿ej liczby importów 
celtyckich, g³ównie broni. Zupe³nie wyj¹tko-
we s¹ znaleziska taśmowatego umba* tarczy 
czy elementów tzw. wilka ogniowego, tj. czêści 
rusztu stawianego nad paleniskiem. W trakcie 
badañ odkryto równie¿ pozosta³ości starsze-
go osadnictwa z okresu neolitu, epoki br¹zu, 
a tak¿e m³odszego okresu przedrzymskiego 
– groby ludności tzw. kultury wielbarskiej. Na-
trafi ono równie¿ na pozosta³ości niewielkiej 
osady średniowiecznej z XII–XIII w. 

Średniowiecze

Jedn¹ z najstarszych miejscowości powia-
tu legionowskiego jest Serock. Przypomina 

o tym dobrze zachowane grodzisko Barbarka, 
które funkcjonowa³o od XI do XIII w. Pierwsz¹ 
wzmiankê o nim spotykamy w tzw. falsyfi kacie 
mogileñskim z 1065 r. Po³o¿enie grodziska nad 
szlakami wodnymi sprzyja³o rozwojowi han-
dlu. W czasie badañ archeologicznych odnale-
ziono tu przedmioty, które trafi ³y z odleg³ych 
stron. Przyk³adem jest XIII-wieczna zapinka 
oraz arabska moneta dirhem, wybita w Uzgand 
w Turkiestanie na prze³omie 1005 i 1006 r., 
u¿ywana jako zawieszka. W XI lub XII w. zo-
sta³a ufundowana w Serocku kaplica grodowa. 
Do najstarszych miejscowości w powiecie le-
gionowskim nale¿y tak¿e Skrzeszew, który by³ 
wzmiankowany ju¿ w 1155 r. w bulli papie¿a 
Hadriana IV. Niewiele m³odsze jest Zegrze, 
które wystêpuje w 1237 r. w akcie ksiêcia Kon-

rada I Mazowieckiego. Ponownie Skrzeszew, 
ale tak¿e Wieliszew, Izbica i £aziska (£ajski) 
zosta³y wymienione w akcie z 10 lutego 1254 
r., który wyda³ w Czerwiñsku opat Opizo, legat 
papie¿a Innocentego IV w Polsce. W dokumen-
cie potwierdzono przynale¿nośæ osad do klasz-
toru kanoników regularnych św. Augustyna 
w Czerwiñsku. W tym okresie powsta³a parafi a 
w Zegrzu, któr¹ ks. prof. Tadeusz ¯ebrowski 
lokuje w grupie parafi i erygowanych* na prze-
³omie XII i XIII w. Do najdawniejszych nale¿y 
tak¿e parafi a w Chotomowie. Niestety, zagi-
niony akt erekcyjny nie pozwala ściśle datowaæ 
jej powstania. O jej wcześniejszym istnieniu 
świadczy zapis z 20 lipca 1387 r. Wówczas 
z funkcjonuj¹cej parafi i chotomowskiej biskup 
p³ocki Czcibór z Radzymina wydzieli³ i erygo-
wa³ now¹ parafi ê w Wieliszewie. Jako jej upo-
sa¿enie wyznaczy³ wówczas wsie Nieporêt, 
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20 Tradycja Mazowsza

Skrzeszew, Ka³uszyn i £ajski. W tym okresie 
istnia³a tak¿e wieś biskupów p³ockich Jab³on-
na, któr¹ wzmiankowano w 1339 r. jako osadê 
bartn¹. Jednak najwiêkszy rozkwit prze¿ywa³ 
wówczas Serock, który z dotychczasowej osady 
targowej zosta³ przekszta³cony w osadê miej-
sk¹. Lokalizacja na prawie che³miñskim mia³a 
miejsce na pocz¹tku XV w., przed 1417 r. Stara-
niem ostatnich ksi¹¿¹t mazowieckich Janusza 
III i Stanis³awa w Serocku zosta³ wybudowany 

murowany kośció³. Podstawowe prace warsztat 
murarski mistrza Macieja Gadza³y murato-
ra z Serocka przeprowadzi³ tu w latach 1524–
1527. Ta przepiêkna świ¹tynia o lokalnym 
charakterze jest najstarszym zabytkiem archi-
tektury w powiecie legionowskim. Ze wzglêdu 
na okr¹g³¹ formê zewnêtrznych skarp naro¿-
nych nale¿y do grupy późnogotyckich kościo-
³ów w Zakroczymiu, Piasecznie i Ceg³owie 
k. Miñska Mazowieckiego.

32 Panorama Serocka z XVI-wiecznym kościołem na 
pocztówce sprzed I wojny światowej

33 Grodzisko Barbarka w Serocku, które funkcjono-
wało od XI do XIII w.

34 Zachowana na jednej z przypór prezbiterium 
kościoła w Serocku data 1586

35 Charakterystyczne dla późnego gotyku na Mazow-
szu okrągłe przypory kościoła w Serocku

32

33

34

35
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Powiat legionowski 21

Przeniesienie w 1596 r. siedziby królewskiej 
z Krakowa do Warszawy znacz¹co wp³ynê-

³o na rozwój miejscowości dzisiejszego powia-
tu. Na pocz¹tku XVII w. w Nieporêcie zosta³a 
wzniesiona drewniana siedziba myśliwska 
Wazów jako element za³o¿enia rezydencjo-
nalnego dworu królewskiego. W XVII w. miej-
scowośæ têtni³a ¿yciem, bywali tu królowie 
Zygmunt III, W³adys³aw IV, Jan Kazimierz, 

wystawiano tak¿e balety, do których scena-
riusz pisa³ Jan Andrzej Morsztyn. Obecnośæ 
koronowanych g³ów wi¹za³a siê z uregulowa-
niem przebiegu rzeki D³ugiej oraz utwardze-
niem drogi dojazdowej z Warszawy. Wzd³u¿ 
niej do dziś rosn¹ przepiêkne pomnikowe lipy. 
W 1668 r. ukoñczono w Nieporêcie budowê 
kościo³a, jako wotum dziêkczynnego po woj-
nie ze Szwecj¹. Dziś jest to jedyna XVII-wiecz-

Wiek XVII

36 Fundamenty odkrytych w czerwcu 2006 r. zabudowań z czasów Wazów w Nieporęcie, fot. z wysokości ok. 12 m
37 Kościół w Nieporęcie
38 Obraz Śluby Jana Kazimierza w kościele w Nieporęcie
39 Chorągiewka z datą „1655” przeniesiona prawdopodobnie z dworu Wazów

36 37

38 39
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22 Tradycja Mazowsza

na świ¹tynia na terenie powiatu legionow-
skiego. Warto dodaæ, ¿e na terenie grodziska 
w Serocku odkryto tak¿e fundamenty XVII-
wiecznej, jednonawowej kaplicy pw. św. Bar-
bary. Jednym ze źróde³ pisanych dotycz¹cych 
tej budowli jest dokument Zygmunta III Wazy 
nadaj¹cy w 1616 r. plebanowi serockiemu ks. 
Krzysztofowi Pud³owskiemu miejsce nazywa-
ne Ogrodziskiem w zamian za ufundowanie 
kaplicy św. Barbary. Po przeniesieniu stolicy 
z Krakowa do Warszawy stopniowo wzros³a 
tak¿e ranga Jab³onny jako rezydencji bisku-

piej. Wcześniej, w 1509 r. z inicjatywy biskupa 
Erazma Cio³ka murator Jerzy pobudowa³ piw-
nice, na których wzniesiono drewniany dwór. 
Po objêciu stolicy biskupiej przez Karola Fer-
dynanda Wazê drewniana rezydencja zosta³a 
rozbudowana w 1646 r. o murowan¹ kapli-
cê. Zgodnie z miejscow¹ tradycj¹ to w³aśnie 
w Jab³onnie, po śmierci W³adys³awa IV Wazy, 
Karol Ferdynand oczekiwa³ na wyniki wolnej 
elekcji na Woli. W tym samym czasie w po-
bliskim dworze w Nieporêcie przebywa³ brat 
i jego konkurent do tronu Jan Kazimierz.

Wiek XVIII

Po³owa XVIII w. to okres aktywności rodów 
magnackich Krasiñskich i Poniatowskich, 

ale tak¿e ściślejszy rozdzia³ wp³ywów po obu 
stronach Narwi. Powstaj¹ wówczas nowe re-
zydencje oraz kościo³y. W po³owie XVIII w. 
dobra zegrzyñskie naby³ kasztelan zakro-
czymski hr. Antoni Krasiñski (1693–1762). 
W 1758 r. wybudowa³ na miejscu drewnia-
nej świ¹tyni nowy kośció³ murowany pw. św. 
Antoniego i św. Barbary. Przez pó³tora wieku 
w jego kryptach spoczêli wybitni przedsta-
wiciele rodu Krasiñskich. Po wykupieniu 
zegrzyñskiego maj¹tku pod carsk¹ twierdzê 
w 1890 r. ich szcz¹tki i epitafi a* zosta³y prze-
niesione do nowej świ¹tyni w Woli Kie³piñ-
skiej. Pod koniec XVIII w. pe³nym blaskiem 

zaświeci³a najokazalsza rezydencja – pa³ac 
w Jab³onnie. Jej budowê rozpocz¹³ biskup Mi-
cha³ Poniatowski, późniejszy prymas Polski, 
brat króla Stanis³awa Augusta. Zespó³ pa³a-
cowo-parkowy powsta³ w latach 1774–1784, 
w dwóch etapach, co wi¹za³o siê z dzia³alnoś-
ci¹ wybitnych architektów epoki: Dominika 
Merliniego i Szymona Bogumi³a Zuga. W tym 
samym okresie, oko³o 1780 r., w Górze zosta³ 
wzniesiony skromniejszy pa³acyk dla ksiê-
cia Stanis³awa Poniatowskiego (1754–1833). 
Jego autorstwo przypisuje siê gen. Stanis³a-
wowi Zawadzkiemu, polskiemu architektowi 
doby klasycyzmu, twórcy kościo³a w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Ksi¹¿ê Stanis³aw Po-
niatowski by³ bratankiem króla Stanis³awa 

40 Widok pałacu w Jabłonnie z końca XVIII stulecia
41 Pałac w Jabłonnie od strony Wisły

40 41
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Augusta, od 1766 r. cz³onkiem Komisji Edu-
kacji Narodowej, podskarbim wielkim litew-

skim. Pa³ac w Górze zachowa³ siê wspó³cześ-
nie w formie trwa³ej ruiny. 

Zmiany polityczne w postaci rozbiorów 
Polski, a nastêpnie walk o niepodleg³ośæ 

u boku Napoleona pozostawi³y na terenie po-
wiatu niezwykle interesuj¹c¹ pami¹tkê w po-
staci reliktów twierdzy napoleoñskiej w Sero-
cku. Jej powstanie wi¹za³o siê z napoleoñsk¹ 
koncepcj¹ budowy trójk¹ta twierdz Warsza-
wa–Serock–Modlin. W styczniu 1807 r. cesarz 
Bonaparte wyda³ rozkaz o rozpoczêciu prac 
budowlanych. Sypanie wa³ów kontynuowano 
z przerwami do 1811 r. Z tego okresu zachowa³ 
siê bastion ziemny przy ul. Pu³tuskiej.

Pocz¹tek XIX stulecia to okres niezwykle 
istotnej inwestycji drogowej. W latach 20. 

Wiek XIX
XIX w. wybudowano Trakt Kowieñski, bêd¹cy 
do dziś g³ówn¹ osi¹ komunikacyjn¹ powiatu 
legionowskiego (droga krajowa nr 61). Powsta³ 
przy wsparciu Stanis³awa Staszica, ówczesne-
go dyrektora generalnego Wydzia³u Przemys³u 
i Kunsztów Królestwa Kongresowego. W trakcie 
prac budowlanych zastosowano najnowocześ-
niejsze metody w ówczesnym drogownictwie. 
Ich prekursorem by³ John Loudon Macadam 
(1756–1836), inspektor dróg w hrabstwie Bri-
stol. Budowê Traktu Kowieñskiego poprzedzi-
³o uregulowanie stosunków wodnych, m.in. 
w 1820 r. przekopano Kana³ Bródnowski. 
Przed Zegrzem zosta³a usypana d³uga grobla, 

42 43

44 45 46

42 Pawilon gościnny i oranżeria w zespole pałacowo-parkowym w Jabłonnie
43 Jeden z pawilonów zaprojektowanych przez S. Zuga
44, 45 Tablice epitafi jne rodu Krasińskich przeniesione z kościoła w Zegrzu do Woli Kiełpińskiej
46 Ruiny pałacu w Górze
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24 Tradycja Mazowsza

a na Narwi wzniesiono sta³y most drewniany. 
Po uszkodzeniach powsta³ych w czasie powsta-
nia listopadowego odbudowa³ go w 1832 r. Feli-
cjan Frankowski. Wzd³u¿ traktu powsta³y sta-
cje pocztowe wg typowego projektu Henryka 
Marconiego, m.in. w Jab³onnie i Serocku. Wy-
budowano tu tak¿e koszarki* drogomistrzów*, 
którzy zajmowali siê napraw¹ nawierzchni 
z t³ucznia. Jedna z nich istnia³a na granicy Le-
gionowa do 2009 r. J. Macadam, wprowadzaj¹c 
tañszy wariant budowy drogi t³uczniowej, zwra-
ca³ szczególn¹ uwagê na jej sprawne odwodnie-
nie. Budowniczowie starannie realizowali te 
zalecenia, czego przyk³adem jest oryginalny 
kamienny przepust wodny w Legionowie z po-
cz¹tkowego okresu budowy traktu. Zosta³ tym-
czasowo ods³oniêty w czasie prac drogowych 
przy ul. Jagielloñskiej.

Poza wspomnianymi budynkami poczto-
wymi w Jab³onnie i Serocku Henryk Mar-

coni przebudowa³ pa³ac i za³o¿enie parkowe 
w Jab³onnie. Na zlecenie Anny Dunin-W¹so-
wiczowej uczyni³ z rezydencji miejsce kultu 
ks. Józefa Poniatowskiego. Ów s³ynny boha-
ter narodowy bywa³ stale w Jab³onnie w la-
tach 1798–1806, o czym dziś przypomina ³uk 
triumfalny. 1. po³. XIX w. obfi towa³a na terenie 
dzisiejszego powiatu w spektakularne późno-
klasycystyczne realizacje budowlane. Jedn¹ 
z ciekawszych jest kaplica cmentarna w Wieli-
szewie z 1834 r. Zosta³a wzniesiona dla w³aś-
ciciela miejscowego maj¹tku hr. Tomasza Ka-
mieñskiego przez jego ¿on¹ Mariê Kamieñsk¹ 
z domu Gautier. 

Budowa Kolei Nadwiślañskiej ze stacj¹ Ja-
b³onna w 1877 r. by³a pierwszym przejawem 
nadci¹gaj¹cych zmian. Linia mia³a umo¿liwiæ 
transport ukraiñskiego zbo¿a do portów nad-
ba³tyckich, ale przede wszystkim ³¹czy³a car-
skie twierdze w Dêblinie, Warszawie i Mod-

47 Pozostałości wałów napoleońskich przy ul. Pułtuskiej w Serocku
48 Dawna poczta w Jabłonnie
49 Budynki, w których mieściła się stacja pocztowa w Serocku
50 Fort IV w Janówku z 1887 r.

47 48

49 50
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linie. Na obszarze powiatu legionowskiego 
wp³ynê³a nie tyle na rozwój przemys³u, jak 
to zazwyczaj bywa³o, ale przyspieszy³a rozwój 
fortyfi kacji i garnizonów carskich. Mo¿na za-
ryzykowaæ pogl¹d, ¿e ich budowa przerwa³a 
naturalny rozwój wielu miejscowości. Liczne 
przyk³ady carskiego budownictwa wojskowe-
go do dziś przypominaj¹ o specyfi ce zabudowy 
powiatu legionowskiego i wyró¿niaj¹ go spo-
śród innych powiatów wokó³ Warszawy. Jego 
obszar niemal w ca³ości pokrywa siê z syste-
mem dawnych umocnieñ z prze³omu XIX 
i XX w. zwanych przez Rosjan Warszawskim 
Rejonem Ufortyfi kowanym. Ich budowa wy-
nika³a z przyjêcia przez Rosjê w 1873 r. kon-
cepcji obrony in¿ynieryjnej zachodniej granicy 
w oparciu o twierdze na linii Niemna, Narwi 
i Wis³y. W 1879 r. car Aleksander II zatwierdzi³ 
Dyrektywê nr 18, na podstawie której stop-

niowo przyst¹piono do realizacji umocnieñ 
w Kownie, Olicie, Grodnie, Osowcu, £om¿y, 
Ostro³êce, Ró¿anie, Pu³tusku, Nowogieorgi-
jewsku (Modlinie), Warszawie, Iwangorodzie 
(Dêblinie). By³o to gigantyczne przedsiêwziê-
cie obliczone na 20 lat. W 1887 r. zosta³a po-
wo³ana komisja pod kierownictwem gen. in¿. 
Zwieriewa do oceny stanu zaawansowania 
budowy umocnieñ. Analizuj¹c postêpy prac 
w twierdzach Warszawa i Modlin, komisja za-
proponowa³a powo³anie Warszawskiego Rejo-
nu Ufortyfi kowanego. Zgodnie z planem mia³ 
sk³adaæ siê z twierdz: Warszawa i Modlin oraz 
najm³odszej – twierdzy zaporowej Zegrze. Bu-
dowê tej ostatniej nadzorowa³ in¿. wojskowy 
Olimpiusz Starynkiewicz, brat gen. Sokra-
tesa Starynkiewicza zas³u¿onego prezydenta 
Warszawy. Jednocześnie przy stacji kolejowej 
Jab³onna (dziś Legionowo) w 1892 r. rozpoczê-

51 Łuk triumfalny w zespole pałacowo-parkowym w Jabłonnie
52 Kaplica cmentarna w Wieliszewie z 1834 r.

51 52
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to budowê centralnego garnizonu dla rejonu 
umocnionego, który nazwano „Obozem Hur-
ki”. W latach 1890–1908 Rosjanie wznieśli 
w Warszawskim Rejonie Ufortyfi kowanym 4 
du¿e zespo³y koszarowe w Zegrzu, w Zegrzu 
Po³udniowym, Beniaminowie (Bia³obrzegach) 
i wspomniany przy stacji kolejowej Jab³onna. 
Twierdze z zapleczem koszarowym stanowi-
³y podstawê operacyjn¹ do koncentracji armii 
rosyjskiej i wyprowadzenia uderzenia w kie-
runku na Poznañ–Berlin, a nawet Wiedeñ. 
Na pocz¹tku XX w. trójk¹t Warszawa–Mod-
lin–Zegrze by³ jednym z najsilniejszych syste-
mów umocnionych w Europie. 

Do dziś zachowa³o siê na obszarze powiatu 
legionowskiego a¿ 9 carskich fortów. Wspó³-
cześnie stanowi¹ wartościowe przyk³ady sztu-
ki fortyfi kacyjnej. Najstarszy ceglany Fort IV 
w Janówku zosta³ wybudowany w latach 1883–
1887. Nale¿a³ do pierścienia 8 umocnieñ ota-
czaj¹cych twierdzê Modlin. Budowa kolejnych 
fortów w latach 90. XIX stulecia w Zegrzu oraz 
w Dêbem i Beniaminowie na pocz¹tku XX w. 
wynika³a z realizacji koncepcji Warszawskiego 
Rejonu Ufortyfi kowanego. Po 1910 r. opraco-
wano w Rosji now¹ strategiê wojenn¹, zgodnie 
z któr¹ armiê rosyjsk¹ postanowiono wycofaæ 
z Królestwa. Jedynie twierdza Modlin mia³a 

samodzielnie broniæ przepraw na Wiśle i Na-
rwi a¿ do nadejścia kontrofensywy. W zwi¹z-
ku z tym rozkazano zwiêkszyæ jej zdolności 
obronne przez wybudowanie kilkudziesiêciu 
betonowych fortów tzw. II linii. Pozosta³ości 
4 z nich, budowanych w latach 1912–1915 
zachowa³y siê w zachodniej czêści powiatu 
legionowskiego. Nale¿¹ do nich relikty For-
tu XVII i tzw. punktu oporu nr 9 w Janówku, 
które wraz z Fortem IV tworzy³y niezwykle 
nowoczesn¹ grupê fortow¹. Ponadto w tym 
rejonie zachowa³y siê pozosta³ości punktu 
oporu nr 10 i Fortu nr XVIII k. Bo¿ej Woli. 
Ustawy forteczne ściśle regulowa³y sposób 
zabudowy na przedpolu twierdz, co wp³ywa³o 
na ograniczenie rozwoju miejscowości dzi-
siejszego powiatu legionowskiego. Wewn¹trz 
Warszawskiego Rejonu Ufortyfi kowanego zo-
sta³a wybudowana sieæ nowoczesnych bitych 
dróg ³¹cz¹cych fortyfi kacje i koszary, m.in. 
z koszar w Jab³onnie (Legionowie) do Strugi, 
z Zegrza Po³udniowego przez Nieporêt, Strugê 
do Wawra, z Nieporêtu do fortu w Beniamino-
wie. ¯o³nierze 4. Batalionu Kolejowego wybu-
dowali tak¿e liniê kolejow¹ ze stacji Jab³onna 
do Zegrza Po³udniowego. Carski uk³ad komu-
nikacyjny tworzy do dziś podstawow¹ sieæ po-
³¹czeñ drogowych w powiecie legionowskim.

Wiek XX

Trudno sobie dziś wyobraziæ, ¿e jeszcze 100 
lat temu obszary powiatu legionowskie-

go cechowa³a wielokulturowośæ oraz mozai-
ka narodów i religii. Poza rdzenn¹ ludności¹ 
polsk¹ mieszkali tu ¯ydzi, Niemcy, Rosja-
nie. XX-wieczne wojny spowodowa³y, ¿e ci¹-
g³ośæ osadnicza zosta³a przerwana, a tereny te 
po 1945 r. sta³y siê jednorodne wyznaniowo 
i narodowościowo. Ślady po dawnych ewan-
gelikach, prawos³awnych i wyznawcach reli-
gii moj¿eszowej s¹ g³êboko ukryte. Ich dawn¹ 
obecnośæ przypominaj¹ zapomniane i najczêś-
ciej zdewastowane cmentarze.

Po spo³eczności ¿ydowskiej ocala³o niewiele 
śladów materialnych. Jej zag³adzie w 1942 r. to-
warzyszy³y celowe zniszczenia dokonywane 
przez hitlerowców, zw³aszcza na terenach w³¹-

czonych do III Rzeszy. Nie zachowa³y siê syna-
gogi ani domy modlitwy w Serocku, Legiono-
wie ani Jab³onnie, co wiêcej nie znamy nawet 
ich wizerunku, choæ funkcjonowa³y do wybu-
chu II wojny światowej. Tablice z ¿ydowskie-
go cmentarza w Serocku pos³u¿y³y hitlerow-
com do wybudowania schodów na grodzisko 
Barbarka, na którym urz¹dzili kasyno letnie 
z punktem widokowym na po³¹czenie Bugu 
i Narwi. Po wojnie tablice wróci³y czêściowo 
w okolice cmentarza ¿ydowskiego, na miejscu 
którego stoi dziś Ośrodek Szkoleniowo-Wy-
poczynkowy PKO BP Narew. Pró¿no szukaæ 
widocznych śladów po cmentarzu ¿ydowskim 
funkcjonuj¹cym w latach 1940–1942 na te-
renie legionowskiego getta u zbiegu ulic Par-
kowej i Kozietulskiego. Po wojnie cementowe 
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tablice by³y wykorzystywane przez dzia³kow-
ców jako p³yty chodnikowe. 

O minionej wielokulturowości ziem powia-
tu legionowskiego przypominaj¹ tak¿e liczne 
cmentarze ewangelickie. Zosta³y za³o¿one 
w miejscowościach, do których pod koniec 
XVIII i na pocz¹tku XIX w. sprowadzono kolo-
nistów z terenu pañstw niemieckich i Nider-
landów. Osuszaj¹c bagna wzd³u¿ Wis³y, Bugu 
i mniejszych rzek D³ugiej, Czarnej, wprowa-
dzali nowoczesne metody uprawy roli. Praco-
wali tak¿e jako s³u¿ba leśna. Zak³adali szko³y 
i kaplice, np. tê miêdzy Rajszewem i Skierda-
mi do dziś ludnośæ nazywa „kirch¹”. Ci¹g³ośæ 
osadnicza zosta³a przerwana w 1944 r., kiedy 
w³adze hitlerowskie ewakuowa³y osadników 

przed zbli¿aj¹cym siê frontem. Czytelne re-
likty ich nekropolii zachowa³y siê w 6 miej-
scowościach powiatu: w Rajszewie, Skier-
dach, Stanis³awowie, Aleksandrowie, Kani 
Nowej, Micha³owie-Grabinie, a do niedawna 
istnia³y tak¿e w Józefowie. Tylko nieliczne 
z nich s¹ uporz¹dkowane, m.in. w Kani Nowej 
i Skierdach.

Wśród wyznañ oddzia³ywuj¹cych na obsza-
ry dzisiejszego powiatu legionowskiego by³a 
na prze³omie XIX i XX w. religia prawos³awna. 
Wi¹za³a siê z obecności¹ wojska rosyjskiego 
i urzêdników carskich, którzy tworzyli za³ogê 
fortów i koszar. Odpowiadaj¹c triadzie Sergiu-
sza Uwarowa: prawos³awie–samow³adztwo–
narodowośæ religia prawos³awna wpisywa³a 

53 Cmentarz ewangelicki w Kani Nowej
54 Cmentarz mennonicki w Skierdach
55 Cmentarz prawosławny w Kwietniówce
56 Ocalałe macewy z cmentarza żydowskiego w Serocku
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55

powiat legionowski.indd   27powiat legionowski.indd   27 2013-04-04   08:46:082013-04-04   08:46:08



28 Tradycja Mazowsza

siê na tych terenach w program rusyfi kacji 
ziem polskich. Pod koniec XIX w. na obszarach 
obecnego powiatu legionowskiego funkcjo-
nowa³o co najmniej 5 cerkwi i kaplic prawo-
s³awnych. Dla wielotysiêcznej za³ogi koszar 
przy stacji kolejowej Jab³onna pobudowano 
w 1892 r. 2 cerkwie pu³kowe, z których jed-
na nosi³a wezwanie św. Miko³aja. Świ¹tynie 
mieści³y siê w budynkach koszarowych od-
powiednio zaadaptowanych dla potrzeb kultu 
z wolnostoj¹cymi murowanymi dzwonnica-
mi. W 1899 r. w twierdzy Zegrze poświêcono 
okaza³¹ cerkiew pw. Aposto³ów Piotra i Paw³a. 
W tym czasie funkcjonowa³a cerkiew domowa 

w letniej siedzibie arcybiskupów prawos³aw-
nych warszawsko-nadwiślañskich w Górze. 
Na pocz¹tku XX w. wzniesiono tak¿e kapli-
cê cmentarn¹ na prawos³awnym cmentarzu 
garnizonowym k. Wieliszewa. Do dziś ocala-
³o tu kilka nagrobków prawos³awnych, nato-
miast do czasów obecnych nie zachowa³a siê 
w powiecie ¿adna cerkiew. Rosjanie budowa-
li nie tylko twierdze, ale tak¿e kolonizowali 
obszary wokó³ nich. Przyk³adem w powiecie 
legionowskim jest dawna rosyjska wieś Kon-
stantynów, której nazwê w okresie miêdzywo-
jennym zmieniono na Bo¿a Wola. Po wypar-
ciu wojsk rosyjskich w sierpniu 1915 r. zwarte 

58

57 Dzwonnica cerkwi pw. św. Mikołaja w koszarach przy stacji kolejowej Jabłonna (Legionowo). Pocztówka 
niemiecka z 1915 r.

58 Generał Bolesław Roja, Wincenty Witos i Walery Sławek w otoczeniu legionistów z 4. Pułku Piechoty, 
Legionowo 1919 r.

59 Hotel Ofi cerski w Zegrzu wybudowany wg projektu E. Norwertha, fotografi a z 24 maja 1941 r.
60 Jabłonna 21 lipca 1957 r. Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Leon Szpalerski wita kardynała prymasa 

Stefana Wyszyńskiego. Między nimi od lewej stoją: ks. Józef Abramowicz, ks. Jan Mrugacz, płk rez. Kazimierz 
Kowalski

57 58

59 60
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osadnictwo rosyjskie przesta³o istnieæ na tych 
terenach. Dzisiaj jego pozosta³ości¹ jest wspo-
mniany cmentarz garnizonowy k. Wielisze-
wa oraz pojedyncze mogi³y ofi cerów carskich 
na cmentarzach w Nieporêcie i Chotomowie. 

Pocz¹tek I wojny światowej up³yn¹³ w cieniu 
walk niemiecko-rosyjskich o twierdzê Mod-
lin. Cofaj¹ce siê oddzia³y carskie spali³y sta-
cjê w Jab³onnie oraz zabudowania znajduj¹ce 
siê na przedpolu fortów. Po upadku fortecy 
20 sierpnia 1915 r. rozpoczê³a siê pierwsza 
okupacja niemiecka. Dotkliwemu wyzysko-
wi ekonomicznemu towarzyszy³y prześlado-
wania dzia³aczy niepodleg³ościowych. W lip-
cu 1917 r. w Beniaminowie (Bia³obrzegach) 
Niemcy utworzyli obóz dla ofi cerów Legionów 
Polskich, którzy odmówili z³o¿enia przysiê-
gi na sojusz z wojskami pañstw centralnych. 
W listopadzie 1918 r. niemieckie koszary przy 
stacji Jab³onna rozbroi³a kompania Polskiej 
Organizacji Wojskowej, pod dowództwem 
Polikarpa Wróblewskiego ps. „Wyrwa”. By³o 
to wspólne przedsiêwziêcie peowiaków po-
chodz¹cych z Jab³onny, Chotomowa, Krubina, 
Skrzeszewa i Olszewnicy. Wkrótce garnizon 
sta³ siê miejscem formowania jednostek Woj-
ska Polskiego. Na pocz¹tku 1919 r. gen. Bole-
s³aw Roja zmieni³ jego nazwê na Legionowo, 
przez co upamiêtni³ czyn zbrojny Legionów 
Polskich. Koszary w Legionowie pe³ni³y istot-

n¹ funkcjê tak¿e w czasie Bitwy Warszawskiej 
w sierpniu 1920 r. To z nich wyruszy³a do boju 
10. Dywizja Piechoty gen. Lucjana ¯eligow-
skiego, tzw. „dywizja ostatniej szansy”, która 
15 sierpnia 1920 r. rozstrzygnê³a na korzyśæ 
Polski losy bitwy pod Radzyminem.

W okresie miêdzywojennym w miejsco-
wościach powiatu legionowskiego wzniesiono 
kilka nowoczesnych budynków u¿yteczności 
publicznej. Czêsto projektowali je wybitni 
polscy architekci. Prof. Edgar Aleksander Nor-
werth (1884–1950) zaprojektowa³ w Choto-
mowie siedzibê Zak³adu Sierot po Inwalidach 
Wojennych oraz w Zegrzu Hotel Ofi cerski 
w stylu „okrêtowym”. Budynki te zachowa³y 
siê do czasów wspó³czesnych. Norwerth by³ 
tak¿e autorem przebudowy zegrzyñskiej cer-
kwi na kośció³ neorenesansowy, po którym 
ocala³a zaledwie jedna betonowa kolumna. 
Inny znany architekt Antoni Dygat stworzy³ 
w Chotomowie projekt domu Pracy Spo³ecz-
nej im. Marsza³ka Pi³sudskiego, po³¹czonego 
z remiz¹ stra¿ack¹. Kilka udanych realizacji 
powsta³o w tym okresie w Legionowie, które 
dopiero w 1930 r. sta³o siê samodzieln¹ gmi-
n¹. Architekt Jerzy Sosnkowski, twórca kina 
„Atlantic” przy ul. Chmielnej w Warszawie, 
zaprojektowa³ tu tzw. Dom Ofi cerski. We-
d³ug projektu Zygmunta Tarasina wzniesiono 
w 1938 r. halê monta¿ow¹ Wytwórni Balonów 

60

62

61 Pozostałość niemieckiego stanowiska strzeleckiego na wale prze-
ciwpowodziowym w Jabłonnie

62 Miejsce pamięci narodowej w rezerwacie „Bukowiec Jabłonowski”
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i Spadochronów w Legionowie. Zachowana 
do dziś hala jest ostatnim przyk³adem przed-
wojennej architektury przemys³owej w Le-
gionowie. Przypomina o sukcesach polskich 
pilotów w zawodach o puchar im. Gordona 
Bennetta. Tarasin znany by³ m.in. z realiza-
cji sierociñca „Nasz Dom” na Bielanach, przy 
projektowaniu którego blisko wspó³pracowa³ 
z Januszem Korczakiem.

Szczególnie tragicznie na obszarze powia-
tu legionowskiego zapisa³ siê okres okupacji 
hitlerowskiej. Wspólnym doświadczeniem 
mieszkañców by³ terror okupanta oraz walki 
powstañcze w sierpniu 1944 r. W czasie obro-
ny linii Narwi we wrześniu 1939 r. zginê³o kil-
kuset ¿o³nierzy polskich. O ich bohaterskiej 
walce przypominaj¹ zbiorowe mogi³y w Jab³on-
nie, Legionowie i najwiêksza, kryj¹ca szcz¹tki 
300 ¿o³nierzy WP, w Wieliszewie. Przez ca³¹ 
wojnê hitlerowcy dokonywali masowych eg-
zekucji ludności polskiej. Jedna z najwiêk-
szych mia³a miejsce w Palmirach 26 lutego 
1940 r. Powojenna ekshumacja pozwoli³a zi-
dentyfi kowaæ 48 ofi ar z Legionowa i 23 ofi ary 
z Jab³onny. W lutym 1941 r. w Serocku, w w¹-
wozie przy ul. Rybaki, hitlerowcy rozstrzelali 
21 osób. Milcz¹cym świadkiem masowych 
egzekucji ludności Warszawy s¹ legionowskie 
i chotomowskie lasy. Jedn¹ z nich przypomina 
cmentarz w Jab³onnie, gdzie z³o¿ono szcz¹tki 
rozstrzelanych 18 wiêźniów z Pawiaka. W od-
wecie za wybuch powstania hitlerowcy prze-
prowadzili egzekucjê 15 osób w Nowopolu, 
8 ¿o³nierzy AK zamordowali w lesie nieporê-
ckim. Egzekucje mia³y miejsce na przystanku 
w Legionowie oraz w koszarach. ¯o³nierze hit-
lerowscy zamordowali jesieni¹ 1944 r. co naj-
mniej 17 osób ukrywaj¹cych siê przed frontem 
w podziemiach kościo³a w Nieporêcie. Miej-
scem szczególnie tragicznym by³ obóz jeñ-
ców radzieckich Stalag 368 w Beniaminowie 
(Bia³obrzegach), który poch³on¹³ co najmniej 
10 tys. ofi ar. Oko³o 400 jeñców radzieckich 
z obozu w Bukowie pochowano w Jab³on-
nie. Tak¿e pilnie strze¿ona granica miêdzy 
III Rzesz¹ a Generalnym Gubernatorstwem, 
przebiegaj¹ca od Skierd przez Trzciany, Kru-
bin, Topolinê, a nastêpnie wzd³u¿ Narwi, po-
ch³onê³a wiele ofi ar. Przypomina je pomnik 

w Krubinie. Tragiczn¹ przesz³ośæ ma dzielnica 
Ludwisin, gdzie istnia³o legionowskie getto. 
W czasie tzw. akcji likwidacyjnej 4 paździer-
nika 1942 r. hitlerowcy na miejscu dokonali 
wielu zbrodni na spo³eczności ¿ydowskiej. 
Po wojnie ekshumowano tylko czêśæ zamor-
dowanych. Pozostali mieszkañcy getta zosta-
li zg³adzeni w Treblince. Tylko nielicznych 
ukryli legionowscy Sprawiedliwi Wśród Naro-
dów Świata, m.in. Olga Jagie³³owicz i Danuta 
Szklarek, które z nara¿eniem ¿ycia uratowa³y 
piêcioosobow¹ rodzinê ¿ydowsk¹. Wa¿nym 
doświadczeniem spajaj¹cym historycznie 
ziemie powiatu legionowskiego by³a konspi-
racyjna dzia³alnośæ Armii Krajowej i walki po-
wstañcze w sierpniu 1944 r. Trzon kadry AK 
stanowili ofi cerowie, a zw³aszcza doświadcze-
ni podofi cerowie zawodowi z przedwojennych 
garnizonów w Legionowie i Zegrzu. Istotne 
funkcje pe³nili tak¿e ofi cerowie rezerwy, czêsto 
kierownicy szkó³, maj¹cy szacunek wśród lo-
kalnej spo³eczności. Przyk³adem jest dowódca 
3. kompanii I Batalionu por. Stefan Krasiñski 
ps. „Kacper”, kierownik szko³y w Chotomo-
wie, poleg³y w walkach powstañczych 3 sierp-
nia 1944 r. We wrześniu 1944 r. hitlerowcy za-
mordowali por. Jerzego Siwiñskiego, ps. „D¹b”, 
zastêpcê komendanta Kadry Obywatelskiej 
AK, dyrektora szko³y handlowej w Legionowie, 
w której prowadzi³ tajne nauczanie. Kierownik 
szko³y w Nieporêcie, kpt. rez. Bronis³aw To-
kaj by³ dowódc¹ III Batalionu AK w I Rejonie. 
W konspiracji AK aktywnie dzia³a³ Franciszek 
Sokolnicki, kierownik szko³y im. R. Traugut-
ta w Serocku. W nurt konspiracji w³¹czy³ siê 
tak¿e por. Konstanty Radziwi³³, ps. „Korab”, 
w³aściciel pa³acu w Jadwisinie. Jako ofi cer III 
Batalionu w Nieporêcie zosta³ rozstrzelany 
przez hitlerowców 14 września 1944 r. na te-
renie Zegrza.

Ofensywa radzieckiej 47. Armii w paździer-
niku 1944 r. i ciê¿kie walki frontowe z IV 
Korpusem SS, przynios³y nie tylko ogromne 
zniszczenia materialne, ale tak¿e śmieræ wielu 
¿o³nierzy po obu stronach. ¯o³nierze radziec-
cy w wiêkszości zostali ekshumowani i prze-
niesieni na zbiorowe cmentarze w Kleszewie 
k. Pu³tuska i na cmentarz w Warszawie przy 
ul. ¯wirki i Wigury. Czêśæ z nich spoczê³a 
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na niewielkim cmentarzyku w Zegrzu na te-
renie dzisiejszego Centrum Szkolenia £¹cz-
ności i Informatyki. Przypominaj¹ ich tak¿e 
anonimowe mogi³y w lesie legionowskim 
oraz na wydmach przy ul. F. Hynka. ¯o³nierze 
niemieccy zostali pochowani na cmentarzu 
w Modlinie, ale tylko ci, których zd¹¿y³y zebraæ 
w³asne s³u¿by sanitarne. Pozostali spoczywaj¹ 
w zbiorowych nieoznaczonych mogi³ach m.in. 
przy ul. Stru¿añskiej. Podobnie anonimowy 
jest cmentarz 24 honwedów wêgierskich przy 
ul. Kwiatowej w Legionowie.

Przeobra¿enia polityczno-gospodarcze po
II wojnie światowej zmieni³y dotychczasowe 
stosunki w³asności i charakter miejscowości 
powiatu legionowskiego. Okres bezpośrednio 
po wojnie cechowa³ siê wielkim wysi³kiem 
zwi¹zanym z odbudow¹ poszczególnych 
miejscowości. Przypomnijmy, ¿e zabudowa 
kwitn¹cego dziś Serocka by³a w 1945 r. znisz-
czona w ponad 80%. Po³owê ludności miasta, 
któr¹ tworzyli wyznawcy religii moj¿eszowej, 
wymordowali hitlerowcy. Podobnie ogromne 

zniszczenia zabudowy odnotowano w Wielisze-
wie, Nieporêcie, £ajskach i w innych osadach 
le¿¹cych na linii frontu. Czêśæ miejscowości 
wkroczy³a na drogê dynamicznego rozwoju, 
m.in. Legionowo, które w 1952 r. otrzyma-
³o prawa miejskie. Po wybudowaniu zapory 
w Dêbem i spiêtrzeniu w 1963 r. wód Zalewu 
Zegrzyñskiego niektóre osady o tradycyjnie 
rolniczym charakterze zaczê³y przekszta³caæ 
siê w miejscowości turystyczne. W okresie 
PRL znacz¹co rozwin¹³ siê przemys³. W Wie-
liszewie i Legionowie, na licencji z NRD, uru-
chomiono Mazowieckie Zak³ady Wapienno-
-Piaskowe, specjalizuj¹ce siê w produkcji ceg³y 
silikatowej. W Legionowie powsta³y tak¿e Za-
k³ady Sprzêtu Technicznego i Turystycznego, 
zatrudniaj¹ce wiele osób z Legionowa i okolic. 
Zak³ady dzia³aj¹ce w latach 1949–1998 s³ynê-
³y w ca³ej Polsce i na świecie z produkcji spa-
dochronów i namiotów. Jednym z wiêkszych 
zak³adów by³ tak¿e Mazowiecki Kombinat 
Budowlany, produkuj¹cy prefabrykowane ele-
menty budowlane dla „wielorodzinnego bu-

63 Kwatera na cmentarzu w Legionowie żołnierzy AK zamordowanych i zmarłych w obozach NKWD

63
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downictwa modu³owego”, m.in. dla legionow-
skich bloków z „wielkiej p³yty”. Budowano 
je w ramach koncepcji Warszawskiego Pasma 
Pó³nocnego. Pod koniec lat 70. XX w. przy Pañ-
stwowym Gospodarstwie Rolnym w Wielisze-
wie za³o¿ono jeden z najwiêkszych w Polsce 
zak³adów ogrodniczych specjalizuj¹cych siê 
w szklarniowej produkcji warzywniczej.

Po II wojnie światowej na terenie dawnych 
maj¹tków rolnych Radziwi³³ów i Potockich 
zosta³y za³o¿one instytuty naukowe, które 
w ci¹gu pó³ wieku osi¹gnê³y wysokie wyniki 
badawcze. Pañstwow¹ instytucj¹ naukowo-ba-
dawcz¹, która na sta³e wpisa³a siê w krajobraz 
powiatu legionowskiego jest Instytut Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin oddzia³ w Jadwisinie. 
Placówka sk³ada siê m.in. z zak³adu agrono-
mii ziemniaka oraz zak³adu jego przechowal-
nictwa i przetwórstwa. Jakośæ jego osi¹gniêæ 
badawczych potwierdzaj¹ liczne nagrody Mi-
nistra Rolnictwa oraz Ministra Nauki. Du¿y-
mi osi¹gniêciami mo¿e poszczyciæ siê Instytut 
Fizjologii i ¯ywienia Zwierz¹t im. Jana Kiela-
nowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jab³on-
nie. Zosta³ powo³any w 1955 r. do prowadze-
nia badañ o charakterze podstawowym nad 
fi zjologi¹, ¿ywieniem i endokrynologi¹ zwie-
rz¹t gospodarskich. W 1986 r. nad brzegiem 
Jeziora Zegrzyñskiego zosta³ wybudowany no-
woczesny Zak³ad Wodoci¹gu Pó³nocnego, któ-
ry dostarcza wodê dla Warszawy. O wyborze Je-
ziora Zegrzyñskiego zadecydowa³o za³o¿enie, 
¿e trzeci zak³ad zasilania Warszawy w wodê 

powinien byæ niezale¿ny od Wis³y. W gospo-
darce niedoboru okresu PRL rozwija³o siê rze-
mios³o oraz prywatna produkcja szklarniowa 
w Jab³onnie, w której uprawiano kwiaty g³ów-
nie na rynek ZSRR. Istotn¹ fukcjê nadal pe³-
ni³o wojsko. W Zegrzu funkcjonowa³a Wy¿sza 
Szko³a Ofi cerska Wojsk £¹czności im. p³k. Bo-
les³awa Kowalskiego, uczelnia znana w ca³ej 
Polsce. W Legionowie stacjonowa³o w latach 
1947–2011 dowództwo i jednostki 1. War-
szawskiej Dywizji Zmechanizowanej. W Ze-
grzu Po³udniowym dzia³a³y i dzia³aj¹ do dziś 
Wojskowe Zak³ady £¹czności i placówka na-
ukowo-badawcza Wojskowy Instytut £¹czno-
ści im. prof. Janusza Groszkowskiego. 

Zasiedlenie nowych osiedli przez spó³-
dzielnie mieszkaniowe i zak³ady m.in. w Le-
gionowie, w Wieliszewie i Serocku (Osiedle 
Tysi¹clecia) spowodowa³o istotne zmiany de-
mografi czne. Nowi mieszkañcy nie zwi¹zani 
dot¹d z miejscem zamieszkania nie dostrze-
gali zazwyczaj wartości historycznych i kul-
turowych regionu. W latach 70. XX w. pracê 
na rzecz edukacji regionalnej podjê³y, wyprze-
dzaj¹c epokê, stowarzyszenia regionalne, m.in. 
Towarzystwo Przyjació³ Serocka oraz Towa-
rzystwo Przyjació³ Legionowa. Po zmianach 
ustrojowych w 1990 r. wa¿nym elementem 
rozwoju lokalnego sta³o siê budowanie to¿sa-
mości lokalnej. Licznie rozwinê³y siê inicja-
tywy zwi¹zane z upowszechnieniem historii 
i budowaniem wokó³ niej wspólnoty, zarówno 
na poziomie gmin, jak i m³odego powiatu.

64 Powstańczy mural w Legionowie
65 Obchody Święta Niepodległości – Legionowo 11.11.2011 r.
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Ziemie powiatu legionowskiego od 2. po³. 
XIX stulecia ulega³y niezwykle silnym 

przeobra¿eniom spo³ecznym. Uruchomienie 

linii Kolei Nadwiślañskiej w 1877 r. spowo-
dowa³o, ¿e tradycyjna kultura wsi podlega³a 
coraz silniejszym wp³ywom pobliskiej War-

Dziedzictwo kulturowe regionu
Kultura ludowa

66

66 Mapa powiatu 
warszawskiego 
według Atlasu 
historycznego 
Polski Józefa Mi-
chała Bazewicza, 
1907 r.
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szawy. Latem kwatery na wsiach wynajmo-
wali letnicy z Warszawy, dla których zaczêto 
dostosowywaæ warunki ¿ycia. Przejmowanie 
osi¹gniêæ cywilizacyjnych i nowych wzorców 
kulturowych powodowa³o stopniowy zanik 
dawnych zwyczajów ludowych, m.in. wypar-
cie tradycyjnych strojów. We wspomnieniach 
najstarszych mieszkañców charakterystycz-
nym ubiorem gospodarzy by³a tzw. mazurska 
sukmana. W po³. XIX w. zamo¿niejsi gospo-
darze z Chotomowa czy Nieporêtu zak³adali 
w dni świ¹teczne granatowe sukmany o czer-
wonych wy³ogach i wysokich ko³nierzach. 
Zapinane by³y na srebrne guziki i przewi¹za-
ne czerwonym, we³nianym pasem. Nakrycie 

g³owy stanowi³a wówczas czapka „wójtówka”. 
Polikarp Wróblewski urodzony w Chotomo-
wie w 1898 r. wspomina³: W takich strojach 
spotyka³em jeszcze w 1912 r. Paw³a Grabow-
skiego i jego brata Piotra oraz Bziuka. Wszyscy 
sêdziwi w wieku oko³o 80 lat. Syn Polikarpa 
− Bohdan Wróblewski potwierdzi³, ¿e jeszcze 
w czasie II wojny światowej taka sukmana 
wisia³a w zakrystii chotomowskiego kościo-
³a. By³a traktowana jako strój ceremonialny. 
W czasie mszy zak³ada³ j¹ Józef Grabowski, 
który ¿elazn¹ lask¹ ze srebrn¹ kul¹ z krzy-
¿ykiem torowa³ drogê ksiêdzu zbieraj¹cemu 
na tacê. B. Wróblewski by³ wówczas mini-
strantem.

67

68 69

67 Chałupa zrębowa w Olszewni-
cy Nowej

68 Chrystus frasobliwy na cmen-
tarzu w Chotomowie

69 Rozebrana w 2011 r. chałupa 
biedniacka w Skrzeszewie
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Krzyże i kapliczki przydrożne

Śladami kultury ludowej w powiecie legio-
nowskim s¹ rzadkie przyk³ady cha³up bu-

dowanych na zr¹b oraz liczne kapliczki i krzy-
¿e przydro¿ne. W samej tylko gminie Serock 
istnieje ich prawie 100. Czêśæ pochodzi z XIX 
stulecia, m.in. murowana kaplica z Wierzbi-
cy. W 1881 r. mieszkañcy wsi Dêbinki ufun-

dowali kaplicê, która jest jedn¹ ze starszych 
w tym rejonie. Kilka kapliczek pochodzi 
z pocz¹tku XX w., m.in. w Skubiance, Izbi-
cy i Gutach. Tradycyjnie mieszkañcy wsi 
odprowadzali do nich zmar³ych, których na-
stêpnie odwo¿ono wozem na cmentarz. Inna 
kapliczka, w Zab³ociu, zosta³a ufundowana 

70 71 72

73 74 75 76

70 Przydrożny kamienny krzyż z 1910 r. w Dębem
71 Krzyż przy ul. Brukowej w Serocku, stojący na miejscu karawaki
72 Przydrożne kapliczki w Izbicy
73 Drewniany krzyż w Lasach Chotomowskich w miejscu martyrologii
74 Ceglana kapliczka w Kątach Węgierskich
75 Przydrożna fi gurka maryjna z 1904 r. w Legionowie
76 Figura św. Krzysztofa w Nieporęcie
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ok. 1910 r. Miejscowośæ ta, jak przyjmuje dr 
S³awomir Jakubczak, jest prawdopodobnie 
zwi¹zana ze s³ynnym porzekad³em wyszed³ 
jak Zab³ocki na mydle. Szlachcic Zab³ocki, 
który niefortunnie przemyca³ myd³o pod 
tratwami, lub jak podaj¹ inne wersje legen-
dy − w sieci, pochodzi³ z Zab³ocia w parafi i 
serockiej. Powiedzenie: wskóraj¹ te¿ tak jak 
Zab³ocki na mydle, wystêpuje ju¿ w XVII-
wiecznych Moraliach Wac³awa Potockiego. 
Jest synonimem nieudanych interesów, wyj-
ścia na czymś źle. 

Do II wojny światowej w krajobrazie Se-
rocka wystêpowa³y tak¿e charakterystyczne 
drewniane krzy¿e z podwójnymi równoleg³y-
mi ramionami, zwane karawak¹. W przeko-
naniu wierz¹cych mia³y chroniæ przed zaraz¹. 
Ich nazwa wywodzi siê od hiszpañskiego mia-
sta Caravaca i rozpowszechni³a siê na wscho-
dzie Europy wraz z zaraz¹ cholery. Na ziemiach 
powiatu legionowskiego krzy¿e morowe naj-
czêściej stawiano od koñca XVIII do pocz¹t-
ku XX stulecia. Jeden z nich, stoj¹cy niegdyś 
przy kościele w Serocku, uwieczni³ na akwa-
reli z 1851 r. znany badacz staro¿ytności Ka-
zimierz Stronczyñski (1809−1896). Inna ka-

rawaka znajdowa³a siê u zbiegu ulic Brukowej 
i Napoleoñskiej w Serocku. W późniejszym 
okresie zast¹pi³a j¹ murowana kapliczka, wy-
stawiona staraniem Katolickiego Stowarzysze-
nia Kobiet. Jej fundatorem by³ Feliks Zasoñ-
ski. Ostatnio kapliczka ta zosta³a starannie 
odrestaurowana. 

Dawne fi gury i krzy¿e s¹ niekiedy jedy-
nym śladem historycznego osadnictwa. Po-
zosta³ości¹ po dawnej wsi Cegielnia, któr¹ 
w 1952 r. wch³onê³o Legionowo, jest przydro¿-
na fi gurka maryjna z 1904 r. Stoi u zbiegu ulic 
Sobieskiego i Pi³sudskiego. Jest najstarsz¹ 
fi gur¹ w mieście. O istnieniu Cegielni świad-
czy tak¿e inna fi gura Matki Bo¿ej przy ul. Gra-
nicznej 11. Wystawiona w 1925 r. ma typow¹ 
inskrypcjê: Pod Twoj¹ Opiekê. Dawn¹ Osadê 
Parcelacyjn¹ Jab³onna Legionowa I przypomi-
na na osiedlu Sobieskiego otynkowana na bia-
³o kapliczka za blokiem przy ul. Hubala 5, 
a tak¿e fi gurka przy ul. Warszawskiej 72. Na-
tomiast w Nieporêcie pami¹tk¹ dawnego uk³a-
du komunikacyjnego jest fi gura św. Krzysztofa 
znajduj¹ca siê na przed³u¿eniu ul. Dworcowej, 
za nasypem kolejowym. W Jab³onnie przy ul. 
Modliñskiej 76c zwraca uwagê metalowy krzy¿ 
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77 Przydrożna kapliczka z 1890 r. w Karolinie
78 Kapliczka na pomnikowym dębie w Ryni
79 Krzyż z 1902 r. w Jabłonnie
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na kamiennej podstawie z 1902 r. Tak¿e w Ol-
szewnicy Starej zachowa³a siê ciekawa kaplica 
wystawiona w 1859 r. Jak przypuszcza Robert 
Nowiñski, redaktor naczelny „Mazowieckiego 

To i Owo”, prawdopodobnie ufundowa³y j¹ ro-
dziny ch³opów uwolnionych od pañszczyzny 
przez ksiêcia Stanis³awa Poniatowskiego pod 
koniec XVIII w. 

Zespoły tańca ludowego

Wspó³cześnie o polskich tradycjach lu-
dowych przypominaj¹ w powiecie le-

gionowskim znane zespo³y tañca ludowego 
z Wieliszewa i Serocka.

Ludowy Zespó³ Artystyczny „Serock” − 
powsta³ w 1997 r. przy ówczesnym Zespo-
le Szkó³ Rolniczych w Serocku z inicjatywy 
dyrektora Waldemara Jaronia. Zadebiutowa³ 
w kwietniu 1998 r. podczas Dni św. Wojciecha 
patrona Serocka. Instruktorem pierwszej gru-
py tanecznej, licz¹cej 8 par, by³ Janusz Pawlak 
dyrektor Ośrodka Kultury w Serocku, opra-
wê muzyczn¹ przygotowa³ wówczas Janusz 

Jastrzêbski. Od lutego 1999 r. do września 
2004 r. zespó³ prowadzi³ Bonifacy Koz³owski. 
Wówczas towarzyszy³a mu kapela ludowa 
W³adys³awa Skoczylasa z Ciechanowa. Zespó³ 
odtwarza³ charakterystyczne tañce Puszczy 
Zielonej: konika, fafura, olendra, star¹ babê, 
powolniaka. Obecnie LZA dzia³a przy Ośrod-
ku Kultury w Serocku. Jego choreografem 
i kierownikiem jest Katarzyna Sobiecka-Tom-
porowska. Grupa zrzesza mi³ośników tañca 
tradycyjnego od dzieci po doros³ych. Na jej re-
pertuar sk³adaj¹ siê polskie tañce narodowe 
– polonez z mazurem, kujawiak z oberkiem, 
krakowiak oraz regionalne tañce i przyśpiewki 

80 Ludowy Zespół Artystyczny „Serock”

80
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kurpiowskie, suita tañców lubelskich i „Polka 
od Serocka”. Zespó³ wielokrotnie reprezento-
wa³ miasto i gminê na Miêdzynarodowym Fe-
stiwalu Folklorystycznym Ežeru Sietuva w Ig-
nalinie na Litwie oraz prezentowa³ siê podczas 
imprez gminnych i powiatowych. Corocznie 
uczestniczy w s³ynnych Miêdzynarodowych 
Spotkaniach Folklorystycznych „Kupalno-
cka” wspó³organizowanych przez Ośrodek 
Kultury w Serocku. Tancerze LZA osi¹gnêli 
wiele wyró¿nieñ, m.in. za pielêgnowanie i po-
pularyzacjê pieśni i tañców Puszczy Zielonej. 
W 2000 r. uzyskali tytu³ laureata w VII Ogól-
nopolskim Festiwalu Zespo³ów Tanecznych 
Dzieci i M³odzie¿y Szkolnej w Gorzowie Wiel-
kopolskim. Dwa lata później podczas IX edycji 
tego festiwalu otrzymali wyró¿nienie specjal-

ne. Wysoki poziom artystyczny podkreśli³o 
w 2006 r. wyró¿nienie podczas II M³odzie¿o-
wych Spotkañ Artystycznych „Z³ote Jab³ka” 
w Jab³onnie. 

Zespó³ Tañca Ludowego „Promyki” Wieli-
szew − zosta³ utworzony jesieni¹ 1998 r. z ini-
cjatywy grupy mi³ośników polskiego folkloru 
przy wsparciu Anny Siwiec, ówczesnego kie-
rownika Referatu Kultury i Sportu Urzêdu 
Gminy Wieliszew. W zespole w 5 grupach 
wiekowych (przedszkolaki, dzieci i m³odzie¿ 
szkolna, dorośli) tañczy obecnie ok. 150 osób 
z Wieliszewa i okolic. W listopadzie 2008 r. Ze-
spó³ obchodzi³ 10-lecie dzia³alności. W trakcie 
organizowanego z tej okazji koncertu jubile-
uszowego „Promyki” zaprezentowa³y tañce 
i pieśni a¿ z 11 regionów Polski − wszystkie 
w tradycyjnych strojach regionalnych lub hi-
storycznych. Wśród nich by³y: polonez, krako-
wiak, tañce rzeszowskie, kaszubskie, ³owickie, 
lubelskie, Beskidu Śl¹skiego, starej Warszawy, 
górali ¿ywieckich. Zespó³ wspó³pracuje z wie-
loma zespo³ami pieśni i tañca z ca³ego kraju. 
Z powodzeniem prezentowa³ siê równie¿ poza 
granicami Polski, bior¹c udzia³ w miêdzy-
narodowych festiwalach folklorystycznych: 
w Ferriere we W³oszech (2004 r., 2008 r.), 
na Wêgrzech (International County-Wan-
dering Festival w 2005 r.), w Bu³garii (Musi-
cal Feast-Euro Folk 2006), gdzie zdoby³ tytu³ 
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82 Dziewczęta z Zespołu Tańca Ludowego „Promyki” Wieliszew w strojach rzeszowskich
83 Zespół Tańca Ludowego „Promyki” Wieliszew w tańcu rzeszowskim
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81 Ludowy Zespół Artystyczny „Serock”
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Grand Prix w kategorii zespo³ów tañca ludo-
wego, w Aksehir w Turcji (2007 r.) i w San Lui-
gi na Sardynii. We wrześniu 2006 r. „Promyki” 
wyst¹pi³y gościnnie u Polaków na Bia³orusi. 
Najdalsz¹ jak dot¹d wypraw¹ zagraniczn¹ 
zespo³u by³ dwukrotny udzia³ w miêdzyna-
rodowym festiwalu folklorystycznym Punjab 
International Folk Festival w Indiach. Cz³on-
kowie zespo³u z du¿ym powodzeniem uczest-
nicz¹ tak¿e w „Ogólnopolskich Turniejach 
Tañca Polskiego w Formie Towarzyskiej”, któ-
rych s¹ wielokrotnymi laureatami. Reprezen-

tanci z Wieliszewa kilkukrotnie siêgali w tej 
dyscyplinie tañca po tytu³y indywidualnych 
mistrzów i wicemistrzów Polski.

Kierownictwo, instrukta¿ i choreografi a 
 − Dariusz Skrzydlewski

Instruktor grup dzieciêcych i konkursowych 
− Ewa Miś-Krzemiñska

Przygotowanie wokalne 
 − Dariusz Golec

Pracownia Rzeźby Ludowej Bogdana Potentasa

Bogdan Potentas jest rzeźbiarzem z zami-
³owania. Tworzy w Pracowni Rzeźby Lu-

dowej w £ajskach w gminie Wieliszew. Stale 
poszerzaj¹cy siê zbiór jego prac obejmuje 

rzeźby zarówno sakralne, jak i ludowe. Twór-
cê inspiruje tematyka religijna – wizerunki 
Matki Boskiej, Jezusa na Krzy¿u, Chrystu-
sa Frasobliwego. Szczególne miejsce w jego 

84 Bogdan Potentas w swojej pracowni

84
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twórczości zajmuj¹ anio³y. Motywy biblijne 
odzwierciedlaj¹ p³askorzeźby i kapliczki, 
natomiast tematyka świecka znajduje wyraz 
w rzeźbach ¿o³nierzy i kwiatów. B. Potentas 
rzeźbi g³ównie w drewnie lipowym i brzozo-
wym. Do barwienia wykorzystuje bejce, wo-
ski, a tak¿e lakiery. Rêkodzie³o pochodz¹ce 
z jego pracowni wyró¿nia oryginalnośæ pro-
jektów i dok³adnośæ wykonania. B. Potentas 
od najm³odszych lat lubi³ rysowaæ i malowaæ. 
W 1985 r. wystawi³ swoje pierwsze prace 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie. 

85 86

Jedn¹ z wystaw indywidualnych otworzy³ 
wówczas Wojciech Siemion. Artysta uczest-
niczy³ tak¿e w Przegl¹dzie Sztuki Nieprofe-
sjonalnej zorganizowanym w Skawinie, gdzie 
jego prace otrzyma³y wyró¿nienie. Wiele 
rzeźb B. Potentasa znajduje siê w prywatnych 
zbiorach w Stanach Zjednoczonych, w Niem-
czech, we Francji oraz w kraju, m.in. na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ostat-
nich latach swoje prace wystawia³ podczas 
diecezjalnych do¿ynek w Legionowie i gmin-
nych do¿ynek w Wieliszewie.

85, 86 Prace artysty
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Herby

Przemiany ustrojowe na prze³omie lat 80. 
i 90. XX w. zintensyfi kowa³y proces budo-

wy lokalnej to¿samości. Samorz¹dy gminne 
wolne od nacisków politycznych mog³y doko-
naæ rewizji dotychczasowej symboliki histo-
rycznej lub w sposób nieskrêpowany propago-
waæ rzeczywiste tradycje kulturowe. 

Herb powiatu legionowskiego

Herbem Powiatu Legionow-
skiego jest w polu b³êkitnym 
srebrny orze³ wg wzoru or³a u¿y-
wanego na czapkach 1 Brygady 
Legionów, miêdzy srebrnym 

pastora³em (…) i srebrnym mieczem ze z³ot¹ 
rêkojeści¹ w s³up ostrzem w dó³ z lewej – czy-
tamy w opisie herbu powiatu legionowskiego. 
Wymienione wy¿ej fi gury heraldyczne oddaj¹ 
jego najstarsze tradycje. Pastora³, symbolizu-
j¹cy w³adzê kościeln¹, nawi¹zuje do odleg³ych 
dziejów obecnych gmin Wieliszew i Jab³onna. 
Pierwsza miejscowośæ by³a wzmiankowa-
na ju¿ w 1254 r. i nale¿a³a przez wiele stuleci 
do klasztoru kanoników regularnych w Czer-
wiñsku. Natomiast Jab³onna, wymieniona 
w dokumentach w 1. po³. XIV w. zosta³a za³o-
¿ona jako osada bartna w dobrach biskupów 
p³ockich. Miecz, symbolizuj¹cy w³adzê ksi¹-
¿êc¹ i królewsk¹, nawi¹zuje do dziejów gmin 
Serock i Nieporêt. Gród ksi¹¿êcy w Serocku 
wystêpuje ju¿ w falsyfi kacie mogileñskim 
z 1065 r. Prawa miejskie zosta³y nadane osa-
dzie przed 1417 r. przez ksiêcia mazowieckiego 
Janusza I Starszego. Nieporêt swój dynamiczny 
rozwój zawdziêcza dynastii Wazów, której kró-
lowie w 1. po³. XVII w. wybudowali tu drewnia-
ny dwór myśliwski. Natomiast orze³ legionowy 
pośrodku przypomina, ¿e miêdzy historycz-
nymi gminami powsta³a m³oda dynamiczna 
osada – Legionowo. Jej koszary po odzyskaniu 
niepodleg³ości przez Polskê by³y miejscem 
tworzenia pierwszych pu³ków Wojska Polskie-
go. Na cześæ czynu zbrojnego Legionów Pol-

skich (1914−1917) gen. Boles³aw Roja zmieni³ 
w 1919 r. nazwê koszar z Jab³onny na Legionowo. 
Barwa tarczy herbowej ma charakter alegorycz-
ny. Podstawow¹ cech¹ środowiska przyrodni-
czego powiatu s¹ wody z Jeziorem Zegrzyñskim 
na czele − st¹d dominuj¹c¹ barw¹ jest symbo-
lizuj¹cy je b³êkit. Taki kolor wystêpuje rów-
nie¿ w herbach wiêkszości gmin wchodz¹cych 
w sk³ad powiatu (Nieporêt, Serock, Wieliszew). 
Koncepcjê merytoryczn¹ herbu powiatu legio-
nowskiego opracowa³ w 2002 r. Grzegorz Piotr 
Kubalski. Projekt grafi czny wykona³ znany ar-
tysta plastyk Bohdan Wróblewski, uczeñ prof. 
Jana Marcina Szancera.

Herb gminy Jab³onna 

Tarcza herbowa zosta³a podzie-
lona na 3 czêści. W górnym z³o-
tym polu widnieje ukorzeniona 
jab³oñ z czerwonymi jab³kami. 
Figura nawi¹zuje do nazwy miej-

scowości maj¹cej, wed³ug jêzykoznawcy prof. 
Stanis³awa Rosponda, proweniencjê topogra-
fi czn¹, wywodz¹c¹ siê od sadów jab³oni. Pasto-
ra³, symbolizuj¹cy w³adzê kościeln¹, nawi¹zuje 
do najstarszych dziejów gminy Jab³onna. Miej-
scowośæ by³a wymieniona ju¿ w 1339 r. jako 
osada bartna w dobrach biskupów p³ockich. 
Zarówno Jab³onna, jak i Chotomów by³y prze-
niesione w 1418 r. na prawo che³miñskie przez 
biskupa p³ockiego Jakuba z Korzkwi. W miej-
scowości znajdowa³ siê tak¿e dwór biskupi. 
Figura heraldyczna pó³trzecia krzy¿a nawi¹zu-
je do herbu Pilawa rodu Potockich, którego Ja-
b³onna by³a siedzib¹ przez ponad 100 lat.

Herb miasta Legionowo

Zosta³ uchwalony przez radê miejsk¹ 22 listo-
pada 2000 r. Nowy herb zast¹pi³ starszy z moty-
wem litery „L”, obowi¹zuj¹cy od 1980 r. Stylizo-
wany orze³ w koronie odnosi siê do wojskowych 
tradycji legionowych oraz do god³a pañstwowe-

Wartości niematerialne
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go z 1919 r. W tym w³aśnie roku, 
na wniosek gen. Boles³awa Roi, 
koszary przy stacji Jab³onna otrzy-
ma³y nazwê Legionowo na cześæ 
Legionów Polskich. Pó³trzecia 

krzy¿a srebrnego jest nawi¹zaniem do herbu 
Pilawa, którym pieczêtowa³ siê ród Potockich 
z Jab³onny. Parcelacja czêści maj¹tku dokona-
na przez hr. Augusta Potockiego da³a pocz¹tek 
Legionowu − najpierw w postaci stacji kole-
jowej zwanej pocz¹tkowo Jab³onn¹ (1877 r.), 
a nastêpnie dziêki za³o¿eniu parku Gucin (przy 
stacji), garnizonu wojskowego (1892 r.) i huty 
szk³a (1897 r.). Parcelacja kontynuowana przez 
jego syna hr. Maurycego Potockiego zapocz¹t-
kowa³a w 1925 r. rozwój cywilnej czêści miasta. 
Projekt herbu Legionowa przygotowa³ zespó³ 
specjalistów z Centrum Heraldyki Polskiej pod 
kierunkiem Andrzeja Kulikowskiego. Koncep-
cjê merytoryczn¹ herbu opracowa³ autor niniej-
szego przewodnika. Legionowo doczeka³o siê 
tak¿e w³asnego hejna³u, który skomponowa³ 
Zenon Durka, mieszkaniec Legionowa, pose³ 
na sejm RP.

Herb gminy Nieporêt

Z³ota ³ódź z ¿aglem w kszta³cie 
litery „N” na niebieskim polu, 
odwo³uje siê do wydarzeñ histo-
rycznych zwi¹zanych z Niepo-
rêtem i jednocześnie nawi¹zuje 

do czasów wspó³czesnych. Zwieñczenie tarczy 
herbu koron¹ przypomina, ¿e osada nale¿a³a 
do królów z dynastii Wazów. Ten fakt podkreśla 
dodatkowo fi gura heraldyczna z herbu Wazów 
„Snop” widniej¹ca na dziobie ³odzi. Ten sam 
motyw wystêpuje w XVII w. w wystroju archi-
tektonicznym miejscowego kościo³a. £ódź z ¿a-
glem stylizowanym na literê „N” ³¹czy pamiêæ 
o dawnych zawodach rybackich i fl isackich 
z dniem dzisiejszym. Informuje o walorach 
turystycznych gminy i atrakcyjnym po³o¿eniu 
nad Jeziorem Zegrzyñskim. Nieporêt ma rów-
nie¿ w³asny hejna³, który zosta³ wprowadzo-
ny 28 lutego 2006 r. Skomponowa³ go Maciej 
Piwkowski, muzyk i mieszkaniec Nieporêtu. 
W 2011 r. wygra³ on tak¿e konkurs na hejna³ 
dla miasta Kêpice w powiecie s³upskim.

Herb gminy i miasta Serock

Herb miasta Serocka jest jed-
nocześnie herbem gminy. W b³ê-
kitnym polu zosta³a umieszczo-
na postaæ św. Wojciecha w stroju 
biskupim. W prawej rêce trzy-

ma ona z³oty pastora³, natomiast lew¹ opiera 
na piersi. Po obu stronach świêtego umieszczo-
ne s¹ litery „S” („Sanctus” − świêty) oraz „A” 
(Adalbertus). Takie imiê św. Wojciech otrzy-
ma³ podczas bierzmowania. Herb i fl aga mia-
sta i gminy Serock zosta³y przyjête 22 kwiet-
nia 1995 r. W 2002 r. radni zatwierdzili hejna³ 
gminny. Muzykê opart¹ na motywach opery 
„Halka” Stanis³awa Moniuszki, z librettem 
W³odzimierza Wolskiego zwi¹zanego z Sero-
ckiem, skomponowa³ Mieczys³aw Leśniczak, 
dyrektor Reprezentacyjnego Zespo³u Muzyki 
Myśliwskiej Polskiego Zwi¹zku £owieckiego. 
Hejna³ jest grany codziennie o godz. 12.00.

Herb gminy Wieliszew

Herb i barwy gminy Wieliszew 
zosta³y ustanowione uchwa-
³¹ Rady Gminy z 30 grudnia 
1996 r. W górnej czêści pola 
b³êkitnego widnieje z³ota rzeka, 

pod ni¹ stylizowana litera „W”, której ramiona 
tworz¹ wie¿e kościelne. Zosta³y one po³¹czone 
krokwi¹, na wierzcho³ku której widnieje z³o-
ty liśæ dêbu. Z³ota rzeka w górnej czêści herbu 
symbolizuje naturalne zasoby wodne na cze-
le z Narwi¹, wyznaczaj¹c¹ pó³nocn¹ granicê 
gminy. Wie¿e kościelne odwo³uj¹ siê do naj-
dawniejszej tradycji religijnej. Nazwa Wyely-
schewo wystêpuje ju¿ w 1254 r., kiedy osada 
nale¿a³a do klasztoru w Czerwiñsku. Niewiele 
m³odsza jest parafi a wieliszewska, któr¹ ery-
gowa³ 20 lipca 1387 r. biskup p³ocki Czcibór 
z Radzymina. Po³¹czenie wie¿ krokwi¹ ma 
przypominaæ o wspólnocie mieszkañców 
i niepodzielności terytorialnej gminy. Ca³ośæ 
tworzy literê „W”, tj. pierwsz¹ literê nazwy 
gminy. Liśæ symbolizuje wartości przyrodnicze 
gminy, stanowi równie¿ nawi¹zanie do wersji 
herbu wcześniejszej gminy Skrzeszew, przed-
stawiaj¹cej d¹b.
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Fort w Beniaminowie znajduje siê przy dro-
dze powiatowej Bia³obrzegi−Radzymin, 

na wschód od Bia³obrzegów. Wzniesiony na po-
cz¹tku XX w. stanowi wartościowy przyk³ad 
carskiej sztuki fortyfi kacyjnej. Powsta³ wed³ug 
koncepcji rosyjskiego gen. prof. Konstantego 
Iwanowicza Wieliczki (1856−1927), autora 
umocnieñ budowanych od twierdzy Modlin 
po W³adywostok i Port Artur. W 1897 r. Wie-

liczko zaprojektowa³ typ jednowa³owego for-
tu, który zrealizowano niemal w klasycznej 
postaci w Dêbem i nieco zmienionej w Benia-
minowie. W centralnej czêści beniaminow-
skiego fortu powsta³y monumentalne betono-
we koszary licz¹ce 20 pó³koliście sklepionych 
izb ¿o³nierskich (s¹ zachowane do dziś). By³y 
nowocześnie wyposa¿one w ³¹cznośæ telefo-
niczn¹, ogrzewanie i oświetlenie elektryczne. 

Przewodnik subiektywny 
po powiecie legionowskim
Beniaminów (gmina Nieporęt)

87 Wysadzone koszary fortu w Beniaminowie, 1917 r.
88 Żołnierze 2. Batalionu Radiotelegrafi cznego po zakończeniu 

strzelania w Forcie Beniaminów, lata 30. XX w.
89 Fragment koszar fortecznych
90 Schrony pogotowia na wale czołowym

87 88

89

90
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Po obu stronach bloku koszarowego umiesz-
czono latryny i ³aźnie. Z koszarami ³¹czy³ siê 
podziemny korytarz komunikacyjny z wyj-
ściami na 2 dziedziñce i zakoñczony studni¹ 
forteczn¹. Jego przejście stanowi dziś du¿¹ 
atrakcjê turystyczn¹.

Zgodnie z „Dziennikiem Urzêdowym Gu-
berni Warszawskiej” decyzjê o wykupieniu te-
renów pod budowê fortu we wsi Beniaminów 
car Miko³aj II podpisa³ w Moskwie w kwietniu 
1903 r. Proces wytyczenia i wykupu obszaru 
o powierzchni oko³o 60 ha poleci³ przeprowa-
dziæ ministerstwu wojny. Rok później zosta³ 
zakoñczony pierwszy etap budowy umocnie-
nia. W ci¹gu nastêpnych lat kontynuowano 
jego budowê z przerwami na wojnê rosyjsko--
-japoñsk¹. Okres carski fortu Beniaminów 
zamyka data 10 sierpnia 1915 r., kiedy to zaj-
muj¹ go wojska niemieckie. Wcześniej jednak 
Rosjanie zd¹¿yli wysadziæ najwa¿niejsze ele-
menty obronne w powietrze.

Rzeczywiste znaczenie militarne fort w Be-
niaminowie pe³ni³ w okresie wojny polsko-
-rosyjskiej, a szczególnie w czasie Bitwy War-
szawskiej w po³owie sierpnia 1920 r. Wszed³ 
wówczas w sk³ad drugiej linii obrony Warsza-
wy (tzw. dawnej niemieckiej) przed naciera-
j¹cymi wojskami bolszewickimi. By³ kluczo-
wym elementem lewego pododcinka od wsi 
£osie do Arciechowa. Wraz z pozosta³ymi 
pododcinakmi: środkowym i prawym nale-
¿a³ do centralnego odcinka obrony „Radzy-

min”, obsadzonego przez pu³ki XXI Brygady 
Piechoty p³k. Boles³awa Jaźwiñskiego. Utrata 
fortu wed³ug gen. Mourruau, przedstawiciela 
Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce, mog³a 
bardzo niekorzystnie zmieniæ sytuacjê na tym 
odcinku. W raporcie z 16 sierpnia 1920 r. ge-
nera³ napisa³: Nieprzyjaciel podejmowa³ za-
ciête ataki na odcinku Narew–Radzymin, 
próbuj¹c zaj¹æ Beniaminów; utrata tego fortu 
na rzecz nieprzyjaciela stanowi³aby zagro¿e-
nie dla linii na Narwi, jak i Pragi. Umocnienia 
bohatersko bronili ¿o³nierze 48. Pu³ku Strzel-
ców Kresowych. 14 sierpnia 1920 r. bolszewicy 
wbili siê klinem miêdzy Radzymin i Beniami-
nów, zajmuj¹c po³o¿one w pobli¿u wsie D¹b-
kowizna i Wólka Radzymiñska. W nocy z 14 
na 15 sierpnia 1920 r. podjêli dwukrotn¹ próbê 
wdarcia siê do fortu. W czasie walk obie stro-
ny ponios³y powa¿ne straty. Polacy stracili 10 
zabitych i 23 rannych ¿o³nierzy. Jednocześnie 
zdobyli karabin maszynowy i wziêli do niewo-
li 26 jeñców rosyjskich z trzech pu³ków: 241. 
W³ościañskiego Pu³ku Strzelców dowodzone-
go przez Tierentiewa i 243. Piotrogrodzkiego 
Pu³ku Strzelców Uwarowa (oba w sk³adzie 
81. Brygady Strzelców kombriga Stiepanowa) 
oraz ze 189. Pu³ku Strzelców (21. DS Iwana 
Smolina). 

W okresie miêdzywojennym stoki fortu 
by³y wykorzystywane jako strzelnica wojsko-
wa. Przypomina o tym fotografi a ¿o³nierzy 2. 
Batalionu Radiotelegrafi cznego, dowodzonego 

91 Wyjście na dziedziniec
92 Czy miłośnicy jazdy terenowej przyczynią się do bezpowrotnych zniszczeń fortu w Beniaminowie…

91 92
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w latach 30. przez mjr. Mieczys³awa Orna-
towskiego. W czasie II wojny, przed atakiem 
Niemiec na ZSRR fort by³ miejscem æwiczeñ 
niemieckich pododdzia³ów ³¹czności i sape-
rów. Natomiast po wojnie wykorzystywano 
go podczas szkolenia unitarnego ¿o³nierzy 9. 
Pu³ku £¹czności, stacjonuj¹cego w Bia³obrze-
gach. Na prze³omie lat 60. i 70. XX w. æwi-
czono tu tak¿e ¿o³nierzy Szko³y Podofi cerów 
i M³odszych Specjalistów Wojsk £¹czności 
Nr 3 w zakresie obrony przeciwgazowej (w ko-
szarach szyjowych) i umiejêtności saperskich. 
W 1970 r. fort i jego okolice by³ tak¿e plenerem 
fi lmowym popularnego serialu telewizyjnego 
„Czterej pancerni i pies”. Nakrêcono tu epi-
zody czêści XVII „Klin” i XVIII „Pierścienie”. 
W 2011 r. powsta³y tu odcinki serialu „Czas 
honoru”, m.in. sceny z wyrzutni¹ rakiet V2.

Zachowane wspó³cześnie elementy fortu 
stanowi¹ cenny przyk³ad rosyjskiej archi-
tektury militarnej z pocz¹tku XX w. Uwagê 
zwracaj¹ zarówno monumentalne koszary, 
jak i podziemne chodniki komunikacyjne. 
Równie wartościowe s¹ detale architektonicz-
ne w postaci attyk na koszarach szyjowych, 

prostok¹tne p³yciny czy granitowe ciosy ³awy 
fundamentowej. Niestety, przez lata walory 
historyczno-architektoniczne fortu by³y nie-
doceniane. By³ on zarówno pieczarkarni¹, 
jak i wysypiskiem odpadów. Czêśæ betono-
wego gruzu u¿yto do wybudowania odcin-
ka drogi Beniaminów−Radzymin. Pomimo 
¿e w 1991 r. fort zosta³ wpisany do rejestru 
zabytków, by³ miejscem rozrywki paintbal-
lowej, której uczestnicy oszpecili kazamaty 
farbami. Odbywaj¹ siê tu tak¿e rajdy samo-
chodowe, które powa¿nie uszkodzi³y ziemn¹ 
strukturê umocnienia, np. ³awê dzia³ow¹ dla 
armat oraz ziemne pochylnie. Wartościowe 
poznawczo elementy fortu w Beniaminowie − 
schrony pogotowia na wale, podziemne kory-
tarze, a tak¿e niezwykle czytelny narys fortu 
− sk³aniaj¹ mnie do ponowienia apelu, któ-
ry opublikowa³em w 1997 r. w „Spotkaniach 
z Zabytkami”: Fort mo¿e staæ siê doskona³ym 
skansenem militarnym w rejonie czêsto od-
wiedzanym przez turystów wypoczywaj¹cych 
nad Zalewem Zegrzyñskim. 

Obok fortu w Beniaminowie przebiegaj¹ 
liczne ście¿ki rowerowe.
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Miejscowośæ po³o¿ona na pó³nocny 
wschód od Nieporêtu, nad Jeziorem Ze-

grzyñskim. 
Wraz z fortem w Beniaminowie w³adze car-

skie wybudowa³y niewielki kompleks kosza-
rowy w Beniaminowie (obecnie Bia³obrzegi). 
Jego budynki, choæ mocno przebudowane, 
zachowa³y siê do dziś. Koszary zosta³y wybu-
dowane dla 2. Zegrzyñskiego Pu³ku Piechoty 
Fortecznej, tworz¹cego wówczas za³ogê be-
niaminowskiego fortu. Car Miko³aj II roz-
porz¹dzenie o zajêciu terenu pod ich budowê 
podpisa³ pod koniec kwietnia 1906 r. Proce-
dury wykupu znajduj¹cego siê tu folwarku 
Marcjanny Winnickiej, a nastêpnie budowa 
koszar przebiega³y na tyle sprawnie, ¿e ju¿ 

w 1908 r. zamieszkali w nich ¿o³nierze ze-
grzyñskiego pu³ku.

Jednak¿e o Beniaminowie sta³o siê g³oś-
no za spraw¹ kryzysu przysiêgowego w Le-
gionach Polskich i utworzenia tu obozu dla 
ofi cerów w lipcu 1917 r. W nastêpstwie od-
mowy z³o¿enia przysiêgi na braterstwo broni 
z wojskami niemieckimi do po³owy sierpnia 
1917 r. internowano w koszarach Beniamino-
wa 147 ofi cerów legionowych. W okresie miê-
dzywojennym byli oni czo³owymi postaciami 
¿ycia politycznego, spo³ecznego i wojskowego. 
Wystarczy wymieniæ bohaterskiego prezyden-
ta Warszawy Stefana Starzyñskiego, ministra 
poczt i telegrafów Ignacego Boernera, wojewo-
dê poleskiego Wac³awa Kostkê Biernackiego, 

Białobrzegi (gmina Nieporęt)

93 Niemieccy żołnierze łączności w koszarach w Beniaminowie (Białobrzegach), 1941 r.
94 Budynek dawnych koszar od frontu
95 Ława fundamentowa z granitowych bloków
96 Budynek nr 13, gdzie w 1917 r. funkcjonowała niemiecka komenda obozu

93 94

95 96
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gen. Stefana Roweckiego komendanta g³ów-
nego Armii Krajowej. Legenda Beniaminowa 
sta³a siê sk³adow¹ ¿yciorysów kilkunastu, 
czêsto wybitnych genera³ów II RP. Budynki, 
w których mieszkali ofi cerowie, zachowa-
³y siê w Bia³obrzegach do naszych czasów. 
S¹ wprawdzie nadbudowane o jedno piêtro 
i otynkowane, ale nosz¹ wiele cech charakte-
rystycznych dla carskiego budownictwa gar-
nizonowego. Wyró¿nia je ³awa fundamentowa 
z granitowych bloków, pó³okr¹g³e nad³ucza 
nad otworami okiennymi, wreszcie naro¿ne 
boniowanie*. Dziêki nim mo¿na ³atwo rozpo-
znaæ budynki internowania legionistów, znaj-
duj¹ce siê na osiedlu wojskowym. Natomiast 
pozosta³e obiekty obozu, tj. kasyno, ³aźnia, 
koszary ordynansów i wartowników niemie-
ckich, s¹ po³o¿one na terenie niedostêpnym 
do zwiedzania, zajmowanym przez 9. Batalion 
£¹czności.

Obecny dojazd do osiedla pokrywa siê 
z g³ówn¹ drog¹ i bram¹ obozu legionistów. 
W budynku po prawej, mieszcz¹cym pocztê 
(nr 13), funkcjonowa³a niemiecka komenda 
obozu (Lagerkommandantur Beniaminow). 
Tu urzêdowali m.in. kpt. Cleinow i ppor. Eb-
ner, zwany przez legionistów „Kopciuszkiem”. 
W budynku obok (dziś nr 17) mieści³a siê re-
dakcja s³ynnego „Biuletynu Beniaminowskie-
go”, czasopisma redagowanego przez ppor. 
Romana Starzyñskiego, w latach 30. XX w. dy-
rektora naczelnego Polskiego Radia. W gma-
chu zajmowanym przez przedszkole nr 32, 
od 22 lipca 1917 r. do 27 marca 1918 r. miesz-
ka³ kpt. S³awoj Felicjan Sk³adkowski – później-
szy genera³ dywizji, premier Polski w latach 
1936−1939. Dzieli³ wówczas pokój z por. Ka-
zimierzem Saw¹ Sawickim, późniejszym orga-
nizatorem i dowódc¹ 36. Pu³ku Piechoty Legii 
Akademickiej, genera³em dywizji. Wczesn¹ 

97 Pomnik ofi cerów legionowych internowanych w Beniaminowie
98 Pomnikowe dęby przy ul. Starych Dębów w Białobrzegach
99 Przepust z 1903 r. pod drogą forteczną
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98

99
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48 Tradycja Mazowsza

wiosn¹ 1918 r. w obozie zosta³o ju¿ tylko 27 
ofi cerów z tzw. „czarnej listy”, postrzeganych 
przez Niemców jako szczególnie niebezpiecz-
ni. Komendantura skupi³a ich w 2 budynkach 
po³o¿onych wzd³u¿ drogi do fortu, nosz¹cych 
wspó³cześnie nr. 17 i 20. W tym ostatnim 
od 27 marca do 2 sierpnia 1918 r. zamieszka³ 
wspomniany ju¿ S³awoj Sk³adkowski, któ-
ry otrzyma³ w szczycie budynku porz¹dny 
s³oneczny pokój. Tym razem kwaterê dzieli³ 
z kpt. Stefanem Dêbem-Biernackim – później-
szym genera³em dywizji, w 1939 r. dowódc¹ 
Armii „Prusy”. Miêdzy budynkami ofi cerowie 
za³o¿yli ogródek warzywny zwany „agor¹”, 
z którym rywalizowa³ ogród „kwiatowy” kawa-
lerzystów za budynkiem nr 20. 

Internowanych ofi cerów legionowych upa-
miêtnia dziś pomnik w Bia³obrzegach wysta-
wiony staraniem w³adz gminy Nieporêt i od-

s³oniêty w czerwcu 2004 r. Obelisk jest replik¹ 
pomnika z 1931 r. Poza oddaniem ho³du pe³-
ni wa¿n¹ funkcjê… wyjaśniania historii. Jak 
wiadomo obóz zosta³ za³o¿ony w budynkach 
koszarowych w Beniaminowie. Jednak po II 
wojnie ich nazwê zmieniono na Bia³obrzegi. 
Dlatego do dziś wiele osób myli rzeczywiste 
miejsce internowania legionistów z po³o¿o-
nym 2,5 km dalej fortem w Beniaminowie.

Spaceruj¹c pó³nocnym skrajem koszar 
w Bia³obrzegach, dotrzemy do miejsca przypo-
minaj¹cego tragiczn¹ i nieodleg³¹ przesz³ośæ. 
Jest nim cmentarz ¿o³nierzy radzieckich 
na tzw. „Winnej Górze”. Za³o¿ono go w sierp-
niu 1941 r. dla obozu jeñców, którzy dostali 
siê do niewoli po ataku Niemiec na ZSRR. 
Za³o¿ony przez hitlerowców obóz Stalag 368 
Beniaminow, a nastêpnie nr 333 mieści³ siê 
tu¿ obok koszar na go³ym odrutowanym polu. 

102

101

100

100 Kapliczka na dębie pomniku przyrody
101 Wejście na cmentarz jeńców radzieckich
102 Jezioro Płoć

powiat legionowski.indd   48powiat legionowski.indd   48 2013-04-04   08:46:412013-04-04   08:46:41



Powiat legionowski 49

Jeñcy pocz¹tkowo mieszkali w ziemiankach, 
a nastêpnie w barakach. W zwi¹zku z nieludz-
kimi warunkami bytowania w obozie zmar³o 
co najmniej 10 tys. osób ró¿nych narodowości. 
G³ówn¹ przyczyn¹ śmiertelności by³y epide-
mie przede wszystkim tyfusu, g³ód, bicie oraz 
praca ponad ludzkie si³y w obozowych fi liach 
w Poniatowie, Bukowie i przy legionowskich 
koszarach. Zgodnie z zeznaniami mieszkañ-
ców Bia³obrzegów z³o¿onymi w 1948 r. przed 
ówczesn¹ G³ówn¹ Komisj¹ Badania Zbrodni 
Niemieckich [później: Hitlerowskich], g³ód 
powodowa³, ¿e jeñcy zjadali surow¹ trawê. 
Odnotowano równie¿ przypadki kanibali-
zmu. Próby udzielania pomocy by³y karane 
śmierci¹. Jesieni¹ 1943 r. niemiecki wartow-
nik postrzeli³ m.in. Genowefê Wróbel za prze-
rzucanie ¿ywności przez druty. Za³ogê obozu 
tworzy³y niemieckie kompanie 614. Batalionu 
Strzelców Krajowych, z³o¿one ze starszych 
mê¿czyzn, nie nadaj¹cych siê do s³u¿by fron-
towej. Wed³ug szcz¹tkowych wykazów nie-
mieckich w 1942 r. w obozie przebywa³o 6378 
jeñców, natomiast jesieni¹ 1943 r. by³o tu 2114 
jeñców radzieckich i 2720 W³ochów. 28 lipca 
1944 r. tu¿ przed wybuchem powstania war-
szawskiego obóz w Beniaminowie zosta³ 

oswobodzony przez pododdzia³ AK z III Bata-
lionu nieporêckiego dowodzonego przez por. 
Zygmunta Mireckiego ps. „Zim”. Uwolniono 
wówczas oko³o 6 tys. wyczerpanych jeñców. Ilu 
¿o³nierzy radzieckich poch³on¹³ obóz w Benia-
minowie, tego dok³adnie nie wiadomo. W 1948 
r. bieg³y wspomnianej wy¿ej komisji prof. Wik-
tor Grzywno-D¹browski przyst¹pi³ do oszaco-
wania liczby zmar³ych i pochowanych jeñców 
na Winnej Górze. Tu¿ po wojnie zachowa³o siê 
na niej 180 grobów zbiorowych i 120 prawdo-
podobnie pojedynczych mogi³. Na podstawie 
przebadania 6 zaledwie grobów komisja stwier-
dzi³a, ¿e na wzgórzu mog³o zostaæ pochowa-
nych od 9 do 12 tys. jeñców. Natomiast jeden 
ze świadków Stefan Ochman, zajmuj¹cy siê 
z ramienia konspiracji obserwacj¹ stalagu, sza-
cowa³, ¿e poch³on¹³ on oko³o 32 tys. osób, przy 
czym czêśæ zw³ok hitlerowcy spalili.

Mi³ośnikom przyrody i pieszych wêdrówek 
polecamy spacer nad jezioro Parów Karski. 
Z Bia³obrzegów mo¿na te¿ ruszyæ na wycieczkê 
licznymi ście¿kami rowerowymi. ¯eglarzom 
i mi³ośnikom k¹pieli tego miejsca nie trzeba 
polecaæ – ośrodki nad Zalewem Zegrzyñskim 
od lat przyci¹gaj¹ w to miejsce mieszkañców 
Mazowsza.

103 Jezioro Zegrzyńskie − Białobrzegi

103
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50 Tradycja Mazowsza

Do Borowej Góry dotrzemy od strony Ze-
grza drog¹ nr 61. Osada wyodrêbni³a 

siê dopiero pod koniec XIX w. z kolonii Stasi 
Las. Le¿¹c w pasie fortecznym twierdzy Ze-
grze do 1910 r. mia³a ograniczone mo¿liwo-
ści rozwoju. Jej zabudowa nie mog³a bowiem 
przes³aniaæ pola ostrza³u twierdzy. W czasie 
ewentualnych dzia³añ wojennych mia³a byæ 
rozebrana. Po odzyskaniu niepodleg³ości 
przez Polskê wielu mieszkañców wsi zatrud-
ni³o siê w pobliskim garnizonie w Zegrzu. 
Z tego okresu zachowa³ siê w Borowej Górze 
przy ul. Lipowej dom pañstwa Skośkiewiczów, 
rodziny mieszkaj¹cej we wsi od XIX w. Zo-
sta³ wybudowany w 1925 r. W miejscowości 
znajduj¹ siê tak¿e zabudowania powsta³ego 
na pocz¹tku lat 30. XX w. Obserwatorium As-
tronomicznego (obecna nazwa: Obserwato-

rium Geodezyjno-Geofi zyczne „Borowa Góra” 
Instytutu Geodezji i Kartografi i w Warszawie). 
W 1929 r. w Borowej Górze wyznaczono „Cen-
tralny Punkt Astronomiczny dla nowego po-
miaru pañstwa”. Określa³ on pocz¹tek uk³adu 
wspó³rzêdnych nazwanego „Uk³adem Borowa 
Góra”, na którym opiera³a siê sieæ triangula-
cyjna II RP. Wyznaczono tu punkt przeciêcia 
g³ównych punktów triangulacyjnych (ci¹gów 
³añcuchowych), równole¿nikowego i po³u-
dnikowego, [który] znajduje siê mniej wiêcej 
w środku g³ównej masy obszaru pañstwa − 
pisa³ w „Przegl¹dzie Mierniczym” pierwszy 
kierownik obserwatorium dr Antoni Czeczott 
z Ministerstwa Robót Publicznych. Poza nim 
pracami nad urz¹dzeniem obserwatorium 
w 1929 r. kierowali dr Jan Krassowski z Woj-
skowego Instytutu Geografi cznego oraz B³a-

Borowa Góra (gmina Serock)

104

104 Obserwatorium Geodezyjno-Geofi zyczne „Borowa Góra” Instytutu Geodezji i Kartografi i w Warszawie
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¿ej Dulian, późniejszy d³ugoletni kierownik 
obserwatorium. W Borowej Górze wybudowa-
no urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce precyzyjne po-
miary, m.in. ¿elbetowy statyw nad g³ównym 
punktem triangulacyjnym, który obsypano 
ziemi¹, tworz¹c kopiec o wysokości 8 m. Pod 
koniec lat 30. XX w. wzniesiono tu tak¿e bu-
dynek mieszkalny dla pracowników. W czasie 
II wojny światowej obserwatorium zosta³o 
zniszczone, a w jego zabudowaniach zakwa-
terowano posterunek niemieckiej stra¿y gra-

nicznej. Po odbudowie obserwatorium s³u¿y 
do dziś i prowadzone s¹ w nim specjalistyczne 
obserwacje. Na jego terenie znajduj¹ siê dwie 
stacje permanentne GNSS, laboratorium gra-
wimetrycznych pomiarów absolutnych, gra-
wimetryczne laboratorium p³ywowe, stacja 
pomiarów geomagnetycznych, ³amana baza 
do wzorcowania dalmierzy oraz kontynuowa-
ne s¹ obserwacje astrometryczne.

Przez Borow¹ Górê biegnie ście¿ka rowero-
wa – Trasa Narwiañska.

105 Baterie słoneczne w Stacji Badawczej Zakładu Geotechniki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
106 Jedna z nowoczesnych kładek nad drogą nr 61 w Borowej Górze

105 106
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Miejscowośæ le¿¹ca na zachodnim 
skraju gminy Jab³onna przy drodze 

nr 630 zosta³a za³o¿ona w 2. po³. XIX stu-
lecia. Do I wojny światowej istnia³a jako 
kolonia rosyjska pod nazw¹ Konstantynów. 
Jej powstanie wi¹za³o siê z kolonizacj¹ okolic 
twierdzy Modlin (Nowogieorgijewsk), prowa-
dzon¹ przez dowództwo armii zaborczej. Jed-
n¹ z najwiêkszych osad tego typu z cerkwi¹ 
prawos³awn¹ funkcjonuj¹c¹ do dziś by³a 
Kolonia Aleksandryjska ko³o Pomiechówka 
– dziś Stanis³awowo. Konstantynów zosta³ 
za³o¿ony w pobli¿u po³¹czenia traktu War-
szawa–Modlin z bit¹ drog¹ do Fortu IV w Ja-
nówku. W 1913 r. liczy³ 13 domów, z których 
jeden nale¿a³ do Semiona Pachomczuka. 
W 1912 r. w bezpośrednim s¹siedztwie Kon-
stantynowa Rosjanie rozpoczêli budowê 2 
betonowych fortów nale¿¹cych do zewnêtrz-
nej linii obrony twierdzy Modlin. Wiêkszy: 
Fort XVIII przegrodzi³ drogê z Modlina do Ja-

b³onny, mniejszy – punkt oporu nr 10, sta-
n¹³ na skraju wydmy w pobli¿u dzisiejszego 
Janówka Drugiego. W czasie dzia³añ wojen-
nych w 1915 r. nieukoñczony Fort XVIII zo-
sta³ obsadzony przez 19. kompaniê Nowogie-
orgijewskiej Artylerii Fortecznej, natomiast 
na jego zapleczu w Konstantynowie zakwa-
terowano sztab kompanii i pododdzia³ 626. 
Tambowskiej Dru¿yny pospolitego ruszenia. 
Betonowe umocnienia do dziś zachowa³y siê 
szcz¹tkowo w postaci potrzaskanych wy-
buchami bloków. Zdecydowanie ciekawszy 
jest fort mniejszy po³o¿ony malowniczo 
na skraju lasu Kadzielnia. Innym zabytkiem 
w Bo¿ej Woli jest tzw. koszarka drogomistrza 
wybudowana w 1. po³. XIX w. wraz z bit¹ dro-
g¹ z Warszawy do twierdzy Modlin. Do za-
dañ tutejszego dró¿nika drogowego nale¿a³y 
remonty drogi i monitorowanie stanu jej na-
wierzchni. Niestety, budynek zosta³ nieco 
przebudowany i otynkowany.

Boża Wola (gmina Jabłonna)

107 Pozostałości punktu oporu nr 10
108 Rozlewiska uroczyska „Kadzielnia”
109 Ocalałe fragmenty Fortu XVIII z 1915 r.
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Z Bo¿ej Woli mo¿na wyruszyæ na spacer 
czerwon¹ tras¹ piesz¹, prowadz¹c¹ przez Lasy 
Chotomowskie lub udaæ siê nad brzeg Wis³y 
i podziwiaæ rezerwat „Kêpy Kazuñskie”. Ro-

werzyści mog¹ skorzystaæ z 2 wyznaczonych 
tras: nadwiślañskiej prawobrze¿nej i szlaku 
krosowego.

110

110 Jesienny krajobraz lasów w Bożej Woli
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Chotomów le¿y na zachód od Legionowa. 
Naj³atwiej do niego dojechaæ, skrêcaj¹c 

za drogowskazem z drogi nr 630 w Jab³onnie.
Najwcześniejsze dzieje Chotomowa siêgaj¹ 

zamierzch³ych czasów średniowiecza. Zagi-
niêcie aktu erekcyjnego uniemo¿liwia ścis³e 
datowanie powstania istniej¹cej tu parafi i. 
Dokument by³ poszukiwany bezskutecznie 
ju¿ w XVII w. Jeden ze starszych znanych za-

pisów pochodzi z 20 lipca 1387 r. Wówczas 
z istniej¹cej ju¿ parafi i chotomowskiej biskup 
p³ocki Czcibór z Radzymina wydzieli³ i erygo-
wa³ now¹ parafi ê w Wieliszewie. Podzia³ wy-
wo³a³ spór „terytorialny” pomiêdzy rektorem 
kościo³a w Chotomowie Maciejem Dyrdyku³¹ 
a proboszczem wieliszewskim Świêtos³awem. 
Wyrok z 1391 r. rozstrzygn¹³ sprawê na ko-
rzyśæ Wieliszewa. W 1418 r. nast¹pi³a regula-

Chotomów (gmina Jabłonna)

111 Pocztówka-cegiełka przedstawiająca projekt Domu Pracy Społecznej i remizy OSP w Chotomowie, 
lata 30. XX w.

112 Nabywający bilet loterii mieli szansę wziąć udział 10 listopada 1925 r. w losowaniu 2 samochodów osobowych
113 Przed kościołem w Chotomowie. Pocztówkę z ok. 1910 r. wydano nakładem Handlu Win A. Mackiewicza 

w Jabłonnie
114 Przed odsłonięciem pomnika ku czci poległego w walce por. Stefana Krasińskiego, ps. „Kacper”. 

Obelisk stanął na granicy Chotomowa i Legionowa 23 czerwca 1984 r.

111 112

113 114
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115 Kościół w Chotomowie z 2. poł. XIX w.
116 Neogotycki ołtarz główny
117 Dzwonnica z XIX w.

115

116 117
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cja wsi na prawie che³miñskim przez biskupa 
p³ockiego Jakuba z Korzkwi herbu Syrokomla. 
Od najdawniejszych czasów w Chotomowie 
istnia³y świ¹tynie drewniane. Jedn¹ z nich 
w 1725 r. wzniós³ biskup p³ocki Andrzej Stani-
s³aw Za³uski, wspó³za³o¿yciel s³ynnej Bibliote-
ki Braci Za³uskich. W 2. po³. XIX w. drewnian¹ 
świ¹tyniê zast¹pi³ nowy murowany kośció³. Za-
projektowa³ go wziêty architekt polski w³oskie-
go pochodzenia Franciszek Maria Lanci (1799–
1875). Ju¿ w latach 30. XIX w. artysta zas³yn¹³ 
z projektu sarkofagu T. Kościuszki w krypcie 
św. Leonarda na Wawelu. By³ tak¿e prekur-
sorem u¿ycia ¿eliwa w architekturze. Kośció³ 
w Chotomowie w stylu neogotyku angielskie-

go by³ jedn¹ z ostatnich prac Lanciego. Zosta³ 
wybudowany w latach 1861–1863 z fundacji hr. 
Maurycego Potockiego. Jego konsekracja nast¹-
pi³a w 1893 r. W 1944 r. w nastêpstwie dzia³añ 
wojennych kośció³ zosta³ czêściowo zburzony. 
Uszkodzeniu uleg³a ściana wschodnia, zapad³a 
siê czêśæ sklepienia. Z wystroju wnêtrza ocala³y 
2 neogotyckie o³tarze (g³ówny i boczny), konfe-
sjona³ i fotel dla celebransa z ok. 1865 r. (wg Ka-
talogu zabytków sztuki tron biskupi). Na fasa-
dzie świ¹tyni zwracaj¹ uwagê kamienne rzeźby 
Matki Boskiej Bolesnej, Chrystusa u s³upa, św. 
Józefa z Dzieci¹tkiem.

Obok świ¹tyni zachowa³ siê drewniany krzy¿ 
z dawnego cmentarza przykościelnego. Widnieje 

120118 119

121 122
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na nim data 1826 r., niestety, coraz mniej czy-
telna. Przed kościo³em uwagê przyci¹ga stylowa 
dzwonnica z XIX w. ze starannie wykonan¹ meta-
low¹ bram¹. Na jednym z jej skrzyde³ zachowa³a 
siê tabliczka z oryginalnym napisem wytwórcy: 
Fabryka Wyrobów ¯elaznych W³adys³awa Go-
styñskiego, ul. Ciep³a 12 w Warszawie. Wytwór-
nia s³ynê³a m.in. z produkcji ¿elaznych ³ó¿ek, 
krzese³, ale tak¿e wagoników dla kolejek w¹sko-
torowych. Plac przed dzwonnic¹ by³ miejscem 
wydarzeñ politycznych. To w³aśnie tu w czasie 
rewolucji 1905 r. wyg³osi³ przemówienie Ju-
lian Marchlewski – dzia³acz Socjaldemokracji 
Królestwa Polskiego i Litwy. Do Chotomowa 
przyjecha³ tu¿ po zlikwidowaniu jego wydaw-

nictwa w Monachium „Dr J. Marchlewski und 
Co. Verlag Slavischer und Nordischer Literatur”. 
W Królestwie prowadzi³ agitacjê wśród robotni-
ków, a w Chotomowie 3 maja 1905 r. wzywa³ 
do strajku pracowników Huty Szk³a z Jab³onny. 
Innym ciekawym wydarzeniem zwi¹zanym 
z dzwonnic¹ by³a akcja ratowania dzwonów, któ-
re w czasie pierwszej okupacji niemieckiej mia³y 
byæ zdjête i przetopione. W nocy z 1 na 2 lutego 
1918 r. cz³onkowie Polskiej Organizacji Wojsko-
wej pod dowództwem Polikarpa Wróblewskiego 
potajemnie zdjêli dzwony i ukryli w świe¿ych 
grobach na cmentarzu. 

Chotomowska nekropolia nale¿y do jed-
nych z najbardziej malowniczych w powiecie 

118 Drewniany krzyż z dawnego cmentarza przykościelnego
119 Tablica w kruchcie kościoła, upamiętniająca żołnierzy POW
120 Nagrobek Wincentego Rapczyńskiego uczestnika wypadków 1863 r.
121 Zabytkowa brama cmentarna
122 Pomnik z poł. XIX w. Antoniego Osińskiego
123 Pomnik Józefy z Omylińskich Jabłońskiej zgasłej 23 kwietnia 1856 r.
124 Nagrobek lekarza 4. batalionu kolejowego P. A. Preferańskiego
125 Grób Polikarpa Wróblewskiego komendanta POW w Chotomowie
126 Pomnik Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1939–1945

123 124 125
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legionowskim. Spoczê³o na niej wielu zacnych 
mieszkañców, których ¿ycie od pokoleñ zwi¹-
zane by³o z regionem. Wystarczy wymieniæ 
rodziny Oleksiaków, Bziuków, Grabowskich, 
Kozib¹ków, Wróblewskich, Bogus³awskich 
czy Hergetów, z której wywodzi³ siê Józef Her-
get, plenipotent dóbr Potockich. Najstarsze 
zachowane nagrobki siêgaj¹ lat 50. XIX stule-
cia. Jednym z ciekawszych jest pomnik Józefy 
z Omyliñskich Jab³oñskiej zgas³ej 23 kwietnia 
1856 r. w 47 roku ¿ycia. Obelisk najlepszej 
i najcnotliwszej ¿onie i matce wystawi³ m¹¿ 
wraz z 3-ma córkami. Na pocz¹tku stulecia 
na chotomowskiej nekropolii z³o¿ono tak¿e 
na wieczny spoczynek Wincentego Rapczyñ-
skiego uczestnika wypadków 1863 r. Ze wzglê-
du na carsk¹ cenzurê kamieniarz nie móg³ u¿yæ 
s³owa „powstanie”. Czêsto nagrobki stanowi¹ 
przyk³ady sztuki kamieniarskiej. Do ciekaw-
szych mo¿emy zaliczyæ pomniki W³adys³awa 
barona Micha³owskiego czy Romualda Alek-
sandra Stypu³kowskiego – urzêdnika Towa-
rzystwa Wyścigów Konnych w Królestwie 
Polskim, zmar³ego w 1893 r. Niew¹tpliwie 
zaciekawienie wzbudza granitowy obelisk 
In¿yniera Dróg Komunikacyi Eustachego 
Choromañskiego (1858–1904), który zmar³ 
w mieście Kazaliñsku w Azyi Środkowej. Jego 
bliscy sprowadzili cia³o do rodzinnej ziemi 
i wystawili piêkny obelisk, bêd¹cy dziś pere³k¹ 
architektoniczn¹ chotomowskiego cmenta-
rza. Innym nagrobkiem wywo³uj¹cym refl ek-
sjê nad przemijaniem jest mogi³a Piotra Alek-
siejewicza Preferañskiego (1854–1901). By³ on 
starszym lekarzem 4. Batalionu Kolejowego, 
carskiej jednostki stacjonuj¹cej w legionow-
skich koszarach. Zosta³ pochowany w kwa-
terze dla urzêdników rosyjskich, za³o¿onej 
w pó³nocnym kwartale chotomowskiej nekro-
polii. Przez wiele lat ta czêśæ cmentarza by³a 
ca³kowicie zapomniana i zaśmiecona. Dopie-
ro kilka lat temu uratowano niektóre nagrobki 
z rosyjskimi inskrypcjami, w tym wspomnia-
nego ju¿ P. A. Preferañskiego, a tak¿e cztero-
letniego dziecka Borii Sakowicza (1895–1899) 
oraz radcy nadwornego Iwana Ananiewicza 
Krzy¿anowskiego (1868–1911). Utworzono 
z nich swoiste lapidarium. Na chotomow-
skim cmentarzu w 1931 r. zosta³ pochowany 

staraniem kpt. Franciszka Hynka jego ojciec 
– Walenty Hynek. S³ynny pilot balonowy po-
stanowi³ pochowaæ ojca na cmentarzu po³o-
¿onym najbli¿ej Legionowa, tj. miejsca, gdzie 
s³u¿y³ w 2. Batalionie Balonowym. W tym cza-
sie w Legionowie nie by³o jeszcze parafi i ani 
cmentarza (zosta³ za³o¿ony w 1934 r.), dlatego 
wielu jego mieszkañców w ostatni¹ drogê uda-
wa³o siê na chotomowsk¹ nekropoliê. Przypo-
mina o tym nagrobek z inskrypcj¹: Ś. P. Józef 
Kuleczko, obywatel Os. Legjonowo. Zmar³ 
dnia 1 X 1933 r. Na cmentarzu pochowano 
tak¿e zas³u¿onego dla Chotomowa Polikar-
pa Wróblewskiego (1898−1983) oraz Stefana 
Krasiñskiego (1901–1944), kierownika miej-
scowej szko³y, ofi cera AK, poleg³ego 3 sierpnia 
1944 r. w walkach powstañczych 

Pod koniec lat 30. XX w. Chotomów prze-
kszta³ca³ siê w nowoczesn¹ miejscowośæ. 
Przyst¹piono wówczas do budowy gmachów 
u¿yteczności publicznej zaprojektowanych 
przez znanych architektów. Antoni Dygat 
stworzy³ projekt domu Pracy Spo³ecznej im. 
Marsza³ka Pi³sudskiego, po³¹czonego z re-
miz¹ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Architekt 
znany by³ ju¿ m.in. z realizacji imponuj¹-
cego gmachu Pañstwowej Wytwórni Papie-
rów Wartościowych przy ul. R. Sanguszki 
w Warszawie. Budowê remizy rozpoczêto 
w 1935 r. i do wybuchu II wojny światowej 
ukoñczono parter. Dalsz¹ realizacjê podjê-
to dopiero w 1978 r. z inicjatywy Polikarpa 
Wróblewskiego, za³o¿yciela chotomowskiej 
OSP w 1918 r. Budowê remizy zakoñczono 
w 1983 r., modernizuj¹c nieco jej lewe skrzyd-
³o w stosunku do pierwotnego projektu. Dru-
gim znanym architektem projektuj¹cym dla 
Chotomowa by³ prof. Edgar Aleksander Nor-
werth (1884–1950). Ten znany twórca m.in. 
kościo³a pw. Stanis³awa Kostki na warszaw-
skim ¯oliborzu zaprojektowa³ siedzibê Zak³a-
du Sierot po Inwalidach Wojennych (ul. Piusa 
XI 69). Kierownikiem robót w Chotomowie 
by³ in¿. Teofi l Wasilewski z Warszawy. Budy-
nek wzniesiony w 1937 r. w stylu „okrêtowym” 
z tarasem na dachu, przypomina³ późniejszy 
o 2 lata Hotel Ofi cerski w Zegrzu, autorstwa 
tak¿e tego architekta. Zak³ad by³ placówk¹ 
dla dziewcz¹t od 3 do 18 roku ¿ycia za³o¿on¹ 
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przez Fundacjê im. Ojca Świêtego Piusa XI. 
Pracê opiekuñczo-wychowawcz¹ prowadzi³o 
tu i prowadzi do dziś Zgromadzenie Sióstr S³u-
¿ebniczek NMP. W czasie wojny w zak³adzie 
znalaz³y schronienie dzieci ¿ydowskie, które 
siostry ukrywa³y z nara¿eniem ¿ycia. Wiele 
z nich umieści³ tu Wydzia³ Opieki Spo³ecznej 
Zarz¹du Miejskiego w Warszawie. W Choto-
mowie bywa³ wówczas jego przedstawiciel Jan 
Dobraczyñski, cz³onek ¯egoty, pisarz i publicy-
sta. Budynek w czasie wojny uleg³ czêściowe-
mu zniszczeniu. Projekt odbudowy wykona³ E. 
Norwerth, który na miejscu oceni³ skalê znisz-
czeñ. Obecnie w Chotomowie funkcjonuje 
Dom Dziecka im. Ojca Świêtego Piusa XI.

Tragiczny okres okupacji przypominaj¹ 
w Chotomowie liczne miejsca pamiêci. 29 paź-
dziernika 1961 r. ods³oniêto pomnik Bohaterów 
Walk o Niepodleg³ośæ Polski 1939–1945. Wyko-
nany w kszta³cie powstañczej barykady zosta³ 
zwieñczony rzeźb¹ przedstawiaj¹c¹ or³a zrywa-
j¹cego siê do lotu. Autorem projektu by³ Stefan 
Konrad Dobrowolski. Wa¿nym śladem pamiêci 
przypominaj¹cym o wspólnych losach wojen-
nych Chotomowa i Legionowa jest pami¹tko-

wy obelisk usytuowany przy ul. Kościuszki 
róg Wrzesiñskiej. Poświêcono go ¿o³nierzom 
AK poleg³ym w walkach z za³og¹ niemieckiego 
poci¹gu 1–3 sierpnia 1944 r. Zgin¹³ wówczas 
dowódca 3. kompanii I Batalionu por. Stefan 
Krasiñski ps. „Kacper”, ofi cer AK, zas³u¿ony 
kierownik Szko³y Powszechnej w Chotomowie. 
S. Krasiñskiego upamiêtnia tak¿e tablica zawie-
szona na gmachu szko³y, nosz¹cej obecnie jego 
imiê. Warto dodaæ, ¿e przez ca³y okres okupa-
cji w Chotomowie by³ przechowywany s³ynny 
obraz Jana Matejki z 1891 r. pt. Konstytucja 
3 Maja. We wrześniu 1939 r. ukry³ go przed-
wojenny pracownik „Zachêty” Stanis³aw G³a-
dysz, później ¿o³nierz AK w 708 plutonie ps. 
„Jarema”, w czasie powstania warszawskiego 
zajmowa³ siê produkcj¹ granatów i butelek za-
palaj¹cych w wytwórni zbrojeniowej „Obro¿y” 
przy ul. Ho¿ej w Warszawie.

Turystom polecamy wycieczkê do Lasów 
Chotomowskich oraz po³o¿onych na po³u-
dnie od Chotomowa rezerwatów „Jab³onna” 
i „£awice Kie³piñskie”. Wyruszaj¹c natomiast 
czerwonym szlakiem pieszym na pó³noc, doj-
dziemy do Lasów Legionowskich.

127

127 Pomnik poświęcony por. Stefanowi Krasińskiemu, dowódcy 3. kompanii I Batalionu AK, poległemu w czasie 
walk w powstaniu warszawskim
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Miejscowośæ po³o¿ona jest przy skrzy-
¿owaniu dróg nr 62 i 632 we wschod-

niej czêści gminy Serock. Wed³ug S³ownika 
Geografi cznego Królestwa Polski… Dêbe 
w 1827 r. liczy³o 16 domów i 105 mieszkañców, 
natomiast w 1885 r. zaledwie 17 gospodarzy. 
Uchodzi³o za wieś zamo¿n¹ i z dobrze zorga-
nizowan¹ gospodark¹ roln¹ z zaprowadzonym 
p³odozmianem. Sk³ada³o siê z folwarku, wsi 
i kolonii wieczystoczynszowej Ludwinowo. 
W po³owie XIX w. w Dêbem zosta³ wzniesiony 
murowany dwór, który w latach 70. XIX stule-
cia nale¿a³ do Leontyny i Kwiryna Józefa Do-
brzyñskich. W 1876 r. Dêbe odkupili od nich 
Konstanty Zglenicki herbu Prus II wraz z ¿on¹ 
Weronik¹ z Za³usków – rodzice in¿yniera geo-
loga Witolda Zglenickiego. Ów s³ynny pionier 
wydobycia ropy naftowej z dna morskiego i fi -
lantrop zosta³ w 1904 r. pochowany w pobli-
skiej Woli Kie³piñskiej. W okresie miêdzywo-
jennym maj¹tek nale¿a³ do Leona Bobiñskiego, 
a od 1929 r. do Aleksandra Krzywickiego z Se-
rocka. Wspó³cześnie z dawnego za³o¿enia za-
chowa³a siê aleja dêbowa i resztki szpaleru 
lipowego. Obok wjazdu stoi dawna dworska 

wie¿a ciśnieñ. W czasie II wojny światowej 
Dêbe zosta³o niemal doszczêtnie zniszczo-
ne. Dzia³aniom frontowym opar³ siê jedynie 
potê¿ny betonowy fort ³¹cznikowy. Obecnie 
jest jednym z lepiej zachowanych obiektów 
carskiej sztuki fortyfi kacyjnej w powiecie le-
gionowskim. Na pocz¹tku XX w. wzmacnia³ 
obronê odcinka Zegrze−Modlin, wyzna-
czaj¹cego pó³nocny sektor Warszawskiego 
Rejonu Ufortyfi kowanego. Jego zadaniem 
by³o zabezpieczenie przeprawy przez Narew. 
Umocnienie wybudowano na planie trapezu 
wg projektu rosyjskiego gen. prof. Konstantego 
Iwanowicza Wieliczki (1856−1927). W czerw-
cu 1903 r. car Miko³aj II podpisa³ w Peterhofi e 
rozporz¹dzenie o wykupieniu we wsi Dêbe a¿ 
92 ha pod budowê fortu. Wraz z umocnieniem 
zosta³y wzniesione tak¿e drewniane koszary 
dla zegrzyñskiego pu³ku piechoty fortecznej. 
Organizacyjnie fort zosta³ podporz¹dkowany 
komendantowi twierdzy Zegrze.

Wspó³cześnie w forcie zachowa³o siê wiele 
interesuj¹cych elementów architektonicz-
nych. Uwagê zwracaj¹ betonowe koszary 
wraz z wysuniêt¹ kaponier¹* uskokow¹. 

Dębe (gmina Serock)

128 129

128 Aleja pomnikowych dębów prowadząca do dawnego dworu
129 Ocalałe wiekowe lipy
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Z jej strzelnic za³oga mia³a broniæ po³udnio-
wego odcinka rowu fortecznego. Jego pó³noc-
n¹ czêśæ zabezpiecza³a betonowa ściana wraz 
ze stanowiskami dla dzia³ek w naro¿nikach 
rowu. Na skrajnych skrzyd³ach fortu zacho-
wa³y siê tak¿e monumentalne stanowiska dla 
dzia³ ostrzeliwuj¹cych boczne przestrzenie 
fortu. Ich celnośæ dozorowa³y potê¿ne beto-
nowe wie¿e obserwacyjne, których rozmiary 
do dziś wywieraj¹ wra¿enie.

Zmiana koncepcji obronnej spowodowa³a, 
¿e budowa umocnienia nie zosta³a ukoñczo-
na. Przypomina o tym brak prawego skrzyd³a 
koszar. W czasie wybuchu I wojny światowej 
fort zosta³ w³¹czony do rejonu obronnego 
twierdzy Modlin. Prowizorycznie przygoto-
wano go do odparcia nieprzyjaciela. Podczas 
niemieckiego natarcia w sierpniu 1915 r. za-
daniem za³ogi fortu by³o prowadzenie os³ony 
wojsk rosyjskich wycofuj¹cych siê do twierdzy 

na obszarze miêdzy Wis³¹ i Narwi¹. Niemie-
ckie szturmy poprzedzi³ ostrza³ artyleryjski. 
Na umocnienie spad³y pociski kalibru 420 
mm, pochodz¹ce z najwiêkszych ówcześnie 
dzia³ na świecie, których pocisk wa¿y³ pra-
wie tonê. Taki kolos móg³ nawet bez wybu-
chu przebiæ strop fortu. Po wykonaniu zadañ 
os³onowych Rosjanie opuścili fort w nocy z 6 
na 7 sierpnia 1915 r. Tego samego dnia opa-
nowa³y go pododdzia³y niemieckie, które d¹-
¿y³y do uchwycenia brzegu Narwi. 8 sierpnia 
1915 r. rzekê przekroczy³a 169. Brygada Land-
wery i stopniowo domknê³a pierścieñ oblê¿e-
nia wokó³ modliñskiej twierdzy. Strategiczne 
po³o¿enie fortu spowodowa³o, ¿e w sierpniu 
1920 r. wykorzystano go do przygotowania li-
nii obrony pododdzia³ów p³k. Stanis³awa Ma³a-
chowskiego. Tak¿e we wrześniu 1939 r. w Dê-
bem zakwaterowano 3. kompaniê 26. Pu³ku 
Piechoty. 12 września 1939 r. umocnienie za-

130
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130 Jeden z ocalałych budynków podworskich
131 Ofi cerowie niemieccy w Forcie Dębe, ok. 1915 r.
132 Niemieccy kawalerzyści w Forcie Dębe przed lejem powstałym po eksplozji pocisku artyleryjskiego, 

sierpień 1915 r.
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jê³y pododdzia³y niemieckiej 32. Dywizji Pie-
choty. W czasie II wojny światowej æwiczyli 
tu ¿o³nierze hitlerowscy i armii sojuszniczych. 
Wspó³cześnie w bezpośrednim otoczeniu for-
tu znajduj¹ siê liczne ogródki dzia³kowe. Zare-
jestrowano tu równie¿ Stowarzyszenie Histo-
ryczno-Krajoznawcze Mi³ośników Fortyfi kacji 
Obronnych Fort Dêbe.

W Dêbem znajduje siê malowniczy stopieñ 
wodny na Narwi, na który sk³ada siê tama 
wraz z elektrowni¹ wodn¹. Inwestycja wynika-
³a z potrzeby uregulowania biegu Narwi, która 
w tej czêści Mazowsza wylewa³a niejednokrot-

nie dwa razy w roku. Pierwsze prace w Dêbem 
Warszawskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa 
L¹dowego i Wodno-In¿ynieryjnego rozpoczê³o 
13 grudnia 1957 r.

Zapora w Dêbem zaprojektowana przez „Hy-
droprojekt” by³a pierwsz¹ w Polsce zapor¹ bu-
dowan¹ na rzece nizinnej i stanowi³a swoisty 
poligon naukowo-badawczy. Na okres prac ko-
ryto rzeki przesuniêto o 80 m. Budowle w Dê-
bem, licz¹c od sztolni podziemnych po dach 
maj¹ wysokośæ 35 m, co odpowiada 11-piê-
trowemu wie¿owcowi. Zapora spowodowa³a 
powstanie stopnia wodnego o wysokości 5,5 

133 Kaponiera uskokowa fortu
134 Betonowa wieża obserwacyjna
135 Wnętrze koszar
136 Wyjście na dziedziniec
137 Wnętrze fortu

133 134

135 136 137
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metra. W czasie przyborów Narwi nadmiar 
wody jest upuszczany przez piêcioprzês³o-
wy jaz. Waga poszczególnych przegród stalo-
wych wynosi prawie 80 t. W Dêbem znajduje 
siê tak¿e przep³awka umo¿liwiaj¹ca rybom 
w okresie tar³a pokonywanie zapory i wêdrów-
kê wzd³u¿ rzeki. Zasadniczym elementem 
elektrowni s¹ 4 turbozespo³y, w sk³ad których 
wchodz¹ turbiny Kaplana o średnicy wirnika 
4,8 m i mocy do 20 MW. Spiêtrzenie w 1963 r.
wód Narwi spowodowa³o utworzenie du¿e-
go zbiornika wodnego nazwanego ofi cjalnie 
przez Komisjê Nazw Miejscowości i Obiek-
tów Fizjografi cznych Jeziorem Zegrzyñskim. 
Ma powierzchniê 33 km2 i g³êbokośæ siêgaj¹c¹ 

miejscami 12−13 m (przy mostach w Zegrzu). 
Jezioro, z racji wielkości i s¹siedztwa stoli-
cy, wykorzystywane jest jako doskona³a baza 
rekreacyjna. Mo¿na te¿ st¹d dotrzeæ ście¿k¹ 
rowerow¹ do rezerwatu „Zegrze” lub ruszyæ 
na wycieczkê zielonym szlakiem pieszym 
wzd³u¿ Narwi. Nie zapominajmy te¿, ¿e w sa-
mej miejscowości znajduje siê zespó³ przyrod-
niczo-krajobrazowy „Dêbe”. Zosta³ utworzony 
w 1996 r. na terenie Centralnego Ośrodka Do-
skonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Ochronie podlega tu wielo-
gatunkowy las porastaj¹cy malowniczo zbocze 
skarpy nad Narwi¹, ze szczególnym uwzglêd-
nieniem klonu polnego.

138 Zapora w Dębem
139 Elektrownia wodna Dębe

138 139
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Do Góry dotrzemy, poruszaj¹c siê 
z Wieliszewa drog¹ nr 631 na zachód, 

w miejscowości Janówek Pierwszy skrêcaj¹c 
w prawo. O świetności s³ynnego niegdyś pa-
³acu Potockich w Górze przypominaj¹ ruiny 
z porozrzucanymi XVIII-wiecznymi ceg³ami, 
o tajemniczej sygnaturze AR. Najstarsze in-
formacje dotycz¹ce wsi Góra siêgaj¹ pocz¹t-
ku XV stulecia. W 1402 r. Sêdziwój z Góry 
wyst¹pi³ o przyznanie prawa niemieckiego 
dla swoich dóbr, które zosta³o uzyskane przez 
Jana z Góry w 1428 r. Od XV w. wieś znajdo-
wa³a siê w rêkach rodziny Na³êczów. Wed³ug 
S³ownika Geografi cznego Królestwa Polskie-
go… w 1827 r. liczy³a 305 mieszkañców. W 2. 
po³. XIX w. we wsi funkcjonowa³ urz¹d gminy, 
szko³a pocz¹tkowa oraz gorzelnia.

Udokumentowane dzieje malowniczo po-
³o¿onego pa³acu w Górze siêgaj¹ koñca XVIII 
stulecia. Budowla zosta³a wzniesiona oko³o 
1780 r. dla ksiêcia Stanis³awa Poniatowskiego. 

Jej autorstwo przypisuje siê gen. Stanis³awowi 
Zawadzkiemu (1743−1806), polskiemu archi-
tektowi doby klasycyzmu, twórcy wielu pa³a-
ców i gmachów u¿yteczności publicznej, m.in. 
ratusza w Siedlcach i kościo³a w pobliskim No-
wym Dworze Mazowieckim. W³aściciel pa³a-
cu ksi¹¿ê Stanis³aw Poniatowski (1754–1833), 
syn Kazimierza i bratanek króla Stanis³awa 
Augusta, od 1766 r. cz³onek Komisji Edukacji 
Narodowej, podskarbi wielki litewski (1784–
1791) by³ jedn¹ z bardziej wp³ywowych osób 
w Rzeczpospolitej. Posiada³ rozleg³e dobra 
w wid³ach Wis³y i Narwi, z miejscowościami: 
Góra, Okunin, Nowy Dwór, Modlin, Janówek, 
Krubin i Olszewnica. Jak ustali³ dr Tadeusz 
Swat, ksi¹¿ê Poniatowski pod wp³ywem Józe-
fa Wybickiego (1747–1822), który zarz¹dza³ 
jego tutejszymi maj¹tkami, podj¹³ odwa¿n¹ 
jak na ówczesne czasy decyzjê. 20 sierpnia 
1778 r. uw³aszczy³ i zwolni³ z pañszczyzny 
czêśæ mieszkaj¹cych tu w³ościan. By³a to dru-

Góra (gmina Wieliszew)

140 Ruiny pałacu w Górze
141 Pałac w Górze, „Świat” z 27 października 1917 r.
142 Jedno z zabudowań przypałacowych

140

141

142
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ga w Rzeczpospolitej, a pierwsza na ziemiach 
Korony, taka reforma. Pisali o niej najwybit-
niejsi poeci i publicyści epoki, m.in. Józef Wy-
bicki i biskup Ignacy Krasicki. 

W 1795 r. maj¹tek Góra odkupi³ szambelan 
królewski, prezes Senatu Ksiêstwa Warszaw-
skiego Ludwik Szymon Gutakowski. Jako pre-
zes Towarzystwa Gospodarczo-Rolnego prowa-
dzi³ w Górze nowoczesne gospodarstwo rolne. 
Rezydencja otoczona parkiem krajobrazowym 
kwit³a, do pa³acu prowadzi³a wysadzana lipa-
mi aleja i reprezentacyjny podjazd. Widok taki 
uwieczni³ na akwareli z 1801 r. Zygmunt Vogel. 
Po śmierci L. Gutakowskiego w 1811 r. ma-
j¹tkiem zarz¹dza³a jego ¿ona, nastêpnie sio-

stry Sobolewskie. Kolejnym w³aścicielem by³ 
hr. Wac³aw Gutakowski (1790−1882), ofi cer 
armii Ksiêstwa Warszawskiego, który odby³ 
kampaniê 1809 r. i 1812−1813. W 1811 r. by³ 
ofi cerem w sztabie ks. J. Poniatowskiego, w lu-
tym 1813 r. awansowa³ do stopnia pu³kownika 
w 13. Pu³ku Huzarów, w 1815 r. zosta³ adiutan-
tem cara Aleksandra I. W okresie rozbudowy 
twierdzy Modlin hr. W. Gutakowski zamieni³ 
w 1839 r. swoje dobra na maj¹tek w piotrkow-
skim. Na w³asnośæ rz¹du rosyjskiego prze-
szed³ pa³ac wraz z folwarkiem Góra. Wed³ug 
lustracji z 1856 r. w sk³ad dóbr rz¹dowych 
Góra wchodzi³y tak¿e wsie Okunin, Krubin, 
Janówek, Olszewnica, £¹czna, Wólka, Sucho-

143 Murowany spichlerz prawdopodobnie z końca XVIII w.
144 Zabytkowa kuźnia
145 Kapliczka przydrożna
146 Kapliczka na pomnikowym dębie
147 Jezioro Góra

143 144

145 146 147
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cin, Skierdy. W 2. po³. XIX stulecia pa³ac prze-
budowano z przeznaczeniem na siedzibê letni¹ 
arcybiskupów prawos³awnych warszawsko-
-nadwiślañskich. Umieszczono w nim tak¿e 
cerkiew domow¹. W czasie dzia³añ wojennych 
w czerwcu 1915 r. arcybiskup warszawski Mi-
ko³aj (w³aściwie Miko³aj Zacharewicz Ziorow) 
odprawi³ w Górze nabo¿eñstwo prawos³awne 
dla ¿o³nierzy z Fortów IV i XVII przygotowuj¹-
cych siê do obrony.

Równie interesuj¹ca jest historia pa³acu 
w Górze w okresie miêdzywojennym. Wed³ug 
„Nowin Codziennych” z maja 1933 r. Instytut 
G³uchoniemych i Ociemnia³ych z Warszawy 
prowadzi³ tu szko³ê dla swych podopiecznych. 
Jednak¿e ze wzglêdu na brak fi nansów, a po czê-
ści i odpowiedniej liczby uczniów, szko³ê za-
mkniêto. Jednocześnie Ministerstwo Oświaty 
i Wyznañ Religijnych wydzieli³o z Góry sa-
modzielny maj¹tek o powierzchni 100 mórg. 
W wyniku prywatnej dzier¿awy dobra te znacz-
nie podupad³y. Po starannej odbudowie w „Willi 
Góra” w 1933 r. ministerstwo WRiOP utwo-
rzy³o doskonale wyposa¿on¹ i elitarn¹ ¯eñsk¹ 
Szko³ê Rolnicz¹. Uczennice – „Willagórzanki” 
– przygotowywano do planowanego i racjonal-

nego gospodarowania. Prowadzi³y pokazowe 
szkolne Ko³o Gospodyñ Wiejskich, którego po-
siedzenia by³y protoko³owane. W gospodarstwie 
szkolnym zajmowa³y siê hodowl¹ krów, koni, 
a nawet świñ rasy wielkiej bia³ej angielskiej. 
W czasie II wojny światowej pa³ac zosta³ silnie 
uszkodzony, a po wojnie zmieni³ siê w trwa-
³¹, ale zarazem malownicz¹ ruinê. Po wojnie 
obiektem zarz¹dza³ Zak³ad Doświadczalny 
PAN. W ostatnich latach historyczne walory 
pa³acu przypomnia³a m³odzie¿ ze Stowarzysze-
nia „M³odzi dla Rozwoju EMKA”, która ofi ar-
nie uporz¹dkowa³a ruiny.

Na potrzeby maj¹tku w Górze pracowa³ tak-
¿e folwark. Na jego terenie zachowa³ siê wy-
budowany prawdopodobnie pod koniec XVIII 
lub na pocz¹tku XIX w. murowany spichlerz. 
Budynek z naczó³kowym dachem i ³adnymi 
proporcjami nosi cechy architektury klasycy-
stycznej. Podobnie interesuj¹ce s¹ dawna kuź-
nia i ofi cyna.

Przez Górê biegn¹ ście¿ki rowerowe i pro-
wadzi niebieski szlak pieszy (PKP Warszawa− 
–Choszczówka−Nieporêt) o ³¹cznej d³ugości 
54,4 km. Zaraz za ruinami pa³acu znajduje siê 
malownicze jezioro Góra.
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Do miejscowości dojedziemy z Warszawy 
od strony ¯erania, jad¹c ul. Modliñsk¹ 

– droga nr 61.
Najstarsz¹ wzmiankê pisan¹ o Jab³onnie 

znajdujemy w tzw. „Spominkach P³ockich” 
z 1339 r. Potwierdzono w niej, ¿e miejscowośæ 
by³a puszczañsk¹ osad¹ bartn¹ zobowi¹zan¹ 
do dostarczania 14 donic miodu na rzecz bi-
skupstwa p³ockiego. W 1418 r. biskup Jakub 
z Korzkwi lokowa³ Jab³onnê na prawie che³-
miñskim. Pierwsza znaczniejsza siedziba bi-
skupia zosta³a wybudowana tu na pocz¹tku 
XVI w. W 1509 r. Erazm Cio³ek zawar³ umowê 
z Jerzym, muratorem z Warszawy, na budowê 
piwnic i podmurówek pod drewniany dwór. 
Po przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warsza-
wy ranga Jab³onny stopniowo wzros³a. Po objê-

ciu stolicy biskupiej przez Karola Ferdynanda 
Wazê drewniana rezydencja zosta³a rozbudo-
wana w 1646 r. o murowan¹ kaplicê. To w³aś-
nie w Jab³onnie po śmierci W³adys³awa IV 
Wazy Karol Ferdynand oczekiwa³ na wyniki 
wolnej elekcji na Woli. W tym samym czasie 
w pobliskim dworze w Nieporêcie przebywa³ 
jego brat i konkurent do tronu Jan Kazimierz. 
Pod koniec XVII w. rezydencja w Jab³onnie pod-
upad³a. Jej now¹ kartê rozpocz¹³ w 1774 r. bi-
skup Micha³ Poniatowski, brat króla Stanis³awa 
Augusta. Po uzyskaniu zgody kapitu³y p³ockiej 
na przejêcie dóbr Jab³onna w drodze zamiany 
na równorzêdne maj¹tki, rozpocz¹³ budowê 
nowoczesnej rezydencji letniej. 

Zespó³ pa³acowo-parkowy powsta³ w latach 
1774−1784 w dwóch etapach, co wi¹za³o siê 

Jabłonna (siedziba gminy)

148 Pałac w Jabłonnie na pocztówce wydanej staraniem fi rmy Kazimierza Wojutyńskiego, pocz. XX w.
149  Kościół parafi i pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie
150 Łuk triumfalny „Poniatowskiemu” w Jabłonnie. Pocztówka wydana nakładem Handlu Win A. Mackiewicza 

przed I wojną światową

148

149 150
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z dzia³alności¹ czo³owych architektów epoki: 
Dominika Merliniego i Szymona Bogumi³a 
Zuga. Pierwszy zaprojektowa³ pa³ac oraz 2 pawi-
lony, drugi urz¹dzi³ park oraz pozostawi³ po so-
bie kilka budowli parkowych. Ju¿ w 1775 r. pa³ac 
zosta³ nakryty dachem, o czym przypomina za-
chowana do dziś tablica na wie¿y. Wspomniane 
pawilony: królewski i gościnny, zosta³y wznie-
sione wraz z pa³acem. Bogaty wystrój pierwsze-
go z nich, z freskami Szymona Mañkowskiego 
i oryginalnym kominkiem z 1778 r. prawdo-
podobnie projektu Stanis³awa Zawadzkiego, 
zachowa³ siê do czasów wspó³czesnych. Budy-
nek nie ucierpia³ w 1944 r. i przetrwa³a na nim 
nawet oryginalna XVIII-wieczna wiêźba dacho-
wa. W pawilonie mieszka³ król Stanis³aw Au-
gust Poniatowski, goszcz¹cy od czasu do czasu 
u brata. Obecnie mieści siê tu dyrekcja Domu 
Zjazdów i Konferencji PAN. Natomiast dru-
gi pawilon − gościnny − wraz z ofi cyn¹ zosta³ 
w po³owie XIX w. przebudowany na g³ówn¹ sie-
dzibê rodu Potockich (wspó³cześnie hotel). Nad 
wejściem do budynku widnieje ich herb rodowy 
pó³trzecia krzy¿a Pilawa.

Niew¹tpliwie oddzieln¹ grupê zabytków 
w Jab³onnie tworz¹ realizacje s³ynnego ar-
chitekta Szymona Bogumi³a Zuga, twórcy 
m.in. kościo³a ewangelicko-augsburskiego 
w Warszawie. Nale¿y do nich oryginalna grota 
romantyczna z 1778 r. z resztkami domu pu-
stelnika. Niestety, zaniedbany zabytek mo¿na 
obejrzeæ jedynie z zewn¹trz. Uwagê zwraca 
oryginalna ceg³a u³o¿ona przez majstra murar-
skiego Jana Jêdrzeja Zscherniga. Grota niegdyś 
pomalowana przez Szymona Mañkowskiego 
obecnie odarta jest z tynków. S. Zug projek-
towa³ tak¿e oran¿eriê, wzniesion¹ w latach 
1779−1781. Niestety, jej tak¿e nie oszczêdzi³a 
II wojna światowa. Po wysadzaniu przez hit-
lerowców w powietrze, zosta³a odbudowana 
bez charakterystycznej boniowanej wie¿y. 
Obecnie funkcjonuje tu galeria sztuki nowo-
czesnej „Oran¿eria”, nad któr¹ patronat ob-
jê³a Akademia Sztuk Piêknych w Warszawie. 
Kolejn¹ realizacj¹ S. Zuga w Jab³onnie by³y 2 
pawilony przy podjeździe, wzniesione w latach 
1780−1784 oraz altana chiñska z 1781 r., któ-
ra po zniszczeniach wojennych zosta³a zre-

151

153152
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konstruowana w 1952 r. Po śmierci prymasa 
Micha³a Poniatowskiego pa³ac na mocy zapi-
su testamentowego odziedziczy³ s³ynny ksi¹-
¿ê Józef Poniatowski. W latach 1798−1806, 
w okresie mniejszej aktywności polityczno-
-wojskowej, ksi¹¿ê dzieli³ wolny czas miêdzy 
pa³acem pod Blach¹ i pa³acem w Jab³onnie. 
Zebra³o siê wówczas wokó³ niego towarzystwo 
„zielonych fraków”, m³odzie¿y z arystokracji, 
maj¹cej prawo nosiæ tzw. „mundur jab³onow-
ski”. W latach 1800−1801 pa³ac kilkakrotnie 
odwiedzi³ malarz i rysownik Zygmunt Vogel, 
który stworzy³ kilka jego ujêæ. Po śmierci ksiê-
cia Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery, 
maj¹tek odziedziczy³a Anna z Tyszkiewi-
czów primo voto Potocka, sekundo voto Du-
nin-W¹sowiczowa. Po uzyskaniu pe³ni praw 
do maj¹tku stopniowo urz¹dzi³a rezydencjê 
jako miejsce pamiêci ks. Józefa Poniatowskie-
go. Na jej zamówienie w latach 1837−1843 
architekt Henryk Marconi przebudowa³ pa-
³ac i za³o¿enie parkowe. Oko³o 1846 r. ma-
j¹tek odziedziczy³ m³odszy syn Anny – hr. 
Maurycy Eustachy Potocki, a po jego śmierci 

w 1879 r. klucz jab³onowski obj¹³ s³ynny Au-
gust Potocki. Ostatnim panem na Jab³onnie 
przed wybuchem II wojny światowej zosta³ hr. 
Maurycy Stanis³aw Potocki, syn Augusta i Eu-
genii Wojnicz-Siano¿êckiej. W czasie zamachu 
majowego w 1926 r. M. Potocki opowiedzia³ 
siê po stronie J. Pi³sudskiego. By³ jego zwolen-
nikiem od czasu s³u¿by w 1. Pu³ku U³anów 
Krechowieckich w 1918 r. Przed zamachem 
M. Potocki towarzyszy³ marsza³kowi na Mo-
ście Poniatowskiego przed s³ynn¹ rozmow¹ 
z prezydentem RP Stanis³awem Wojciechow-
skim. W³aścicieli pa³acu w Jab³onnie chêtnie 
odwiedza³y wa¿ne osobistości ¿ycia politycz-
nego. W czerwcu 1930 r. gośæmi Marii i Maury-
cego Potockich byli prezydent Ignacy Mościcki 
i premier Walery S³awek, którzy w pa³acu za-
koñczyli ośmiodniow¹ podró¿ po miejscowoś-
ciach powiatu warszawskiego. Warto dodaæ, 
¿e ¿ona hr. M. Potockiego − Maria Brydziñska 
(1897−1990) by³a przed ślubem znan¹ aktor-
k¹ teatraln¹ i fi lmow¹. Na pocz¹tku lat 20. 
XX w. zagra³a w fi lmach Niewolnica mi³ości 
i Uroda ¿ycia. Uczestniczy³a w ¿yciu kultu-

151 Ulica Zegrzyńska w Jabłonnie na fotografi i 
z 4 maja 1916 r. Uwagę zwracają szyldy składu 
wędlin Stefana Prokopowicza i „kawiarni” 
J. Hoffmanna

152 Jabłonna 1950 r., pogrzeb Olgi Jagiełłowicz, 
w tle nowy kościół i wieża transformatora 
z 1928 r.

153 W czasie działań wojennych w październiku 
1944 r. w Jabłonnie uszkodzeniu uległa korde-
garda przy bramie wjazdowej

154 Pałac w Jabłonnie od strony Wisły
155 Pawilon królewski
156 Pawilon gościnny – obecnie hotel

154 155

156
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ralnym stolicy. Sportretowa³ j¹ m.in. artysta 
malarz Roman Kramsztyk. W czasie II wojny 
światowej zaanga¿owa³a siê wraz z mê¿em 
w pomoc prześladowanym ludziom kultury. 
Dziêki przedwojennym kontaktom myśliw-
skim Maurycego Potockiego z marsza³kiem 

III Rzeszy Hermanem Göringiem z obozu 
koncentracyjnego w Oświêcimiu zwolniono 
Leona Schillera i Stefana Jaracza. 

Pa³ac w Jab³onnie zosta³ zburzony w znacz-
nym stopniu po przejściu frontu w październi-
ku 1944 r. Zw³aszcza wnêtrza zosta³y niemal 

157 Herb Potockich Pilawa nad wejściem do pawilonu gościnnego
158 Tablica z 1837 r. ufundowana przez hr. Annę Dunin-Wąsowicz
159 Brama do ogrodu warzywnego
160 Grota romantyczna z 1778 r.

157 158

159 160
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ca³kowicie zniszczone. Do środka pozapada³y 
siê stropy. Ocala³a jedynie zewnêtrzna fasada 
i ściany dzia³owe, z których w wiêkszości od-
pad³a ozdobna sztukateria. Pociski zburzy³y 
równie¿ wie¿ê z kulistym he³mem. Odbudowa 
rezydencji pod kierunkiem in¿. arch. Mieczy-
s³awa Kuźmy trwa³a do 1953 r. Jednocześnie 
rekonstrukcjê parku zaprojektowa³ prof. Ge-
rard Cio³ek. W marcu 1953 r. minister kultury 
i sztuki podj¹³ decyzjê o przekazaniu odbudo-
wanego pa³acu wraz z parkiem Polskiej Aka-
demii Nauk. Nale¿y siê zgodziæ z Karolem 
Guttmejerem, ¿e powojenna odbudowa pa³acu 
stanowi rodzaj konserwatorskiej „hybrydy”. 
Nie odtworzono bowiem konsekwentnie ani 
pa³acu z koñca XVIII w., ani z okresu przebu-
dowy przez H. Marconiego. Tak¿e jego wypo-
sa¿enie nie jest zwi¹zane bezpośrednio z dzie-
jami rezydencji, ale stanowi ciekaw¹ stylizacjê 
nawi¹zuj¹c¹ do kultury artystycznej polskiego 
klasycyzmu. Tylko nieliczne elementy wyposa-
¿enia pamiêtaj¹ dawnych gospodarzy. Nale¿¹ 
do nich freski Szymona Mañkowskiego w Sali 
Mauretañskiej pochodz¹ce z koñca XVIII stu-
lecia. Malowid³a zosta³y ods³oniête i zrekon-
struowane dopiero po zniszczeniach w 1944 r., 
kiedy ze ścian odpad³y tynki z XIX w. Uwagê 

zwracaj¹ tak¿e oryginalne kominki z bia³ego 
marmuru, szczególnie w Sali Jadalnej. Na ob-
ramieniu kominka widnieje p³askorzeźbiona 
wiæ roślinna z centraln¹ postaci¹ le¿¹cego star-
ca w wieñcu laurowym, byæ mo¿e bêd¹cego 
alegori¹ rzeki. Znajduje siê tu tak¿e ¿eliwna 
p³yta kominkowa z herbem Leliwa. Zwiedza-
j¹c pa³ac niew¹tpliwie warto przystan¹æ przed 
cenn¹ p³askorzeźb¹ przedstawiaj¹c¹ brodatego 
mê¿czyznê, wmurowan¹ w ścianê przy scho-
dach na lewo od sieni g³ównej. Widnieje na niej 
³aciñski napis Bacius Bandinellus civis fi oren-
tino. Jej autorem jest wybitny rzeźbiarz rene-
sansowy Baccio Bandinelli (1488−1560), przy-
jaciel Leonarda da Vinci, twórca s³ynnej rzeźby 
„Herkules i Kakus” we Florencji. P³askorzeźba, 
bêd¹ca zapewne autoportretem artysty, zosta³a 
zakupiona przez Annê Dunin-W¹sowiczow¹ 
podczas podró¿y po Italii w latach 1826−1827. 
Przepiêkna sala balowa, ³¹cznie z drewnian¹ 
posadzk¹ zosta³a w pe³ni zrekonstruowana 
po II wojnie światowej. Natomiast pod ni¹, 
w podziemiach zachowa³a siê oryginalna po-
lichromia z lat 1776−1777 r. wykonana przez 
Antonia Tavellio. Przedstawia motywy pejza-
¿owo-mitologiczne z wizerunkiem satyra ści-
gaj¹cego nimfy na g³ównym fi larze.

161 Zegar słoneczny na podjeździe
162 XVIII-wieczny kominek z białego marmuru w sali jadalnej

161 162
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Nad wejściem do piwnic (dzisiaj kawiar-
nia), obok ciekawej architektonicznie pergoli, 
widnieje tablica z 1837 r. z napisem Ustronie 
Bohatera ozdobiwszy starannie bez narusze-
nia pami¹tek potomkom przekazujê. Zawis³a 
na polecenie hr. Anny Dunin-W¹sowiczowej, 
która d¹¿y³a do stworzenia z Jab³onny pan-
teonu ks. Józefa Poniatowskiego. Po czêści 
to siê uda³o. W styczniu 1863 r. „Tygodnik Ilu-
strowany” donosi³: Pa³acyk w Jab³onnie sta-
wia³ Dominik Merlini, s³awny budowniczy 

za Stanis³awa Augusta. Gmach to niewiel-
ki, ale przyjemnych rozmiarów, gustowny, 
sk³adny i na wzór w³oskich willi wzniesio-
ny. Pod wzglêdem wspomnieñ i pami¹tek 
jest on tem dla ksiêcia Józefa, czem Wilanów, 
w obszerniejszym wprawdzie znaczeniu, dla 
Sobieskiego. Wyrazistym przejawem tych d¹-
¿eñ by³ ³uk triumfalny z napisem: Poniatow-
skiemu wzniesiony w parku. W XIX w. sta³ 
siê obok pa³acu, wizytówk¹ Jab³onny. Zosta³ 
zbudowany w 1837 r. wed³ug projektu Henry-

163 Oryginalny pejzaż Szymona Mańkowskiego
164 Fragment rzymskiego sarkofagu z okresu Sewerów ok. 190−210 n.e. w Sali Pompejańskiej
165 Odbudowana po II wojnie światowej oranżeria – obecnie galeria sztuki
166 XVI-wieczna rzeźba Baccio Bandinellego 

163 164

165 166
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ka Marconiego. Gdy dok³adnie przyjrzymy siê 
zabytkowi dostrze¿emy, ¿e dzia³ania wojenne 
nie oszczêdzi³y ustawionych tu pos¹gów wo-
jowników rzymskich i niewiast z tarczami.

Z okresu przebudowy za³o¿enia przez Hen-
ryka Marconiego zachowa³a siê brama wjaz-
dowa z domkami odźwiernych z napisem 
Slave (witaj). Niew¹tpliwie zwiedzaj¹cych 
zaskoczy informacja, ¿e 2 kolumny stoj¹-
ce po obu stronach bramy zosta³y sprowa-
dzone z zamku krzy¿ackiego w Malborku. 
W cytowanym ju¿ „Tygodniku Ilustrowanym” 
z 1863 r. napisano: wspania³y to park, przy 
wjeździe do którego umieszczono dwie ko-
lumny granitowe z zamku wielkich mistrzów 
krzy¿ackich w Malborgu z XIII wieku, w któ-
rym podpiera³y sklepienia ich komnat. Gdy 
zamek ten z rozkazu króla Fryderyka Wielkie-
go przerobiono na sk³ad zbo¿a, wyjête zosta³y 
te dwie kolumny i sprzedane jednemu z kup-
ców w Malborgu, od niego zaś nabyte i spro-
wadzone w 1827 r. do Jab³onny. Z innych 
realizacji H. Marconiego w parku w Jab³onnie 
zachowa³y siê ruiny dawnej wozowni. Po II 
wojnie światowej w dośæ dobrze utrzymanym 
budynku mieści³ siê obóz jeñców niemieckich, 
a później obóz pracy. 

Kilka oryginalnych budynków istnieje tak-
¿e na terenie folwarku. Jednym z ciekaw-
szych jest szklarnia „belgijka” wzniesiona 
w 1895 r. i niegdyś ozdobiona Pilaw¹, herbem 
rodu Potockich. W po³owie 1928 r. Maurycy Po-
tocki wybudowa³ w pobli¿u elektrowniê, która 

zasila³a w pr¹d okoliczne miejscowości, w tym 
lampy uliczne w Jab³onnie i Legionowie. Jej dy-
rektorem by³ wówczas in¿. Stanis³aw Jeremicz.

Innym ciekawym zabytkiem, starannie od-
restaurowanym w 2008 r., jest siedziba dzi-
siejszego Urzêdu Gminy przy ul. Modliñskiej 
152. Budynek zosta³ wzniesiony w pierwszej 
po³owie XIX w. W 1861 r. mieści³a siê w nim 
karczma z zajazdem i kuźni¹. Jak przypomnia³ 
Krzysztof Ko³odziejczyk na ³amach tygodni-
ka „Mazowieckie To i Owo”, zajazd zosta³ 
uwieczniony przez znanego pisarza Wiktora 
Gomulickiego w opowiadaniu Cha³at. Ten 
ciekawy zapis literacki dotycz¹cy Jab³onny 
ukaza³ siê w zbiorku z 1905 r. pt. Z jednego 
strumienia. Autor odda³ m³odzieñcze wspo-
mnienia z podró¿y do Pu³tuska. Czytamy 
tu m.in.: Najpierw, ca³¹ Jab³onnê wype³nia-
³a dla mnie światowo-rycerska postaæ ksiêcia 
Józefa Poniatowskiego. Z okna izby zajezdnej 
przygl¹da³em siê bramie ¿elaznej, wiod¹cej 
do jego niegdyś parku. Przy podjeździe le¿a-
³y tam dwie olbrzymie kule kamienne; przez 
kratê by³o widaæ zwê¿aj¹c¹ siê perspekty-
wicznie alejê nagich, skostnia³ych od mrozu, 
drzew parkowych. Zdawa³o mi siê nieraz, 
¿e z mg³y, przes³aniaj¹cej g³êbiê parku, wy-
suwa siê bez szmeru bia³y ³abêdź sani ksi¹-
¿êcych, a na nim m³odzieniec w burce, z ma-
³ymi na rumianej twarzy »bakenbardami«, 
z oczyma ciskaj¹cemi b³yskawice. W okresie 
miêdzywojennym w budynku mieści³ siê S¹d 
Grodzki, posterunek Policji Pañstwowej oraz 

167 Podziemia z oryginalną polichromią z lat 1776−1777 r. – obecnie restauracja
168 Brama wjazdowa do pałacu w Jabłonnie na pocztówce z początku XX w.

167 168
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s³ynna restauracja „Z³oty Róg”. Zajazd bar-
dzo powa¿nie ucierpia³ w czasie dzia³añ wo-
jennych w 1944 r. 28 października jednostki 
47. Armii Czerwonej oraz polscy ¿o³nierze 
z 2. Pu³ku Piechoty zdobyli Jab³onnê po ciê¿-
kich bojach z hitlerowsk¹ dywizj¹ SS „To-
tenkopf”. Wydarzenia te upamiêtnia tablica 
na urzêdzie gminy. O walkach z 1944 r. przy-
pominaj¹ tak¿e postrzelane mury budynku 
przy ul. Modliñskiej 3 oraz betonowe stano-
wiska strzeleckie dla karabinów maszyno-
wych. Uszczelni³y one niemieck¹ liniê obrony 
miêdzy wa³em przeciwpowodziowym a Wis³¹, 
na wysokości po³¹czenia dzisiejszych ulic Wa-
³owej i Jesiennej. Bezpośrednio na wale zwraca 
uwagê stanowisko na planie ko³a. Natomiast 
na jednym z umocnieñ po³o¿onych bli¿ej rze-
ki zachowa³ siê oryginalny podpis pododdzia³u 

wznosz¹cego schrony: 1. Komp. Bau Pi. Btl. 9, 
oznaczaj¹cy 1. kompaniê budowlan¹ 9. Bata-
lionu Saperów. 

Zabytkowy budynek poczty przy ul. Modliñ-
skiej 102 jest jedn¹ z późnoklasycystycznych 
pere³ek Jab³onny. Tworzy³ wraz z ofi cynami 
bocznymi zespó³ zabudowañ typowego zajaz-
du pocztowego, jakie budowano wzd³u¿ Traktu 
Kowieñskiego. Wspó³cześnie na drugim koñcu 
traktu w Kownie w budynku poczty znajduje 
siê interesuj¹ce Muzeum Komunikacji. W Ja-
b³onnie obok starannie odnowionego gmachu 
g³ównego na remont czeka jeszcze ofi cyna za-
chodnia. Pocz¹tki ich budowy siêgaj¹ koñca 
lat 20. XIX w. Jak precyzyjnie ustali³ znawca 
dziejów Jab³onny Grzegorz Piotr Kubalski, 
25 czerwca 1829 r. Dominium Dóbr Jab³onna 
zawar³o z Jerzym Antonim Budziszewskim 

169 Ołtarz główny i polichromia projektu prof. Zygmunta Kamińskiego
170 Budynek dawnego zajazdu pocztowego przy ul. Modlińskiej 102
171 Popiersie Wincentego Witosa projektu Ferdynanda Jarochy
172 Monumentalny pomnik poświęcony żołnierzom WP i mieszkańcom Jabłonny poległym i pomordowanym 

w czasie II wojny światowej

169

170

171 172
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z obwodu ³om¿yñskiego umowê na wypalenie 
ceg³y dla budynku poczty. W marcu 1830 r. zo-
sta³a wydzielona z pól folwarcznych dzia³ka 
pod jej budowê o powierzchni prawie 3 mórg. 
Po przerwie zwi¹zanej z wybuchem powstania 
listopadowego prace stopniowo ukoñczono. 
W kwietniu 1837 r. spisano umowê reguluj¹-
c¹ czynsz i zezwalaj¹c¹ na sprzeda¿ ¿ywności 
i trunków zagranicznych (kawa, likier, wino, 
porter). Poczta by³a świadkiem historycznego 
rozwoju miejscowości. Wokó³ niej ustawiono 
3 pomniki, z których najbardziej monumen-
talny wzniesiono w 1982 r. przy ul. Modliñ-
skiej 100. Zosta³ poświêcony ¿o³nierzom WP 
i mieszkañcom Jab³onny poleg³ym i pomor-
dowanym w czasie II wojny światowej. Jego 
autorami s¹ prof. ASP Stanis³aw Kulon oraz 
artysta rzeźbiarz Mieczys³aw Borys, twórcy 
bardzo podobnego monumentu w Milanów-
ku. Prof. S. Kulon jest tak¿e autorem znane-

go pomnika Chwa³a Saperom w Warszawie. 
Pomnik w Jab³onnie stoi na skwerze „Alfy” 
i „Skiby”, podchor¹¿ych AK Mieczys³awa 
Stêpnowskiego i Stanis³awa Felickiego, którzy 
zginêli 17 czerwca 1943 r. Obok poczty uwagê 
zwraca wielofunkcyjny, nowoczesny budynek 
Domu Ogrodnika, wzniesiony wg projektu 
arch. Leszka Zaremby. Obecnie mieści siê 
w nim Gminne Centrum Kultury i Sportu, 
basen oraz biblioteka gminy Jab³onna. Wraz 
z jego otwarciem w lipcu 1986 r. ods³oniêto 
popiersie Wincentego Witosa. Jego twórc¹ 
jest znany polski rzeźbiarz Ferdynand Jarocha, 
¿o³nierz Batalionów Ch³opskich, absolwent 
wydzia³u rzeźby warszawskiej ASP, autor wie-
lu pomników w Polsce i za granic¹. Popiersie 
w Jab³onnie zosta³o ufundowane dla upamiêt-
nienia 40. rocznicy śmierci W. Witosa. W tym 
kontekście warto dodaæ, ¿e w Jab³onnie od lat 
mieszka Roman Malinowski, prezes Zjed-

173 Dawna karczma z zajazdem i kuźnią – obecnie siedziba Urzędu Gminy
174 Pomnik poświęcony poległym żołnierzom AK
175 Postrzelane w 1944 r. mury budynku przy ul. Modlińskiej 3
176 Mogiła upamiętniająca żołnierzy WP poległych w 1939 r.

173 174
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noczonego Stronnictwa Ludowego w latach 
1981−1989 i marsza³ek Sejmu IX kadencji 
(1986−1989). Przy ruchliwej ul. Modliñskiej 
w 2006 r. zosta³ posadowiony trzeci w rejonie 
poczty pomnik, który upamiêtnia Jana Paw³a 
II i 25-lecie powstania „Solidarności”. Obelisk 
z granitu nawi¹zuje kszta³tem do gór.

Obecny gmach kościo³a parafi i pw. Mat-
ki Bo¿ej Królowej Polski w Jab³onnie przy ul. 
Modliñskiej 105 zosta³ wzniesiony w latach 
1948−1954 wg projektu Zbigniewa Chwali-
boga i Boles³awa Gierycha. Nadzór techniczny 
nad pracami technicznymi sprawowa³ p³k in¿. 
Kazimierz Kowalski, przedwojenny ofi cer z 2. 
Pu³ku Saperów Kolejowych, mieszkaniec wil-
li „Kazinek” w Legionowie. Świ¹tynia zosta³a 

wzniesiona staraniem ks. Józefa Abramowi-
cza, d³ugoletniego zas³u¿onego proboszcza 
(1945−1987). Powsta³a na miejscu ca³kowicie 
zniszczonego przedwojennego kościo³a. Now¹ 
świ¹tyniê konsekrowa³ 10 września 1954 r. bi-
skup Wac³aw Majewski. Stopniowo wyposa-
¿ono j¹ w dzwony i o³tarz g³ówny. Polichromia 
w prezbiterium zosta³a wykonana wg projektu 
prof. Zygmunta Kamiñskiego (1888−1969), 
wybitnego grafi ka i malarza, autora projek-
tu god³a Polski z 1927 r., okresu PRL i obec-
nie obowi¹zuj¹cego. Artysta w podobnej sty-
listyce zaprojektowa³ 50-z³otowy banknot 
z 1929 r. W kościele zawis³y tak¿e tablice upa-
miêtniaj¹ce poleg³ych ¿o³nierzy II Batalionu 
VII Obwodu AK „Obro¿a” oraz mieszkañców 

177 Pomnik z 1928 r. upamiętniający Jasia Józefoskiego
178 Obelisk Marii z Wyszków Kruk, zmarłej 25 października 1931 r.
179 Zachowany oryginalny napis na jednym z betonowych stanowisk strzeleckich
180 Pozostałości po betonowym stanowisku strzeleckim dla karabinów maszynowych z okresu II wojny światowej
181 Wybudowany tuż przy wale przeciwpowodziowym budynek dawnej Dyrekcji Okręgowej Dróg Wodnych
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180 181
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rozstrzelanych przez hitlerowców w Palmi-
rach w lutym 1940 r. Parafi a w Jab³onnie ist-
nieje od 1925 r. i o jej najwcześniejszych dzie-
jach przypomina cmentarz parafi alny przy ul. 
Chotomowskiej. Jak w soczewce skupiaj¹ siê 
na nim XX-wieczne tragiczne dzieje gminy 
i ojczyzny. W najstarszej czêści znajduje siê 
kilka nagrobków z koñca lat 20. i pocz¹tku 30. 
XX w. Czêśæ z nich nosi ślady po pociskach 
z 1944 r. Jednym z najstarszych jest cemento-
wy nagrobek 26-letniej Leokadii Bienias zmar-
³ej w 1926 r. oraz tablica z 1928 r. upamiêtnia-
j¹ca Jasia Józefoskiego (pisownia oryginalna). 
Przedwojenne nagrobki s¹ skromne i świadcz¹ 
o ograniczonych mo¿liwościach fi nansowych 
rodzin, jak i lokalnych wytwórców. Jednym 
z bardziej imponuj¹cych jest granitowy obe-
lisk Marii z Wyszków Kruk, zmar³ej 25 paź-
dziernika 1931 r. Granitowa stela i ³añcuch 
znalaz³y siê na grobie Seweryna Szumow-
skiego zgas³ego w 1935 r. W centralnej czêści 
znajduje siê szczególne miejsce pamiêci. Po-
chowano tu 39 ¿o³nierzy WP, którzy polegli 10 
września 1939 r. pod Jab³onn¹. W wiêkszości 
byli to strzelcy 21. Pu³ku Piechoty im. Dzieci 
Warszawy. W 2001 r. mogi³ê uzupe³niono ur-
nami z ziemi¹ z Katynia, Monte Cassino, Lo-
reto i Arnhem. Ponadto ods³oniêto symbolicz-
ne tablice upamiêtniaj¹ce poleg³ych ¿o³nierzy 
7. kompanii II Batalionu AK oraz ofi cerów 
2. Batalionu Balonowego, zamordowanych 
przez NKWD w Katyniu. Na cmentarzu spo-
czywaj¹ tak¿e dwaj podchor¹¿owie AK Mie-
czys³aw Stêpnowski ps. „Alfa” i Stanis³aw Feli-
cki ps. „Skiba” z II Batalionu z Jab³onny. Zginêli 
17 czerwca 1943 r. podczas akcji os³onowej 
transportu broni zrzutowej w rejonie Stani-
s³awowa. Dowództwo AK w uznaniu zas³ug 
awansowa³o ich pośmiertnie na stopnie ofi -
cerskie i odznaczy³o Krzy¿ami Srebrnymi 
Orderu Virtuti Militari. Na cmentarzu znaj-
duje siê tak¿e mogi³a ok. 400 ¿o³nierzy radzie-
ckich, którzy zmarli w hitlerowskim obozie 
w Bukowie. By³a to fi lia stalagu 368 z Benia-
minowa. Jeñcy w ciê¿kich warunkach napra-
wiali podtopione wa³y wiślane. G³odowe racje 
¿ywnościowe, epidemie i wycieñczaj¹ca praca 
powodowa³y wysok¹ śmiertelnośæ. Na cmen-
tarzu pochowano tak¿e szcz¹tki 18 osób roz-

strzelanych w czerwcu 1943 r. w okolicznych 
lasach. Byli to nieznani wiêźniowie z Pawiaka. 
Tu tak¿e w grobie rodzinnym przy g³ównej alei 
spocz¹³ Mieczys³aw Kie³biñski (1923−2002), 
por. AK ps. „Fidelis” − kawaler orderu Virtuti 
Militari, ranny w bitwie pod Jaktorowem. By³ 
niestrudzonym badaczem dziejów Jab³onny, 
wspó³redagowa³ wraz z Apoloni¹ Cudn¹-Ko-
walsk¹ i ni¿ej podpisanym opracowanie pt. 
Jab³onna, Chotomów w konspiracji i wal-
ce. W Jab³onnie zosta³ pochowany tak¿e mjr 
Leon Ulatowski, zas³u¿ony ¿o³nierz Legionów 
Polskich, dowódca 36. Pu³ku Piechoty Legii 
Akademickiej, odznaczony krzy¿em Virtuti 
Militari kl. V za udzia³ w bitwie pod Kościuch-
nówk¹ w 1916 r. L. Ulatowski zosta³ pochowa-
ny razem z ¿on¹ Apoloni¹ z domu Wójcick¹, 
lekarzem stomatologiem. Jedn¹ z nielicznych 
artystycznych realizacji na cmentarzu w Ja-
b³onnie jest rzeźba kobiety na grobowcu ro-
dziny Gójskich. Ten ciekawy nagrobek zosta³ 
wybudowany w 2. po³. XX w.

Jednym z ostatnich reliktów s³ynnej kolej-
ki w¹skotorowej do Warszawy jest w krajo-
brazie Jab³onny budynek by³ej parowozowni 
z 1947 r. przy ul. Zegrzyñskiej 16. Obecnie 
mieszka w nim zas³u¿ony pracownik kolej-
ki Franciszek Penconek. Jej dawn¹ obecnośæ 
przypomina tak¿e nasyp bocznicy prowa-
dz¹cej niegdyś do ¿wirowni w Buchniku, 
z której wydobywano piasek do podtorza. 
Do dziś widoczny jest jej przebieg przed Gó-
rami Skierdowskimi. Linia kolejki w¹skoto-
rowej by³a wa¿nym oknem na świat. Funk-
cjonowa³a ponad pó³ wieku, od 10 grudnia 
1900 r. do 1 lutego 1956 r. £¹czy³a 2 stacje − 
Jab³onna I i Jab³onna II − z Warszaw¹, dalej 
z Wawrem, a od 1914 r. z Karczewem. Pierw-
szy poci¹g ze stacji Warszawa Most do Ja-
b³onny wyruszy³ 10 grudnia 1900 r. Od linii 
do Jab³onny odchodzi³y liczne bocznice, m.in. 
do dro¿d¿owni Wisenthala w P³udach, do fa-
bryki farmaceutycznej Spiessa w Tarchominie 
oraz do wspomnianej ¿wirowni w Buchniku. 
Kolejka by³a wykorzystana w czasie I wojny 
światowej przez wojska rosyjskie, m.in. przez 
s³ynn¹ Eskadrê Statków Powietrznych „Ilja 
Muromiec”. W grudniu 1914 r. nowo sformo-
wana jednostka, podporz¹dkowana Stawce, tj. 
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naczelnemu dowództwu armii rosyjskiej, za-
jê³a obszerne pole nale¿¹ce do hr. Potockiego. 
Dziś ten obszar przecina obwodnica Jab³on-
ny. Do maja 1915 r. funkcjonowa³o tu polowe 
lotnisko i zaplecze techniczne eskadry. „Ilja 
Muromce” by³y ówcześnie najwiêkszymi 
samolotami świata. W Jab³onnie oblatywa³ 
je i udoskonala³ luki bombowe s³ynny kon-
struktor Igor Sikorski. W styczniu 1915 r. jed-
nostkê wizytowa³ wielki ksi¹¿ê Aleksander 
Michaj³owicz Romanow, ówczesny dowód-
ca si³ powietrznych carskiej Rosji. Do maja 
1915 r. eskadra wykonywa³a regularne bom-
bardowania niemieckich wêz³ów kolejowych 
w Prusach, m.in. w Nidzicy i Dzia³dowie. 
W Jab³onnie pojawia³y siê z „rewizyt¹” nie-
mieckie Albatrosy, które bombardowa³y lotni-
sko. Ich za³ogi zrzuca³y tak¿e stalowe strza³-
ki, dziurawi¹ce zbiorniki i skrzyd³a. Do dziś 
s¹ niekiedy wykopywane w okolicach dawnego 
lotniska. Jednym z pilotów eskadry w Jab³on-
nie by³ por. I. Baszko, który w okresie miêdzy-
wojennym zosta³ dowódc¹ lotnictwa armii 
³otewskiej.

Przy ul. Modliñskiej 78 zwraca uwagê ob-
szerna ceglana willa z pocz¹tku XX w. Nale¿a³a 
do Stanis³awa Bzury (1870−1948) zas³u¿one-

go lekarza gminnego, który by³ tak¿e dokto-
rem zak³adowym w Hucie Szk³a w Legionowie. 
W czasie I wojny światowej w jego willi mieś-
ci³a siê kancelaria niemieckiej komendantury 
miejscowej (Ortskommandantur Jablonna). 
Do jej zadañ nale¿a³o wystawianie za op³at¹ 
przepustek do Warszawy, sekwestr artyku³ów 
rolnych, organizowanie podwód cywilnych dla 
garnizonu niemieckiego przy stacji Jab³onna. 
Za³ogê komendantury tworzy³y kompanie 
2. Rezerwowego Batalionu Piechoty Land-
szturmu „Merzig” (XVI,20). W okresie miêdzy-
wojennym doktor Stanis³aw Bzura prowadzi³ 
w Jab³onnie na powierzchni ok. 2 ha winnicê 
(stacjê doświadczaln¹). Testowa³ w niej nowe 
szczepy francusko-amerykañskie, nazywane 
wówczas hybrydami. Swoje obserwacje zawar³ 
w opublikowanej w 1938 r. g³ośnej ksi¹¿ce pt. 
Winorośl i zastosowanie jej do przemys³owej 
hodowli w Polsce. Opracowanie by³o jednym 
z najlepszych polskich podrêczników uprawy 
winorośli przed 1939 r.

Turystom polecamy, po zwiedzeniu pa³acu 
wraz z parkiem, spacer wzd³u¿ Wis³y. Prowadzi 
tamtêdy zarówno szlak pieszy, jak i trasa rowe-
rowa. Mo¿na te¿ odbyæ d³u¿sz¹ wycieczkê nie-
bieskim szlakiem do lasów chotomowskich. 

182 Budynek dawnej parowozowni przy ul. Zegrzyńskiej 16
183 Willa dr. Stanisława Bzury z pocz. XX w. przy ul. Modlińskiej 78
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Do Jadwisina dojedziemy od strony Zegrza 
lub Serocka drog¹ nr 61 (le¿y po jej po³u-

dniowo-wschodniej stronie). Figurka św. Sta-
nis³awa Kostki z Dzieci¹tkiem u zbiegu ulic Je-
rzego Szaniawskiego i Dworkowej w Jadwisinie 
jest jedn¹ z najpiêkniejszych rzeźb w powiecie 
legionowskim. Na jej cokole widnieje napis: 
Pius IX papie¿ wszystkim wiernym odpustu 
dni 300 za pobo¿ne odmówienie 3 Ojcze Nasz 
15 Zdrowaś Marya przy tej fi gurze zaś odpustu 
zupe³nego spowiadaj¹cym siê i komunikuj¹-
cym w św. Stanis³awa Kostki dniu udzieli³ 
roku pañskiego 1850. Jak ustali³ dr S³awomir 
Jakubczak, badacz dziejów Serocka, fi gurka 
św. Stanis³awa Kostki zosta³a wykonana przez 
Ludwika Kaufmana (1801−1855), jednego 

z najwybitniejszych artystów rzeźbiarzy 1. po³. 
XIX w. W czasie studiów w Akademii św. £u-
kasza w Rzymie by³ on uczniem samego Anto-
nia Canovy. Figurka powsta³a zapewne miêdzy 
1846 a 1849 r. na zamówienie hr. Stanis³awa 
Kostki-Krasiñskiego, ówczesnego dziedzica 
zegrzyñskich dóbr. Zgodnie z notatk¹ „Kuriera 
Warszawskiego” z 1850 r. L. Kaufman wykona³ 
rzeźbê dla kościo³a w Zegrzu. Prawdopodob-
nie dopiero pod koniec XIX stulecia, w okresie 
przenosin wyposa¿enia zegrzyñskiej świ¹tyni 
do Woli Kie³piñskiej, cenna rzeźba sta³a siê 
fi gurk¹ przydro¿n¹. Pokryta warstwami farby 
ukrywa³a przez dziesi¹tki lat walory artystycz-
ne. W 2005 r. zosta³a odnowiona staraniem 
radnych miasta i gminy Serock. Odzyska³a 

Jadwisin (gmina Serock)

184 Ścieżka rowerowo-piesza nad Narwią
185 Inskrypcja na postumencie fi gurki
186 Figurka św. Stanisława Kostki z Dzieciątkiem z poł. XIX w.

185 186

184
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kolor naturalnego piaskowca i sta³a siê jedn¹ 
z atrakcji turystycznych powiatu.

Cennym zabytkiem Jadwisina jest pa³ac Ja-
dwigi i Macieja Radziwi³³ów, którego budowa 
zosta³a ukoñczona w 1898 r. W³aściciele prze-
nieśli siê do Jadwisina po wykupieniu ich ze-
grzyñskich dóbr przez Rosjan pod twierdzê. 
Pa³ac malowniczo po³o¿ony na wysokiej skar-
pie zaprojektowa³ Francois Auref w stylu rene-
sansu francuskiego. Zwiedzaj¹c za³o¿enie ro-
dzi siê jednak pytanie czy dośæ osobliwe formy 
architektoniczne rzeczywiście komponowa³y 
siê z miejscowym krajobrazem. Architekt 
popularny w krêgach ówczesnej arystokracji, 
w podobnym stylu i czasie przebudowa³ pa³ac 
Olgi von Larskiej w Kozienicach i zaprojekto-
wa³ pa³ac w Teresinie, nale¿¹cy do bankiera 
i przemys³owca Mieczys³awa Epsteina. Re-
alizacja w Jadwisinie by³a chyba najbardziej 
udana. Pa³ac licowany czerwono-brunatnymi 
p³ytkami ceramicznymi kontrastuje z bujn¹ 
zieleni¹ parkow¹. Uwagê zwraca asymetrycz-
ny uk³ad bry³ z wie¿¹ w elewacji frontowej. 
Nad wejściem g³ównym widnieje monogram 

pierwszych w³aścicieli, natomiast od strony 
rzeki w ryzalicie umieszczono przedstawie-
nia ich herbów rodowych „Ślepowron” Kra-
siñskich i „Tr¹by” Radziwi³³ów. W pobli¿u 
pa³acu zosta³y wzniesione stylowe ofi cyny 
z wozowni¹ i stajnie. Oko³o 1900 r. urz¹dzo-
no tu park krajobrazowy. Po prawie 100 latach 
utworzono z niego i przyleg³ego kompleksu 
leśnego rezerwat „Jadwisin” (93 ha), którego 
celem jest ochrona pozosta³ości dawnej pusz-
czy serockiej. Po II wojnie światowej maj¹tek 
w Jadwisinie zosta³ rozparcelowany, natomiast 
pa³ac przekazano ministerstwu oświaty, a na-
stêpnie w 1960 r. utworzono tu ośrodek wypo-
czynkowy Urzêdu Rady Ministrów. Obecnie 
trwaj¹ procedury odzyskania maj¹tku przez 
rodzinê Radziwi³³ów i teren (pa³ac i rezerwat) 
jest niedostêpny dla turystów.

Ostatnimi w³aścicielami pa³acu w Jadwi-
sinie przed II wojn¹ światow¹ byli Konstanty 
Miko³aj Radziwi³³ wraz z ¿on¹ Mari¹ z ¯ó³-
towskich. Zamieszkali w pa³acu po ślubie 
w 1927 r. Urodzi³o im siê wówczas 3 synów 
Krzysztof (1928), Jan (1930) i Albert (1931). 

187 Pałac Radziwiłłów w Jadwisinie na zdjęciu Zofi i Chomętowskiej, lata 30. XX w.

187
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Szczególnie tragiczne losy dotknê³y rodzinê 
Radziwi³³ów w czasie II wojny światowej. Kon-
stanty w stopniu ppor. rez. wzi¹³ udzia³ w woj-
nie obronnej 1939 r. i walczy³ jako obserwator 
w 13. eskadrze lotniczej. Po wkroczeniu wojsk 
hitlerowskich Radziwi³³owie otrzymali nakaz 
opuszczenia pa³acu. Zamieszkali wówczas 
w leśniczówce ko³o Arciechowa, po³o¿onej 
w lasach rozci¹gaj¹cych siê po drugiej stronie 
Narwi. Por. K. Radziwi³³, ps. „Korab” w³¹czy³ 
siê w nurt konspiracji jako ofi cer w III Batalio-
nie w Nieporêcie. Po walkach powstañczych 
w I Rejonie w sierpniu 1944 r. zosta³ aresz-
towany przez hitlerowców. Prawdopodobnie 
14 września 1944 r. zosta³ rozstrzelany na te-
renie Zegrza. Jego szcz¹tki zosta³y przypadko-
wo odnalezione w maju 1969 r. podczas prac 
ziemnych na terenie strzelnicy w Wy¿szej 

Szkole Ofi cerskiej Wojsk £¹czności. Identy-
fi kacjê umo¿liwi³ medalik szkaplerzny z wi-
zerunkiem św. Jana Bosko, który Konstanty 
otrzyma³ od prymasa Augusta Hlonda. Jak 
podaje Miros³aw Paku³a, autor biografi i Kon-
stantego Radziwi³³a, w uroczystościach po-
grzebowych uczestniczy³a Jacqueline Kennedy 
Onassis – ¿ona zamordowanego prezydenta 
USA, spokrewniona przez siostrê z Radziwi³-
³ami. Konstanty Radziwi³³ spoczywa w grobie 
rodzinnym na cmentarzu parafi alnym w Sero-
cku. Jego imiê nosi gimnazjum w Zegrzu oraz 
ulica w Zegrzu Po³udniowym. 

Id¹c od fi gurki św. Stanis³awa Kostki z Dzie-
ci¹tkiem w stronê Narwi, dotrzemy do rezer-
watu „W¹wóz Szaniawskiego”, z tego miejsca 
mo¿emy wyruszyæ na spacer brzegiem malow-
niczej rzeki do Serocka.

188 Pałac w Jadwisinie współcześnie

188
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W zachodniej czêści gminy Wieliszew za-
chowa³y siê interesuj¹ce pozosta³ości 3 

rosyjskich fortów sprzed I wojny światowej, któ-
re nale¿a³y do zewnêtrznego pierścienia obrony 
Twierdzy Nowogieorgijewsk (Modlin). Umoc-
nienia tworzy³y s³ynn¹ Grupê Forteczn¹ Janó-
wek, szeroko opisywan¹ w fachowej literaturze 
jako przyk³ad nowoczesnych rozwi¹zañ w for-
tyfi kacji carskiej. Grupa sk³ada³a siê ze starsze-
go ceglano-ziemnego Fortu IV z 1887 r. oraz 2 
nowszych umocnieñ betonowych fortu nr XVII 
i punktu oporu nr 9. Umocnienia te do dziś im-
ponuj¹ wysokimi betonowymi ścianami, które 
s³u¿¹ amatorom wspinaczki ska³kowej. Odby-
waj¹ siê tu tak¿e mistrzostwa Polski we wspi-
naczce krótkodystansowej.

Budowê grupy Rosjanie rozpoczêli w 1912 r.
i kontynuowali do okresu bezpośrednich walk 
o twierdzê w sierpniu 1915 r. W za³o¿eniach 
jej projektanta gen. prof. Nestora Bujnickiego 
centralnym umocnieniem grupy by³ Fort XVII 
zaprojektowany na planie trójk¹ta. Do dziś 
uwagê zwracaj¹ w nim podziemne korytarze 
komunikacyjne i pó³koliście sklepione kaza-
maty ze śladami siatki przeciwodpryskowej 
na stropie. Do rozbudowy grupy Rosjanie za-
trudniali mieszkañców pobliskich wsi wraz 
z zaprzêgami konnymi. By³o to dla nich du¿e 
obci¹¿enie, szczególnie dotkliwe w okresie 
prac rolnych. Nale¿y jednak¿e zaznaczyæ, 
¿e za roboty na rzecz wojska otrzymywali wy-
nagrodzenie na miejscu. Sk³adali tak¿e na piś-

Janówek Pierwszy (gmina Wieliszew)

189 Rosyjskie umocnienie D-9 wzniesione w latach 1912−1915
190 Fort XVII w Janówku na niemieckiej pocztówce z 1915 r. Umocnienie zbudowane w latach 1912−1915 

zostało wysadzone w powietrze przez poddających się Rosjan

191 Fort XVII, zarządzany przez Stowarzyszenie Miłośników Fortu
192 Wysadzony fragment korytarza fortecznego

189 190

191 192
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mie przysiêgê o zachowaniu tajemnicy. O skali 
zatrudnienia świadcz¹ dane z pocz¹tku sierp-
nia 1914 r., kiedy przy modernizacji Fortu IV 
zatrudniono ponad tysi¹c robotników i 200 
podwód. Zajmowali siê oni przewozem ma-
teria³ów budowlanych, kopaniem rowów for-
tecznych, zak³adaniem przeszkód drutowych, 
wycink¹ lasu na dalekim przedpolu fortów (es-
planadzie). Du¿a liczba robotników zachêci³a 
w listopadzie 1914 r. handlowca z Henrykowa, 
Stanis³awa Konarzewskiego do wyst¹pienia 
z prośb¹ o prawo sprzeda¿y… gazet na Fortach 
IV i XVIII. Podanie wobec konieczności zacho-
wania tajemnicy komendant twierdzy Modlin 
gen. Miko³aj Bobyr rozpatrzy³ odmownie.

Pomimo ¿e budowa nie zosta³a ukoñczona, 
to wobec spodziewanego ataku niemieckiego 
grupa i jej okolice wiosn¹ 1915 r. zosta³y uzbro-
jone i obsadzone przez liczn¹ za³ogê rosyjsk¹. 
I tak w Forcie IV zakwaterowano 18. kompa-
niê Nowogieorgijewskiej Artylerii Fortecznej, 
natomiast w Forcie XVII 20. kompaniê tej¿e 
artylerii. W Górze zakwaterowano 600. Tobol-
sk¹ Dru¿ynê Opo³czenia (pospolitego rusze-
nia), licz¹c¹ ok. tysi¹ca ratników. W pobliskim 
browarze zatrzyma³a siê 17. kompania arty-
lerii fortecznej z sekcj¹ fortecznego oddzia³u 
telefonicznego. Natomiast w folwarku znajdo-
wa³y siê stada nr 7 i 9 byd³a rzeźnego i mlecz-

nego, które tworzy³y rezerwê ¿ywnościow¹ 
twierdzy. W po³owie sierpnia 1915 r. twierdza 
Modlin zosta³a otoczona przez wojska niemie-
ckie. Pozycje przed fortem w Janówku zajêli 
¿o³nierze ze 169. Brygady Landwery, którzy 
stopniowo posuwali siê w kierunku umocnie-
nia. Tu¿ przed kapitulacj¹ Modlina zalegali 
jeszcze na przedpolu fortów, natomiast obroñ-
cy na wieśæ o poddaniu siê twierdzy wysadzili 
umocnienia w powietrze.

W 1915 r. fort XVII sta³ siê motywem po-
cztówki niemieckiej wydanej przez znan¹ 
ofi cynê „Allgemeines Wissen” (Wiedza Po-
wszechna) z Berlina. Jest to jednocześnie jed-
na z najstarszych znanych pocztówek z terenu 
gminy Wieliszew. Niemiecki fotograf ukaza³ 
na niej zburzone koszary Fortu XVII w Ja-
nówku. Potê¿ne zniszczenia, widoczne na po-
cztówce, nie by³y jednak wynikiem ostrza³u 
niemieckiego czy ciê¿kich walk. Fort, jak 
ju¿ wspomniano, wysadzili w powietrze wy-
cofuj¹cy siê Rosjanie. Po porównaniu gruzo-
wiska na pocztówce z obecnie zachowanym, 
³atwo mo¿na dostrzec, ¿e czêśæ rumowiska 
(stropy koszar szyjowych) gdzieś zniknê³a. 
W późniejszych latach zosta³a ponownie roz-
bita i pos³u¿y³a jako budulec lokalnych dróg.

Inn¹ ciekawostkê historyczn¹ obok fortów 
w Janówku stanowi¹ betonowe s³upki w ogro-

193 Koszary Fortu IV zbudowanego w latach 1883−1887
194 Wnętrze schronu pogotowia na wale czołowym w Forcie IV

193

194
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dzeniu z odciśniêtym napisem: „M.S.Wojsk.”. 
Zosta³y one ustawione w okresie miêdzywojen-
nym i wyznacza³y teren bêd¹cy we w³adaniu 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Wspó³cześ-
nie fort w Janówku jest otoczony wianuszkiem 
dzia³ek i jest zarz¹dzany przez Stowarzyszenie 
Mi³ośników Fortu XVIIb. Dojechaæ do niego 

mo¿na wieliszewskim szlakiem rowerowym 
lub szlakiem krosowym albo kolej¹ (nale¿y 
wysi¹śæ na stacji Janówek). W pobli¿u prze-
biega te¿ niebieski szlak pieszy. Dotrzemy 
tam oczywiście równie¿ samochodem, jad¹c 
od strony Wieliszewa drog¹ nr 631, z której 
nale¿y skrêciæ w lewo w drogê gruntow¹.

195 Odbudowany pomnik upamiętniający poległych w czasie I wojny światowej i w wojnie 1920 r.
196 Monument ku czci poległych na przejściu granicznym pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem a III Rzeszą

195 196
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Do Kani mo¿emy dojechaæ drog¹ nr 62 
od Wierzbicy, skrêcaj¹c niedaleko za mo-

stem na Narwi w prawo. Podobnie jak wzd³u¿ 
Wis³y w gminie Jab³onna czy na bagiennych 
rozlewiskach D³ugiej w gminie Nieporêt, tak¿e 
w miejscu po³¹czenia Bugu i Narwi rozwinê³o 
siê osadnictwo kolonistów niemieckich. Za-
pocz¹tkowa³ je pod koniec XVIII w. w³aściciel 
Popowa Micha³ Koz³owski. Z czasem powsta³y 
tu miejscowości, których nazw pró¿no szukaæ 
na wspó³czesnych mapach, jak np. G¹siorowo 
Niemieckie czy Kania Niemiecka. Koloniści, 
mieszkañcy tak¿e wsi Cupel, £achy i Nowej 
Wsi, osuszaj¹c podmok³e tereny, wprowadzali 
nowoczesne metody uprawy roli. P³acili po-
datki w³aścicielowi miejscowych dóbr, co by³o 

istotnym źród³em dochodu. W 1841 r. w Kani 
Niemieckiej mieszka³o 46 kolonistów. W po³. 
XIX w. nale¿eli do parafi i ewangelicko-augs-
burskiej z siedzib¹ w Pu³tusku. Ich minion¹ 
obecnośæ przypominaj¹ nieliczne drewniane 
domy w Nowej Wsi oraz 4 historyczne nagrob-
ki na cmentarzu ewangelickim w Kani Nowej. 
Pośród nich czytelna jest inskrypcja poświêco-
na Micha³owi Reinhofowi, zmar³emu w wie-
ku 61 lat. Na innym nagrobku, po³o¿onym 
w krzakach bzu, widnieje nazwisko R. Sumc 
i data śmierci 1927 r. W 2004 r. cmentarz zosta³ 
uporz¹dkowany przez Urz¹d Miasta i Gminy 
w Serocku, a stosowny cytat z Goethego na-
daje miejscu w³aściwej powagi. Wspó³cześnie 
okolice ujścia Bugu s¹ doskona³ym miejscem 

Kania Nowa (gmina Serock)

197 Pamiątkowy głaz na cmentarzu ewangelickim w Kani Nowej
198 Bezimienny pomnik
199 Nagrobek z lat 20. XX w.

197

198 199
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wypoczynku i pracy twórczej. Swoj¹ pracowniê 
w Cuplu ma ceniony malarz Stanis³aw Witold 
Bienias. Artysta chêtnie siêga po temat starej 
polskiej architektury na tle malowniczych 
nadnarwiañskich pejza¿y. Jego obrazy mo¿na 
ogl¹daæ w kościele w Serocku i w Muzeum Hi-
storycznym w Legionowie. 

Przez miejscowośæ biegnie rowerowy szlak 
wschodni. Polecamy równie¿ wszystkim spa-
cer wa³em przeciwpowodziowym w kierunku 
Serocka. Po drodze, w Cuplu, mijamy Stary 
Bug. Po dojściu do Narwi mo¿emy podziwiaæ 
panoramê Serocka.

201200

202 203

200 Inskrypcja poświęcona Michałowi Reinhofowi, zmarłemu w wieku 61 lat
201 Szeroki nurt Bugu, w dali widoczne zabudowania Kani Polskiej
202 Jezioro Stary Bug 
203 Fragment nagrobka R. Sumc zmarłej w 1927 r.
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Jednym z bardziej przejmuj¹cych miejsc 
w okolicach Uroczyska Wieliszew s¹ pozo-

sta³ości wojskowego cmentarza prawos³awne-
go. W³adze carskie za³o¿y³y go w 1902 r. przy 
linii kolejowej do twierdzy Zegrze. Do prac 
budowlanych Rosjanie przyst¹pili na podsta-
wie rozporz¹dzenia cara Miko³aja II z listopada 
1899 r. Pó³ roku później specjalna komisja zajê-
³a siê wykupem dzia³ki od spadkobierców kup-
ca Bergmana. Uroczyste poświêcenie cmenta-
rza nast¹pi³o w niedzielê palmow¹ 7 kwietnia 
1902 r. Z najdawniejszych lat funkcjonowania 
cmentarza mo¿emy spotkaæ dziś potrzaskane 
tablice, betonowe prawos³awne krzy¿e, grani-
towe kolumny i g³azy z datami 1902, 1908. 
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje pomnik wy-

stawiony carskiemu ofi cerowi S. I. Stasjukowi. 
Napis wyryty w jêzyku rosyjskim informuje, ¿e: 
9 marca 1915 roku porucznik 8 Turkiestañ-
skiego Pu³ku Strzelców im. gen. adiutanta 
Von Kaufmana, Sergiej Iwanowicz Stasjuk 
zmar³ od ran poniesionych 11 lutego w bitwie 
z Niemcami we wsi Wola Wierzbowska powia-
tu Przasnyskiego guberni p³ockiej. Pu³k turkie-
stañski, którego ofi cerem by³ Stasjuk, zosta³ 
sformowany w 1910 r. w miejscowości Skobie-
lew, obecnie Fergana w Uzbekistanie. W czasie 
wojny skierowano go na front przeciwniemie-
cki na pó³nocnym Mazowszu. Na wieliszew-
skim cmentarzu pochowano tak¿e rodziny 
wojskowych i urzêdników. Przypomina o tym 
zdewastowany nagrobek Zofi i Michaj³owny 

Kwietniówka (gmina Wieliszew)

204 Cmentarz na Kwietniówce, lata 30. XX w. Przed grobem Sabinki Masłowskiej zmarłej w sierpniu 1932 r. 
stoją rodzice Zofi a i Marian Masłowscy.

205 Nagrobek Zofi i Michajłowny Brzeskiej z 1904 r.
206 Pomnik carskiego por. S. I. Stasjuka zmarłego w 1915 r.

204

205 206
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Brzeskiej, która zgas³a w wieku 27 lat w 1904 r., 
czy te¿ tablica upamiêtniaj¹c¹ Mariê Jakowlew-
n¹ Pietrow¹ w centralnej czêści nekropolii.

Po I wojnie światowej cmentarz s³u¿y³ pol-
skim garnizonom w Zegrzu i Legionowie, a tak-
¿e miejscowej ludności. Z tego okresu pochodzi 
nagrobek z inskrypcj¹: Tadeusz Szczepañski, 
kapral 2-go Pu³ku Saperów Kolejowych. Zmar³ 
śmierci¹ tragiczn¹ 15 sierpnia 1927 r. Uko-
chanemu Synowi – Rodzice. Na cmentarzu 
co roku w dzieñ zaduszny wojskowi wyg³aszali 
uroczysty apel poleg³ych. Szczególnie przej-
muj¹ce s¹ mogi³y dzieci, g³ównie ¿o³nierzy 
zawodowych z 2. Batalionu Mostów Kolejo-
wych i 2. Batalionu Balonowego. Przyk³adem 
niech bêd¹ nagrobki S³awusi i Wandzi Szaroñ 
zmar³ych w kwietniu 1928 r., Sabinki Mas³ow-
skiej zmar³ej 3 sierpnia 1932 r. oraz Bogdana 
Jerzego Napiera³y, który zmar³ 28 listopada 
1934 r. W 1934 r. czêśæ prochów z Wieliszewa 
przeniesiono na nowo utworzony, legionowski 

cmentarz parafi alny. Jesieni¹ 1944 r. cmentarz 
znajdowa³ siê na linii frontu. Niezwykle ciê¿kie 
walki w tej okolicy przyczyni³y siê do uszko-
dzenia wiêkszości nagrobków. Droga do Ze-
grza w okolicach cmentarza by³a szturmowana 
przez Rosjan kilkanaście razy, a w okolicach 
cmentarza zginê³o oko³o 400 ¿o³nierzy z IV 
korpusu SS. Natomiast poleg³ych czo³gistów 
radzieckich upamiêtnia zapomniany i zdewa-
stowany obelisk, stoj¹cy w pasie przeciwpo¿a-
rowym przy drodze do Zegrza (przed wiaduk-
tem kolejowym po prawej).

Gdy porównamy przedwojenne i wspó³czesne 
mapy okolic cmentarza wojskowego w Wieli-
szewie, zauwa¿ymy, ¿e przylegaj¹cy do niego las 
Uroczyska Wieliszew by³ przed II wojn¹ świa-
tow¹ têtni¹c¹ ¿yciem osad¹ parcelacyjn¹ Wieli-
szew, zwan¹ Kwietniówk¹. Jak wspominaj¹ naj-
starsi mieszkañcy Micha³owa, by³a to ulubiona 
osada letniskowa zamo¿nych przedsiêbiorców 
¿ydowskich z Warszawy, którzy wybudowali 

207 Grób kpr. Tadeusza Szczepańskiego z 2. Pułku Saperów Kolejowych zmarłego tragicznie 15 sierpnia 1927 r. 
208 Nagrobek Bogdana Jerzego Napierały

207 208
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tu kilkanaście drewnianych willi. Ich nazwy 
umieszczane na elewacjach przypomina³y mod-
ne w latach 30. XX w. letniska. Goście mogli 
odnaleźæ tu „Dianê”, „Uniwersal”, „Ewizannê”, 
„Ferster”, „Modr¹”, „Wrzos”, „Jupiter”. Jedna
z nich rzekomo nale¿a³a do warszawskiego 
króla futer. Budynki wznoszono wed³ug naj-
nowszych wówczas trendów architektonicz-
nych. Mia³y przeszklone altany, „okrêtowe” ta-
rasy i fundamenty ob³o¿one ceg³¹ klinkierow¹. 
Jednym z administratorów osady letniskowej 
by³ niejaki pan Suchecki. Swoje wille wznieśli 
tu m.in. in¿. Izydor Czydner, in¿. Henryk Pfef-
fer i in¿. Stanis³aw Szereszewski. Dla letników 
zagospodarowano pobliskie wyrobiska torfu 
− jeziorko Kwietniówkê, m.in. na grobli usta-
wiono malowniczy mostek. Do dziś jest to nie-
zwykle urokliwe miejsce warte odwiedzenia. 
Latem 1944 r. jedn¹ z willi na Kwietniówce 
wynaj¹³ z rodzin¹ Jerzy Zagórski, poeta i pro-
zaik, wspó³twórca wileñskiej grupy poetyckiej 
„¯agary”. Kilka tygodni przed wybuchem po-

wstania warszawskiego gości³ tu s³ynnego poe-
tê czasu wojny i ¿o³nierza batalionu „Parasol” 
Krzysztofa Kamila Baczyñskiego wraz z ¿on¹ 
Barbar¹ Drabczyñsk¹. Ich tragiczna śmieræ 
w powstaniu oraz wspomnienie tej wizyty sk³o-
ni³y J. Zagórskiego do nadania tomikowi poezji 
wydanemu w 1947 r. tytu³u Wieczór w Wieli-
szewie. Dziś śladami po mieszkañcach Kwiet-
niówki s¹ fragmenty talerzy, sztuæców, zardze-
wia³e szyldy, drobne monety wykopywane przez 
eksploratorów. Jedn¹ z ciekawostek jest stalowa 
matryca z odlanym tekstem: Uwaga! FLANCE 
kalafi orów, kapusty i ró¿nych kwiatów oraz 
ró¿e, najtaniej mo¿na dostaæ u OGRODNIKA 
na ul. Promienistej 48.

Do Kwietniówki naj³atwiej dotrzeæ pieszo 
zostawiaj¹c pojazd przy przeciêciu linii kole-
jowej Legionowo−Nieporêt i drogi nr 61 (wia-
dukt kolejowy), nale¿y nastêpnie przejśæ za li-
niê kolejow¹ Legionowo−Zegrze. W pobli¿u 
jeziora Kwietniówka biegnie ście¿ka rowerowa 
szlaku wieliszewskiego.

209 Jedna z nowoczesnych willi na terenie Kwietniówki, fotografi a z 18 maja 1943 r.

209
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Do po³o¿onego 23 km od centrum Warsza-
wy Legionowa mo¿na wygodnie dojechaæ 

drog¹ nr 61. Alternatywnym do samochodu 
osobowego środkiem transportu mo¿e byæ: 
komunikacja autobusowa ZTM (linie 723, 
731,736, N63), odje¿d¿aj¹cy z centrum stoli-
cy prywatni przewoźnicy (Translud, Translud 
Bis i Z-Bus), komunikacja autobusowa (dwo-
rzec PKS Warszawa Zachodnia), komunikacja 
kolejowa relacji Warszawa−Dzia³dowo i Szyb-
kiej Kolei Miejskiej S9.

Geneza powstania Legionowa siêga 1877 r., 
kiedy w dobrach Potockich oddano do u¿yt-
ku stacjê Kolei Nadwiślañskiej klasy IV – Ja-
b³onna. Przeznaczeniem linii kolejowej by³o 
po³¹czenie rosyjskich twierdz w Modlinie, 
Warszawie i Dêblinie oraz transport podol-

skiego zbo¿a do nadba³tyckich portów. Stacja 
by³a ówcześnie jedn¹ z 24 stacji na ca³ej linii 
od Kowla do M³awy. W 1884 r. zatrzyma³ siê 
na niej wraz ze świt¹ car Aleksander III, któ-
ry wizytowa³ zachodnie gubernie. Przy stacji 
kolejowej, która by³a podstawowym czynni-
kiem miastotwórczym, ju¿ od pocz¹tku lat 
80. XIX w. zaczê³o rozwijaæ siê letnisko Gucin. 
Powsta³o w obrêbie obecnych ulic Pi³sudskie-
go–Kościuszki–S³owackiego. Nazwa letniska 
wywodzi siê od imienia Augusta Potockiego, 
nazywanego potocznie Guciem. Hrabia, ¿yj¹cy 
w latach 1847–1905, rozparcelowa³ czêśæ dóbr 
po³o¿onych przy stacji kolejowej z przeznacze-
niem na dzia³ki. Do 1885 r. na terenie letni-
ska licz¹cego ponad 49 morgów wzniesiono 10 
drewnianych willi. Z Rejestru Pomiarowego 

Legionowo (siedziba powiatu)

210 Zdjęcie Legionowa wykonane z balonu ok. 1921 r. W centrum widać carskie koszary „Obozu Hurki”, stację 
kolejową i nieliczne wille w Parku Gucin

210
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Dóbr Jab³onna wynika, ¿e poza Parkiem Gu-
cin na terenie przysz³ego Legionowa istnia³y 
tak¿e Folwark Koz³ówka, osada gajowego Bu-
kowiec, folwark i ogród warzywny Ludwisin. 

Poza kolej¹ i letniskiem istotnym czynni-
kiem miastotwórczym okaza³ siê garnizon ro-
syjski, którego pocz¹tki siêgaj¹ 1892 r. Wów-
czas w³adze carskie wykupi³y od hr. Augusta 
Potockiego tereny le¿¹ce na pó³noc od stacji 
kolejowej. W tym samym roku przyst¹piono 
do budowy kilkudziesiêciu drewnianych bu-
dynków. Na prze³omie XIX i XX w. kompleks 
koszarowy w Jab³onnie tworzy³ du¿e samo-
dzielne miasteczko wojskowe. W 1899 r. sta-
cjonowa³y tu: 191. Drohiczyñski Rezerwowy 
Pu³k Piechoty, 192. Wawerski Rezerwowy Pu³k 
Piechoty, Oddzia³ Balonowy Warszawskiego 
Rejonu Ufortyfi kowanego, 4. Batalion Kolejo-
wy. Na sta³e s³u¿y³o tu oko³o 3,5 tys. ¿o³nie-
rzy. Tak du¿e miasteczko wojskowe w mar-

cu 1899 r. car Miko³aj II nazwa³ „Obozem 
Feldmarsza³ka Hurki” – dla upamiêtnienia 
feldmarsza³ka Józefa W³adimirowicza Hur-
ki, zwyciêskiego dowódcy w wojnie z Turcj¹, 
by³ego warszawskiego genera³a gubernatora 
(1883–1894) i za³o¿yciela garnizonu w Jab³on-
nie w 1892 r. Nazwisko Hurki ju¿ za jego ¿ycia 
wesz³o do kanonu patriotycznego rosyjskiej 
armii. Jednak¿e na ziemiach polskich by³o 
obok A. Apuchtina synonimem radykalnej 
rusyfi kacji i prześladowañ Polaków. W lutym 
1910 r. zapad³a decyzja o skasowaniu pu³ków 
rezerwowych. W tym samym roku ich miejsce 
zaj¹³ 8. Estlandzki Pu³k Piechoty – elitarna car-
ska jednostka, która w 1911 r. obchodzi³a w Ja-
b³onnie 200-lecie istnienia. Warto podkreśliæ, 
¿e w tym czasie przy pu³ku wychowywa³ siê 
Igor Newerly – późniejszy znany pisarz. Jako 
ch³opiec mieszka³ w koszarach wraz z rodzin¹, 
a jego ojczym by³ dowódc¹ kompanii karabi-

211 Oddany w 2008 r. ratusz wg projektu Janusza Pachowskiego
212 Drogowskaz miast partnerskich przy „Błękitnym Centrum”

211 212
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nów maszynowych. Wspomnienia z Jab³onny 
pisarz sugestywnie przedstawi³ w autobiogra-
fi cznej powieści pt. Zosta³o z uczty bogów. 

Czwartym czynnikiem miastotwórczym 
by³a Huta Szk³a Jab³onna. W zak³adzie za³o¿o-
nym w 1897 r. produkowano g³ównie butelki 
do piwa. Na pocz¹tku XX w. huta zatrudnia-
³a oko³o 70 osób. Wydarzenia z lat 1877–1918 
zdeterminowa³y rozwój przestrzenny przysz³e-
go Legionowa. Cech¹ wspóln¹ letniska, koszar 
i huty szk³a by³o po³o¿enie w bezpośrednim 
s¹siedztwie stacji kolejowej. Tu te¿ nale¿y 
doszukiwaæ siê zal¹¿ków terytorialnych i naj-
starszych zabytków przysz³ego Legionowa.

W listopadzie 1918 r. niemieckie koszary 
przy stacji Jab³onna rozbroi³a kompania Pol-
skiej Organizacji Wojskowej pod dowództwem 
Polikarpa Wróblewskiego z Chotomowa. 
Wkrótce garnizon sta³ siê miejscem formowa-

nia jednostek Wojska Polskiego. 15 stycznia 
1919 r. gen. Stanis³aw Szeptycki, Szef Sztabu 
Generalnego WP wyda³ rozkaz, którego na-
stêpstwa by³y znamienne dla koszar w pod-
warszawskiej Jab³onnie. Czytamy w nim m.in. 
Naczelny Wódz W.P. pismem z dnia 4.I.1919, 
chc¹c wynagrodziæ zas³ugi Legjonów Polskich 
(...) i utrwaliæ tradycjê ich bojów i ofi arnej 
pracy w warunkach najciê¿szych, ustanowi³, 
by pu³ki te w Armji Polskiej nazwê Pu³ków 
Legjonowych zachowa³y i numeracjê od 1 
w ogólnej ilości 6-ciu (...) Dla utrzymania tra-
dycji nale¿y o ile mo¿ności zatrzymaæ daw-
ne przydzia³y pu³kowe ofi cerów i ¿o³nierzy, 
np. ofi cerów i ¿o³nierzy dawnego 1 p.p. Legjo-
nów przydzieliæ do tworz¹cego siê 1 p.p. Tym 
samym rozkazem w Jab³onnie zosta³ powo-
³any Inspektorat Piechoty Legionów, którego 
dowództwo obj¹³ 15 stycznia 1919 r. gen. Bole-

213

213 Nowoczesne skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Jagiellońskiej
214 Osiedle przy ul. ppłk. Edwarda Dietricha 
215 Kamieniczki przy rynku
216 Skwer im. ks. Jerzego Popiełuszki

214

215 216
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s³aw Roja. Jego zadaniem by³o zorganizowanie 
dywizji legionowej i uzupe³nianie jej pu³ków 
dawnymi legionistami, jak i nowymi ochot-
nikami. Szczególna atmosfera miejsca, 
wspomnienia dawnych walk i zgromadzenie 
w jednym garnizonie wielu dawnych legioni-
stów, sk³oni³y gen. Rojê do nadania koszarom 
w Jab³onnie w 1919 r. nazwy Legionowo. W ten 
sposób upamiêtni³ on czyn zbrojny Legionów 
Polskich z lat 1914–1917, a tak¿e osadê Legio-
nowo, istniej¹c¹ w czasie I wojny światowej 
na Polesiu Wo³yñskim.

Lata 1919–1939 to okres dynamicznego 
rozwoju Legionowa. Proces parcelacji dóbr 
Maurycego hr. Potockiego (syna Augusta) 
rozpoczêty w 1925 r. przekszta³ci³ dotychcza-
sowe tereny leśne w ogromny plac budowy. 
Osada parcelacyjna Jab³onna Legionowa I, II 
i III w okresie miêdzywojennym objê³a oko³o 
3 tys. dzia³ek. By³o oczywiste, ¿e osada powin-
na usamodzielniæ siê administracyjnie. Sta³o 
siê to 17 marca 1930 r., kiedy Minister Spraw 
Wewnêtrznych nada³ osiedlu Legionowo sta-
tus samodzielnej gminy wiejskiej z miejskim 
systemem fi nansowania. W sk³ad gminy Le-
gionowo wesz³y koszary z poligonem (obecne 
osiedle Piaski i jednostka wojskowa), osada 
parcelacyjna Jab³onna Legionowa I, II i III, wieś 
Cegielnia oraz folwark Ludwisin. Utworzenie 
samodzielnej gminy pozwoli³o mieszkañcom 
Legionowa uregulowaæ ¿ycie spo³eczne osied-
la. W grudniu 1933 r. arcybiskup Aleksander 
Kakowski erygowa³ parafi ê pw. św. Jana Kante-

go. Rok później z inicjatywy proboszcza parafi i 
ks. Anatola Sa³agi za³o¿ono cmentarz na tzw. 
III Parceli. W latach 30. XX w. w Legionowie 
funkcjonowa³y poczta, 4 szko³y powszechne, 
szko³a handlowa, Pañstwowy Instytut Me-
teorologii, Towarzystwo Mi³ośników Osiedla 
Legionowo, Zwi¹zek Legionistów, Ochotnicza 
Stra¿ Po¿arna.

Nieco inaczej potoczy³o siê ¿ycie garnizo-
nu. Koszary w Legionowie odegra³y istotn¹ 
rolê w czasie Bitwy Warszawskiej w sierpniu 
1920 r. To z nich wyruszy³a do boju 10. Dywizja 
Piechoty, tzw. „dywizja ostatniej szansy”, która 
rozstrzygnê³a na korzyśæ Polski losy bitwy pod 
Radzyminem. Po zakoñczeniu dzia³añ wojen-
nych zakwaterowano tu 3 g³ówne jednostki: 1. 
Dywizjon Poci¹gów Pancernych, 2. Batalion 
Mostów Kolejowych oraz 2. Batalion Balonowy. 
Szczególnie znany by³ ostatni oddzia³. Jego pilo-
ci, mieszkañcy Legionowa, Franciszek Hynek, 
Zbigniew Burzyñski, W³adys³aw Pomaski kil-
kakrotnie wygrali presti¿owe zawody balonowe 
o puchar im. Gordona Bennetta. Sukcesy by³y 
mo¿liwe dziêki doskona³ym balonom produko-
wanym od 1925 r. w legionowskiej Wytwórni 
Balonów i Spadochronów. W 1935 r. zak³ad od-
wiedzi³ światowej s³awy pilot i naukowiec, pro-
fesor August Piccard, gdzie zapozna³ siê z taj-
nikami produkcji i doświadczeniami polskich 
pilotów w lotach na wysokośæ. W 1938 r. mjr Je-
rzy Mazurek i in¿. Józef Paczosa zaprojektowali 
najwiêkszy balon świata „Gwiazdê Polski”. Jego 
start na wysokośæ 30 km zaplanowali w Dolinie 

217 Pomnik Polski Walczącej na rondzie Armii Krajowej
218 Głaz upamiętniający zasłużoną rodzinę Rykaczewskich

217 218
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Chocho³owskiej. Niestety, po¿ar balonu unie-
mo¿liwi³ pokonanie wysokości 30 km. Swoisty 
koloryt nadawali osadzie ofi cerowie pancernia-
cy. W garnizonie stacjonowa³o 5 poci¹gów pan-
cernych. We wrześniu 1939 r. ich za³ogi wziê³y 
ofi arny udzia³ w wojnie obronnej.

We wrześniu 1939 r. Legionowo by³o po³o¿o-
ne w cieniu walk o twierdzê Modlin. 13 wrześ-
nia do osady wkroczy³y pierwsze jednostki hit-
lerowskie. Ju¿ w pocz¹tkowym roku okupacji, 
w lutym 1940 r. w Palmirach zamordowano 
wielu wybitnych obywateli Legionowa, dzia-

³aczy spo³ecznych i politycznych – za³o¿ycieli 
miasta. Wśród ofi ar byli urzêdnicy, przemy-
s³owcy, kupcy, wojskowi, lekarze i in¿ynierowie. 
W czasie powojennej ekshumacji przeprowa-
dzonej w maju 1946 r. uda³o siê ustaliæ nazwi-
ska zaledwie 78 ofi ar, z tego 48 z Legionowa. 
Upamiêtnia je tablica ufundowana z inicjatywy 
zas³u¿onego ks. p³k. Jana Mrugacza w kościele 
garnizonowym oraz mogi³a „I” w Palmirach. 
Okres okupacji w pamiêci mieszkañców zapi-
sa³ siê tak¿e wspania³¹ postaw¹ nauczycieli taj-
nego nauczania, ofi arnymi walkami ¿o³nierzy 

219 Kwatera wojenna na cmentarzu parafi alnym
220 Figura Matki Bożej przy ul. Sowińskiego 40
221 Park im. NSZZ Solidarność
222 Park im. Jana Pawła II − głaz z medalionem projektu Gustawa Zemły

219 220

221 222
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Armii Krajowej I Rejonu „Marianowo–Brzo-
zów” VII Obwodu podczas powstania warszaw-
skiego na terenie Legionowa. Tragiczn¹ kartê 
tworzy historia getta na terenie Ludwisina i wy-
mordowanie spo³eczności ¿ydowskiej w ośrod-
ku zag³ady w Treblince. 28 października 1944 
r. do Legionowa wkroczy³y pierwsze oddzia³y 
radzieckiej 47. Armii.

Wed³ug danych z lipca 1946 r. osada liczy³a 
prawie 10 tys. mieszkañców. W 1947 r. w Legio-
nowie odby³a siê po¿egnalna defi lada 1. War-
szawskiej Dywizji Kawalerii. Jej rozformowa-
nie zamknê³o tysi¹cletnie dzieje jazdy polskiej. 
Lata 1945–1952 by³y trudn¹ drog¹ do uzyska-
nia przez Legionowo praw miejskich. Rozpo-
rz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów Józefa 
Cyrankiewicza z 3 maja 1952 r. osadzie zosta³ 
nadany ustrój miejski. W granice miasta zo-
sta³y w³¹czone tak¿e 2 gromady: Bukowiec 
oraz £ajski-Grudzie. W 1974 r. przyjêto plan 
zagospodarowania przestrzennego Legiono-
wa, uwzglêdniaj¹cy budowê fabryki domów 
w £ajskach i budowê „Osiedla Jagielloñska” 

dla 15 tys. mieszkañców. Obecnie w zasobach 
Legionowskiej Spó³dzielni Lokatorsko-W³as-
nościowej mieszka oko³o 25 tys. z 50 tys. 
wszystkich mieszkañców. Po II wojnie świa-
towej reaktywowano w Legionowie Warsztaty 
Remontowe Spadochronów, które z czasem 
przekszta³ci³y siê w Zak³ady Sprzêtu Tech-
nicznego i Turystycznego „Aviotex”. Zak³ady 
dzia³aj¹ce w Legionowie w latach 1949–1998 
s³ynê³y w ca³ej Polsce i na świecie z produk-
cji spadochronów i namiotów. Realizowa³y 
zamówienia dla wojska, m.in. spadochrony 
desantowe, stroje kompensacyjne dla pilotów 
odrzutowców i nurków. Doskona³a jakośæ wy-
robów spowodowa³a, ¿e zak³adowi zapropono-
wano opracowanie i wyprodukowanie wypo-
sa¿enia dla alpinistów i pilotów balonowych. 
W 1983 r. na balonie „Polonez” wyprodukowa-
nym w legionowskiej wytwórni polska za³oga 
Stefan Makne i Ireneusz Cieślak zwyciê¿y³a 
w zawodach o Puchar im. Gordona Bennetta 
zorganizowanych we Francji. Czêstym goś-
ciem w zak³adach by³a tak¿e s³ynna himala-

223

223 Hala „Arena Legionowo” oddana do użytku w 2010 r.
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istka Wanda Rutkiewicz (1943–1992). Z in-
nych wa¿niejszych przedsiêbiorstw okresu PRL 
nale¿y wymieniæ Mazowieckie Zak³ady Wa-
pienno-Piaskowe dzia³aj¹ce od 1959 r., Przed-
siêbiorstwo Przetwórstwa Blach „Bistyp” oraz 
Mazowiecki Kombinat Budowlany. Od chwili 
zakoñczenia II wojny Legionowo by³o wa¿nym 
garnizonem wojskowym i ośrodkiem szkolenia 
S³u¿by Bezpieczeñstwa PRL. Funkcjonowa-
³a tu Wy¿sza Szko³a Ofi cerska Ministerstwa 
Spraw Wewnêtrznych im. Feliksa Dzier¿yñ-
skiego, która po zmianach ustrojowych w 1990 
r. zosta³a przekszta³cona w Centrum Szkolenia 
Policji. W latach 1947–2011 w Legionowie sta-
cjonowa³o dowództwo 1. Warszawskiej Dywizji 
Zmechanizowanej, a miasto by³o du¿ym ty³o-
wym garnizonem wojskowym.

W grudniu 1987 r. Legionowo zosta³o wpi-
sane do urzêdowego rejestru miast prezy-
denckich, gdy¿ przekroczy³o liczbê 50 tys. 
mieszkañców. Jego pierwszym prezydentem 
zosta³ in¿. Kazimierz Kurnicki. Po zmianach 
ustrojowych w 1990 r. miasto sta³o siê w pe³-

ni samorz¹dn¹ gmin¹. Jednym z elementów 
budowania to¿samości lokalnej by³y liczne 
inicjatywy zwi¹zane z upowszechnieniem 
historii Legionowa i budowaniem wokó³ 
niej to¿samości lokalnej. Do wa¿niejszych 
inicjatyw w tym zakresie zaliczyæ nale¿y od-
s³oniêcie w 1994 r. pomnika Polski Walcz¹-
cej na rondzie Armii Krajowej. Monument 
powsta³ w wyniku d³ugoletnich starañ pp³k. 
Edwarda Dietricha (1910–2005) ps. „Ralf”, 
¿o³nierza AK, od 1995 r. Honorowego Oby-
watela Miasta Legionowo. 

Legionowo mo¿e byæ dogodnym punktem 
do rozpoczêcia wycieczek. Przez miasto bieg-
n¹ liczne turystyczne szlaki piesze i rowero-
we. Miasto s¹siaduje bezpośrednio z du¿ymi 
kompleksami leśnymi: lasami legionowski-
mi, lasami chotomowskimi, lasami nieporê-
ckimi. Blisko te¿ st¹d (7 km) do Zalewu Ze-
grzyñskiego.

Szczegó³owe informacje o tym, jak zwiedzaæ 
miasto przedstawiamy w rozdziale Legionow-
ski spacerownik.

224

225

224 Msza polowa na legionowskim rynku 3 maja 1933 r. Muro-
wana kamienica Antoniego Smolińskiego po lewej to jedyny 
zachowany budynek w tej części rynku

225 Start balonu „Legionowo” 11 września 1934 r.
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Wieś po³o¿ona w po³udniowej czêści gmi-
ny Nieporêt. Naj³atwiej tam dotrzeæ 

drog¹ gminn¹, skrêcaj¹c za drogowskazem od
strony drogi nr 633 Warszawa−Nieporêt. 
W 1. po³. XIX w. Potoccy osiedlili w swoich 
dobrach kilkadziesi¹t rodzin kolonistów nie-
mieckich. Osuszaj¹c bagna, wprowadzali oni 
nowoczesne metody uprawy roli i hodowli 
zwierz¹t. Wielu pracowa³o w s³u¿bie leśnej. 

Przez dziesi¹tki lat zachowuj¹c odrêbnośæ 
religijn¹, ulegali stopniowemu procesowi 
polonizacji. Wed³ug spisu powszechnego 
z 1921 r. najwiêksze skupiska wyznawców 
religii ewangelickiej w ówczesnej gminie 
Nieporêt znajdowa³y siê w Stanis³awowie 
(247 osób), Aleksandrowie (92), Augustów-
ku (58) i Izabelinie (36). O ich minionej 
obecności przypominaj¹ nieliczne budynki 

Michałów-Grabina (gmina Nieporęt)

226 Nagrobek Fridriha Guhla zmarłego w 1939 r.
227 Przydrożna kapliczka z 1911 r.
228 Pomnik Emilii z Czarnowskich Kaufman (1891−1913)
229 Grób Joanny Szuster z 1933 r.
230 Koń przy jednej z posesji

226 228227

229 230
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i przede wszystkim relikty cmentarzy: w Sta-
nis³awowie Pierwszym przy ul. Konwaliowej, 
w Aleksandrowie przy ul. Ma³o³êckiej u wylo-
tu ul. Jesionowej (jeden metalowy krzy¿) oraz 
w Micha³owie-Grabinie, a jak podaj¹ XIX-
wieczne mapy Micha³owej Grabinie. W tej 
ostatniej na cmentarzu przy ul. Kwiatowej 22 
(zwanej niegdyś Dorfstrasse) nazwiska daw-
nych mieszkañców przypominaj¹ ostrzelane 
nagrobki rodziny Blum z 1899 r., Heinricha 
i Mathildy Bartel, Petronili Bartel zmar³ej 
w 1923 r., 22-letniej Emilii z Czarnowskich 
Kaufman, zmar³ej 10 marca 1913 r., Joan-
ny Szuster (1875−1933), Karoliny Kebber, 
Manka oraz Luizy Guhl i 15-letniego Fridriha 

Guhla (pisownia oryginalna) zmar³ego 5 li-
stopada 1939 r. W g³êbi cmentarza zachowa³a 
siê tak¿e przewrócona kolumna upamiêtnia-
j¹ca 37-letniego Henryka Rajnchole, zmar-
³ego w 1924 r. Badaczowi dziejów Nieporêtu, 
W³odzimierzowi B³awdziewiczowi, uda³o siê 
nawi¹zaæ kontakt z rodzinami by³ych koloni-
stów, m.in. z Friedrichem Mankiem, urodzo-
nym w Micha³owie-Grabinie w 1929 r. Miesz-
kaj¹c obecnie w Kamen w Nadrenii Pó³nocnej 
Westfalii, sporz¹dzi³ z pamiêci cenny plan za-
budowañ wsi sprzed 1939 r. wraz z nazwiska-
mi ich w³aścicieli.

W pobli¿u miejscowości biegnie po³udnio-
wy szlak rowerowy.
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Miejscowośæ po³o¿ona na pó³nocny 
wschód od Legionowa, przy drodze 

nr 61. Mijaj¹c przejazd kolejowy przy stacji 
Micha³ów-Reginów (ul. Nowodworska), warto 
zwróciæ uwagê na stoj¹cy tu¿ przy torach nie-
pozorny szary budynek (w³asnośæ prywatna). 
Jako jeden z ostatnich przypomina o s³ynnych 
niegdyś Zak³adach Przemys³owych „Podko-
wa” S.A. W zachowanym budynku mieści³a siê 
kasa i świetlica, a po wojnie z jego pomiesz-
czeñ korzysta³a szko³a podstawowa w £aj-
skach. Æwieræ wieku temu w pobli¿u budynku 
sta³y jeszcze betonowe s³upy bramne zak³adu 
ozdobione wizerunkiem koñskiej podkowy 
z liter¹ P w środku. Obecnie na miejscu wy-
twórni powsta³y nowoczesne wille.

Jak ustali³a dr Katarzyna Kuligowska, au-
torka cennej monografi i poświêconej zak³a-
dom, rozpoczê³y one produkcjê w tym miej-
scu w czerwcu 1933 r. Pocz¹tkowo nosi³y 
nazwê Zak³adów Mechanicznych „Podkowa” 
S.A. Poniatów. Wielu fachowców przenio-
s³o siê tu wraz z w³aścicielem zak³adu Józe-
fem Folmanem z Sosnowca. Tam bowiem 
w 1921 r. zosta³a za³o¿ona „pierwsza Podko-
wa”. W zak³adzie wytwarzano przede wszyst-
kim hacele do podków, choæ zarz¹d fi rmy 
z dyrektorem W³adys³awem Dzier¿awskim 
d¹¿y³ do rozszerzenia zakresu produkcji. Po-
skutkowa³o to budow¹ wydzia³u optycznego, 
w którym zajmowano siê szlifowaniem szkie³ 
okularowych dla ubezpieczalni spo³ecznych 

Michałów-Reginów (gmina Wieliszew)

231 Budynek kasy i świetlicy Zakładów Przemysłowych „Podkowa” S.A.
232 Kamień upamiętniający Kazimierza Widorta (ul. Osiedlowa 6a)
233 Przystanek kolejowy w Poniatowie (obecnie Michałów-Reginów), 1943 r.
234 Przystanek kolejowy Michałów-Reginów

231 232

233 234
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oraz szkie³ do lornetek wojskowych i przy-
rz¹dów celowniczych. Dziêki temu zak³ad 
sta³ siê licz¹cym producentem szkie³ op-
tycznych w miêdzywojennej Polsce. Jednak-
¿e do historii przeszed³ g³ównie za spraw¹ 
produkcji… lekkich motocykli Podkowa 98. 
W 1938 r. zbudowano próbn¹ seriê dziesiêciu 
motocykli z angielskim silnikiem Villiers. 
W 1939 r. rozpoczêto produkcjê seryjn¹. Wy-
produkowano ³¹cznie od 150 do 300 sztuk. 
By³ to elegancki i wytrzyma³y motocykl, 
który wed³ug folderu reklamowego z 1939 r., 
wygra³ 100-kilometrowy rajd organizowany 
przez Wojskowy Klub Sportowy Legia. Zak³a-
dy by³y wa¿nym miejscem zatrudnienia dla 
mieszkañców regionu. W szczytowym okre-
sie produkcji zatrudnia³y do 200 osób. Sosno-
wiacy z „Podkowy” trzymali siê razem. Kilka 
rodzin wybudowa³o obok siebie domy w £aj-
skach, wówczas na zupe³nym pustkowiu. 
Dziś jest to skrzy¿owanie ulic Olszankowej 

i L. Staffa w Legionowie. Niestety, w marcu 
1943 r. zak³ad sp³on¹³, a dzie³a zniszcze-
nia dokona³y dzia³ania wojenne jesieni¹ 
1944 r. Ciekawostk¹ jest, ¿e wizerunek mo-
tocykla Podkowa ozdobi³ znaczek pocztowy 
wyemitowany w 1987 r. przez Pocztê Polsk¹.

W Micha³owie-Reginowie warto skrêciæ 
w ul. G³ówn¹, przy której znajduje siê ka-
mieñ z wmurowan¹ tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ 
por. Kazimierza Widorta (1907−1939). Ofi -
cer s³u¿¹c w 67. Pu³ku Piechoty, poleg³ boha-
tersko 14 września 1939 r. w bitwie nad Bzu-
r¹. Tablica zosta³a ods³oniêta we wrześniu 
2011 r. na przedwojennej posesji K. Widorta, 
któr¹ zakupi³ w 1937 r. od rodziny Zyskow-
skich. Na 3-hektarowej parceli zbudowa³ 
wówczas dom, w którym zamieszka³ wraz 
z rodzin¹ tu¿ przed wybuchem wojny. 

Mi³ośnicy dwóch kó³ek mog¹ z Micha³owa--
-Reginowa ruszyæ wieliszewskim szlakiem ro-
werowym.
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Wieś Nieporêt po³o¿ona jest we wschod-
niej czêści powiatu legionowskiego, przy 

zbiegu dróg wojewódzkich nr 633 i 631. Naj-
starsza znana wzmianka o miejscowości po-
chodzi z 20 lipca 1387 r. i jest zwi¹zana z ery-
gowaniem parafi i wieliszewskiej. Nieporêcka 
wieś zosta³a wówczas przydzielona jako upo-
sa¿enie do nowo utworzonej parafi i. Na prze-
³omie XIV i XV w. by³a to znacz¹ca osada bart-
na. Wed³ug dekretu biskupa poznañskiego 

Wojciecha Jastrzêbca z 1406 r. jej mieszkañcy 
byli zobowi¹zani zaopatrywaæ w miód kapitu-
³ê kolegialn¹ w Warszawie. W 1484 r. ksi¹¿ê 
warszawski Boles³aw V odst¹pi³ Nieporêt bra-
ciom Micha³owi i Wojciechowi Pra¿mowskim 
herbu Belina.

Po przeniesieniu w 1596 r. przez Zygmun-
ta III Wazê siedziby królewskiej z Krakowa 
do Warszawy stopniowo wykszta³ci³o siê za-
³o¿enie rezydencjonalne dworu królewskie-

Nieporęt (siedziba gminy)

235 Kanał Żerański wybudowany w 1963 r.
236 Barokowy kościół w Nieporęcie konsekrowany w 1668 r.
237 Dzwonnica bramna z XIX w.
238 Płyta epitafi jna Konstancji Niedźwieckiej z Żabickich z 1816 r.
239 Obelisk Szymona Kowalskiego z 1837 r.

235 236

237 238 239
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go. Jednym z jego elementów by³a siedziba 
myśliwska w Nieporêcie, wzniesiona z drew-
na na pocz¹tku XVII w. Dwór têtni³ ¿yciem, 
bywali tu królowie Zygmunt III Waza, W³a-
dys³aw IV, Jan Kazimierz, wystawiano tak¿e 
balety, do których scenariusz pisa³ Jan Andrzej 
Morsztyn. W tym okresie uregulowano sto-
sunki wodne w puszczy, osuszaj¹c bagniste 
rozlewiska rzeczki D³ugiej i tworz¹c tzw. ka-
na³ królewski. Jednym z ciekawszych doku-
mentów zwi¹zanych z dworem w Nieporêcie 
jest dekret biskupa ordynariusza p³ockiego 
Jana Gembickiego z maja 1660 r. Podwa¿a on 
rzekomy cud, jaki mia³ wydarzyæ siê w kaplicy. 
W czerwcu 2006 r. przy ul. Dworcowej w Nie-

porêcie (tu, gdzie istnieje boisko szkolne) mia³o 
miejsce sensacyjne odkrycie ceglano-kamien-
nych fundamentów jednego z XVII-wiecznych 
budynków mieszkalnych nale¿¹cych do za-
³o¿enia dworu myśliwskiego Wazów. Zespó³ 
prowadz¹cy prace sonda¿owe pod kierunkiem 
archeologa Wawrzyñca Orliñskiego odnalaz³ 
tu cenne elementy wyposa¿enia, m.in. XVII-
wieczne szk³o butelkowe, fragmenty talerzy 
i kafl i piecowych z ornamentem winnej lato-
rośli. Najcenniejszym odkryciem by³ element 
b³êkitnego kafl a piecowego w kszta³cie korony 
Wazów i co niezwykle rzadkie, sygnowanego 
na odwrocie przez wytwórcê. Niestety, po za-
koñczeniu prac fundamenty zosta³y zasypa-

240 Wnętrze kościoła po ostatnim remoncie 
241 XVII-wieczne zwieńczenie portalu z herbem Snop Wazów 
242 Tablica w kruchcie poświęcona poległym żołnierzom III Batalionu I Rejonu AK
243 Plac Wolności z dębem „Niepodległości”

240 241

242 243
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ne, choæ mog³y staæ siê jedn¹ z najwiêkszych 
atrakcji turystycznych regionu.

Barokowy kośció³ w Nieporêcie jest jednym 
z cenniejszych zabytków w powiecie legio-
nowskim. Jak ustali³ W³odzimierz B³awdzie-
wicz, autor opracowania Dzieje kościo³a nie-
porêckiego 1660−2005, świ¹tyniê wzniesiono 
miêdzy 1661 a 1667 r. W 1661 r. Sejm Koron-
ny przyj¹³ uchwa³ê zatwierdzaj¹c¹ wolê króla 
Jana II Kazimierza Wazy budowy kościo³a jako 
wotum dziêkczynnego po wojnie ze Szwecj¹. 
Czytamy w niej m.in.: Zawdziêczaj¹c Panu 
Bogu Zastêpów Jego Świêt¹ Opatrznośæ Nam 
i Rzeczypospolitej w zachowaniu i eliberowa-
niu [uwolnieniu] od tak wielkich niebezpie-
czeñstw dot¹d pokazan¹, jak¹ Mu wszelak¹ 
wdziêcznośæ za to jesteśmy powinni, tak onej 
w kościele wsi naszej Nieporêta wieczn¹ pa-
miêæ mieæ chcemy. 8 kwietnia 1668 r. król 
Jan Kazimierz wyda³ pe³ny dekret fundacyjny 
kościo³a. 18 czerwca 1668 r. aktu konsekra-
cji świ¹tyni dokona³ biskup Ludwik Za³uski, 
a 31 sierpnia 1668 r. jej pierwszym probosz-
czem zosta³ ks. Jerzy Stanis³aw Wêgierski, 

przewodnicz¹cy kapitu³y kanoników w kate-
drze kijowskiej. Wokó³ świ¹tyni skupia³o siê 
¿ycie religijne mieszkañców, o czym zaświad-
czaj¹ zachowane od 1808 r. ksiêgi metrykalne, 
przechowywane w Archiwum Pañstwowym 
m.st. Warszawy. Jednym z najbardziej zas³u¿o-
nych i najd³u¿ej sprawuj¹cych pos³ugê ducho-
w¹ w nieporêckiej parafi i by³ ksi¹dz W³adys³aw 
Ślepowroñski (1839−1925). Duchowny przez 
56 lat pe³ni³ pos³ugê proboszcza i w trudnym 
okresie zaboru rosyjskiego pieczo³owicie dba³ 
o rozwój świ¹tyni. Nasz¹ wiedzê o nowszych 
dziejach parafi i uzupe³nia kronika parafi alna 
za³o¿ona w 1945 r. przez innego zas³u¿onego 
ks. proboszcza − Paulina Borsa. Dziêki niej 
wiemy, ¿e w 1954 r. do parafi i nale¿a³o 2950 
osób. 9 czerwca 1968 r., z okazji trzechsetnej 
rocznicy powstania parafi i, Nieporêt odwie-
dzi³ ks. prymas kardyna³ Stefan Wyszyñski. 
W grudniu 1998 r. parafi a nieporêcka zosta³a 
w³¹czona do Dekanatu Tarchomiñskiego.

Zwiedzaj¹c wnêtrze kościo³a, warto zwróciæ 
uwagê w prezbiterium na 2 portale barokowe 
tzw. uszakowe. Lewy prowadzi do zakrystii 

244 Zabytkowa pompa z wytwórni „Smok” A. Paszewina, lata 30. XX w.
245 Figura Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych wystawiona w 1863 r.
246 Grób nieznanego żołnierza, poległego w 1920 r.

244 245 246
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ministrantów (dawnego skarbczyka z orygi-
nalnymi drzwiami z XVII w.), a prawy, pó³-
nocny do zakrystii duchownych. Ozdabia 
go przepiêkna supraporta z czarnego marmuru 
z wizerunkiem herbu Wazów „Snop”. Wspó³-
cześnie jest to jedna z fi gur heraldycznych her-
bu gminy Nieporêt. Z naczyñ liturgicznych 
wyró¿niaj¹ siê monstrancja z 1852 r. wyko-
nana w Petersburgu i ofi arowana przez rodzi-
nê Orzeszków oraz chrzcielnica ufundowana 
w 1881 r. przez Andrzeja Stañczaka. Spośród 
dzie³ malarskich na uwagê zas³uguje obraz 
Chrystusa Ukrzy¿owanego Adriana G³êbo-
ckiego (1833−1905) oraz prace Adolfa Her-
mana Duszka (1872−1964): św. Józef z Dzie-
ci¹tkiem i wizerunek NMP Niepokalanie 
Poczêtej z 1953 r. Obrazy tego artysty ozdobi³y 
wystrój tak¿e innych kościo³ów, m.in. garni-
zonowego w Legionowie, świ¹tyni w Zegrzu 
i Woli Kie³piñskiej. W zwieñczeniu neobaro-
kowego o³tarza widnieje tak¿e portret św. Ka-
rola Boromeusza nieznanego autora. W lewej 
kruchcie warto zwróciæ uwagê na relikt dawnej 
posadzki z 1880 r. Na dachu kościo³a wnikliwi 
obserwatorzy dostrzeg¹ metalow¹ chor¹giew-
kê nad prezbiterium, zwieñczon¹ koron¹ Wa-
zów. Widnieje na niej data 1655 i skrót ICRPS, 
oznaczaj¹cy: Jan Kazimierz Król Polski i Szwe-
cji (Ioanes Casimirus Rex Poloniae [et] Sve-
ciae). Istnieje przypuszczenie, ¿e chor¹giewka 
zosta³a przeniesiona tu z dworu Wazów.

Na starym cmentarzu wokó³ kościo³a za-
chowa³y siê nieliczne nagrobki i stylowe tab-
lice epitafi jne umieszczone na zewnêtrznych 
murach świ¹tyni. Jedna z nich upamiêtnia 
Konstancjê Niedźwieck¹ z ¯abickich, 80-let-
ni¹ matkê ks. proboszcza Szymona Niedźwie-
ckiego, zmar³¹ 22 stycznia 1816 r. Druga zo-
sta³a poświêcona 7-letniemu dziecku Józefowi 
Smoliñskiemu, synowi Katarzyny i Dionizego, 
zmar³emu 18 września 1818 r. Z nagrobków 
wolnostoj¹cych wyró¿nia siê oryginalny obe-
lisk z trójk¹tnymi szczycikami na cześæ i pa-
miêæ Szymonowi Kowalskiemu wystawiany 
w 1837 r. oraz odtworzony nagrobek Omyliñ-
skich, rodziny pocztowców zas³u¿onych dla 
regionu. 

Istotn¹ rol¹ w za³o¿eniu kościelnym gra 
dzwonnica bramna z XIX w., kryj¹ca 2 dzwony. 

Pierwszy zosta³ przelany w 1855 r. w Warsza-
wie, ze starszego, XVIII-wiecznego dzwonu. 
Drugi powsta³ 100 lat później, w 1954 r. w zna-
nej pracowni ludwisarskiej Kruszewskich 
w Wêgrowie. Ozdobi³o go znane motto: 
Krzyknêli ch³opiêta Jan Kazimierz jako król 
wyszed³ z Nieporêta.., nawi¹zuj¹ce do elek-
cji z 1648 r., podczas której Jan Kazimierz 
mieszka³ w nieporêckim dworze i w³aśnie 
tu dowiedzia³ siê o wyborze na króla. Wspo-
mniana ludwisarnia Kruszewskich odla³a 
tak¿e dzwony, które w 1973 r. zawis³y w wie-
¿y zegarowej Zamku Królewskiego w War-
szawie.

Dzwonnica przykościelna zamyka zachodni¹ 
pierzejê Placu Wolności, który sta³ siê panteo-
nem pamiêci narodowej. Znajduje siê tu m.in. 
przepiêkna fi gura Matki Bo¿ej Pocieszycielki 
Strapionych wystawiona w 1863 r. staraniem 
obywatela nieporêckiego Jakuba Dêbkow-
skiego. Ten cenny zabytek zosta³ odnowio-
ny w 2001 r. dziêki staraniom Towarzystwa 
Przyjació³ Nieporêtu i ks. kanonika Zbigniewa 
Brzozowskiego. Od najdawniejszych czasów 
Plac Wolności by³ wa¿nym miejscem spot-
kañ i uroczystości gminnych. Wed³ug spisu 
powszechnego z 1921 r. wieś Nieporêt liczy³a 
a¿ 1006 mieszkañców wyznania rzymskoka-
tolickiego i 65 moj¿eszowego. Na placu warto 
zwróciæ uwagê na „D¹b Wolności” posadzony 
na cześæ odzyskania przez Polskê niepodleg³o-
ści. Obok niego znajduj¹ siê dwie tablice, z któ-
rych jedna, niedawno ods³oniêta, upamiêtnia 
poleg³ych ¿o³nierzy z III Batalionu I Rejonu 
Armii Krajowej i ofi ary represji NKWD. Cieka-
wostk¹ na placu jest oryginalna przedwojenna 
pompa rêczna, przestrzelona w kilku miej-
scach w czasie wojny. Zachowane na niej na-
pisy informuj¹, ¿e zosta³a wykonana w Fabryce 
Pomp „Smok”. Zak³ad, nale¿¹cy do Aleksandra 
Paszewina, od 1926 r. dzia³a³ w Warszawie przy 
ul. Leszno 70.

Kolejne warte zobaczenia miejsce w Nie-
porêcie to cmentarz parafi alny, który jest oto-
czony ceglanym murem z interesuj¹c¹ kut¹ 
bram¹. Niestety, cmentarz coraz bardziej 
zatraca historyczny charakter. Najstarsze 
mogi³y zachowa³y siê na tzw. górce. Domi-
nuje nad nimi pami¹tkowy krzy¿ Misji św. 
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z oryginaln¹ metalow¹ tabliczk¹ z 14 wrześ-
nia 1906 r. Jednym z najstarszych jest nagro-
bek z piaskowca poświêcony dwóm rosyjskim 
ofi cerom z 1. Zegrzyñskiego Pu³ku (Batalio-
nu) Piechoty Fortecznej, ppor. Eugeniuszowi 
Michaj³owiczowi Laszkiewiczowi zmar³emu 
25 września 1896 r. oraz starszemu lekarzowi 
Fiodorowi Leontiewiczowi Obnowleñskiemu 
zmar³emu 16 marca 1897 r. Równie ciekawy 
nagrobek w kszta³cie granitowej kolumny na-
le¿y do Julianny Stañczak zmar³ej w czerwcu 
1910 r. Naprzeciw niego znajduje siê inny po-
mnik z 1910 r. − 71-letniego Jana Laszkiewi-
cza. Uwagê zwraca tak¿e grób ks. W. Ślepowroñ-
skiego z pozosta³ościami ¿eliwnej konstrukcji 

oraz Andrzeja Osiñskiego z 1933 r. w kszta³cie 
z³amanego drzewa. Na cmentarzu dostrze¿e-
my zarówno grób polskiego ¿o³nierza poleg³e-
go we wrześniu 1939 r., jak i zbiorow¹ mogi³ê 
¿o³nierzy Armii Krajowej zamordowanych 
przez hitlerowców w pobliskim lesie 19 sierp-
nia 1944 r. Dziś to tragiczne miejsce, po³o¿o-
ne na skraju przecinki leśnej nad ropoci¹giem 
„Przyjaźñ”, upamiêtnia metalowy krzy¿ z dat¹ 
1944 r. Wśród zamordowanych byli dwaj sy-
nowie hr. Zdzis³awa Grocholskiego, w³aści-
ciela maj¹tku w Poniatowie: Adam i Tadeusz 
Grocholscy, a tak¿e ppor. rez. W³adys³aw Da-
nielewicz ps. „Oko” dowódca 8. kompanii III 
batalionu w Poniatowie. W alejce na prawo 

247 Mogiła żołnierzy AK zamordowanych 19 sierpnia 1944 r. 
248 Tablica upamiętniająca Bronisława Tokaja ps. „Bogdan”, patrona szkoły
249 Nagrobek z piaskowca z końca XIX w. poświęcony dwóm rosyjskim ofi cerom z 1. Zegrzyńskiego Pułku 

Piechoty Fortecznej
250 Linia kolejowa relacji Wieliszew−Nieporęt−Tłuszcz

247 248

249 250
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od bramy znajduje siê nagrobek kpt. rez. Bro-
nis³awa Tokaja (1901−1971) pochowanego 
tu wraz z ¿on¹ Bronis³aw¹ (1908−1984). Ten 
zas³u¿ony dla Nieporêtu pedagog i dzia³acz 
ZNP by³ obroñc¹ Warszawy w 1939 r., dowód-
c¹ III Batalionu AK w I Rejonie oraz komen-
dantem konspiracyjnego placu zrzutowego 
broni alianckiej o kryptonimie „Koc” w okoli-
cach Izabelina. Jego zas³ugi upamiêtnia tak¿e 
tablica na gmachu Szko³y Podstawowej w Nie-
porêcie, której by³ od 1934 r. kierownikiem. 
Naucza³ tu tak¿e historii i geografi i, a w 1937 r. 
doprowadzi³ do wybudowania nowego gmachu 
szko³y. 

Jednym z okien na świat Nieporêtu jest przy-
stanek PKP i dodajmy, ¿e oknem nie naj-
m³odszym. Ju¿ w 1916 r. niemieccy saperzy 
kolejowi z Bahnbaukommando uruchomili 
tu kolejkê w¹skotorow¹ Zegrze−Nieporêt−
Struga−Wawer o rozstawie szyn 800 mm. 
By³a to obwodowa linia wojskowa ³¹cz¹ca gar-
nizony w Zegrzu i Rembertowie, maj¹ca jeden 
z przystanków na pó³nocnym skraju Nieporê-
tu. Linia bieg³a na zapleczu ufortyfi kowanego 
przedmościa Brückenkopf Warschau. Jej odga-
³êzienia umo¿liwia³y dowóz robotników i ma-
teria³ów budowlanych, a na odcinku od Niepo-
rêtu do fortu w Beniaminowie (4,5 km) s³u¿y³y 
do wywozu drewna zarekwirowanego w lasach 
Potockich. W lipcu 1917 r. têdy przyjechali 
niektórzy ofi cerowie legionowi internowani 
w Beniaminowie (Bia³obrzegach). Po wprowa-

dzeniu ruchu pasa¿erskiego liniê obs³ugiwali 
maszyniści kolejki mareckiej. Niemcy dali im 
do dyspozycji parowozy fi rmy Henschel. Ko-
lejka w¹skotorowa funkcjonowa³a do 1923 r., 
a nastêpnie zosta³a rozebrana. Jej wspó³czes-
nym reliktem jest nasyp ziemny nad Zalewem 
Zegrzyñskim tu¿ obok ronda w Zegrzu Po³u-
dniowym.

Prawdziwa normalnotorowa kolej, prze-
cinaj¹ca do dziś tereny gminy Nieporêt, zo-
sta³a uroczyście uruchomiona 22 sierpnia 
1936 r. By³a to jednotorowa linia kolejowa 
relacji Wieliszew−T³uszcz. Jej budowê roz-
poczêto w po³owie 1935 r. W pierwszej kolej-
ności fi rma „In¿. Dworakowski” przy pomocy 
¿o³nierzy z 2. Batalionu Mostów Kolejowych 
unowocześni³a starszy odcinek z Legionowa 
do Wieliszewa. Natomiast zasadnicz¹, 32-
kilometrow¹ czêśæ z Wieliszewa, przez Nie-
porêt do T³uszcza zbudowano na „surowym 
korzeniu” i to zaledwie w ci¹gu 13 miesiêcy. 
Jednym z in¿ynierów nadzoruj¹cych prace by³ 
Bencjon Kap³an (po 1945 r. Boles³aw Kaliñ-
ski), budowniczy kolei i mostów. W inaugu-
racyjnym przejeździe wziêli udzia³ najwy¿si 
dostojnicy wojskowi i pañstwowi, m.in. gen. 
Ignacy Rydz-Śmig³y, Generalny Inspektor Si³ 
Zbrojnych, gen. Tadeusz Kasprzycki, minister 
spraw wojskowych, p³k Jan Ulrych, minister 
komunikacji, wraz ze swoim zastêpc¹ in¿. Ju-
lianem Piaseckim oraz gen. Mieczys³aw Ryś-
-Trojanowski dowódca Okrêgu Korpusu Nr I, 

251 252

251 Niemieckie umocnienia k. Dąbkowizny
252 Plaża gminy Nieporęt
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a w 1917 r. wiêzieñ pobliskiego Beniaminowa. 
Wed³ug s³ów uczestnicz¹cego w uroczystości 
prezesa Dyrekcji Okrêgowej Kolei Pañstwo-
wych w Warszawie in¿. Edwarda Zienkiewi-
cza, linia by³a pierwszym etapem zbli¿enia 
ziem pó³nocno-wschodnich z Gdyni¹, a tak¿e 
tworzy³a istotn¹ czêśæ obwodnicy kolejowej 
Warszawy. U³atwia³a tak¿e poci¹gom pancer-
nym z Legionowa przejazd na poligon Pohu-
lanka k. Podbrodzi na Wileñszczyźnie. Po II 
wojnie światowej linia zosta³a zmodernizowa-
na, m.in. w Nieporêcie podniesiono znacznie 
nasyp. Przeci¹³ on ul. Dworcow¹, g³ówny wów-
czas trakt we wsi. W maju 1972 r. linia zosta³a 
zelektryfi kowana. Wspó³cześnie widoki z po-
ci¹gu piaszczystych wydm i Jeziora Zegrzyñ-
skiego s¹ jednymi z piêkniejszych w powiecie 
legionowskim. Za przystankiem D¹bkowizna 
warto zwróciæ uwagê na niemieckie umoc-

nienia z 1941 r. Zosta³y wybudowane jako 
element planowanego, ale nieukoñczonego 
przedmościa niemieckiego z II wojny świato-
wej. Szczególnie imponuj¹ce s¹ potê¿ne bloki 
¿elbetowe wysadzonego schronu obserwacyj-
nego dla artylerii, typu Regelbau 120a – Artil-
leriebeobachtungstand (R-120a). Do D¹bko-
wizny dojedziemy drog¹ nr 631 z Nieporêtu 
w kierunku Strugi i skrêcaj¹c w lewo za dro-
gowskazem. W miejscowości nale¿y pojechaæ 
ul. Leśn¹ a¿ do linii kolejowej. Tu zostawiamy 
pojazd i dalej wzd³u¿ torów idziemy w kierun-
ku wschodnim ok. 600 m.

Nieporêt przecina czerwony szlak pieszy, 
czyli obwodnica turystyczna Warszawy. W kie-
runku Zegrza prowadzi szlak niebieski, a ¿ó³ty 
biegnie do uroczyska K¹ty Wêgierskie. Prowa-
dzi têdy równie¿ rowerowy szlak po³udniowy 
i trasa narwiañska.
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W lasach po³o¿onych w pobli¿u przeciêcia 
ul. Warszawskiej (droga nr 61) z lini¹ 

kolejow¹ do T³uszcza zaplanowano w okresie 
miêdzywojennym liczne osiedla parcelacyj-
ne m.in. dla kolejarzy wêz³a warszawskiego 
i urzêdników Banku Polskiego. Na pocz¹tku 
lat 30. XX w. Urz¹d Wojewódzki zatwierdzi³ 
plany parcelacyjne „Osiedla-Miasta Nowopol” 
w dobrach Micha³ów. Administracja osiedla 
„Nowopol”, maj¹ca siedzibê w Warszawie przy 
ul. Wspólnej 40, tak reklamowa³a jego zalety: 
Idealna komunikacja ze Stolic¹ pozwala po³¹-
czyæ codzienn¹ pracê w mieście z codziennym 
wygodnym dojazdem i odpoczynkiem na wsi 
we w³asnem domu i ogrodzie, w otoczeniu le-
sistym wśród zieleni i spokoju, w o¿ywczem 
powietrzu, przepojonem ozonem. Sprawny 
dojazd zapewnia³ przystanek kolejowy w Wieli-
szewie. Ruch parcelacyjny spowodowa³ znacz-

ne zapotrzebowanie na materia³y budowlane, 
zw³aszcza pokrycia dachowe drewnianych 
domów. W zwi¹zku z tym w 1937 r. powsta³a 
w Micha³owie Fabryka Papy Dachowej i Wyro-
bów Asfaltowych „Micha³ów”. Jej za³o¿yciela-
mi byli dwaj przedsiêbiorcy z Legionowa £ady-
s³aw £uczak i Edmund Bauman. Wytwórnia 
istnia³a w miejscu, gdzie dziś znajduj¹ siê 
budynki wspó³czesnej cegielni. W czasie walk 
niemiecko-radzieckich jesieni¹ 1944 r. zo-
sta³a zniszczona w 80%. Podobny los spotka³ 
w wiêkszości drewnian¹ zabudowê Nowopola 
oraz pobliskiej Kwietniówki. 

Nowopol w czasie okupacji by³ świadkiem 
tragicznych egzekucji mieszkañców, które 
upamiêtnia krzy¿ i kamienny obelisk. W po-
³owie sierpnia 1944 r. hitlerowcy zamordowali 
tu 16 osób z Nowopola, Wieliszewa, Micha³o-
wa-Reginowa, £ajsk i Zegrza.

Nowopol (gmina Wieliszew)

253 Kamienny obelisk upamiętniający hitlerowską zbrodnię

253
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Obelisk zosta³ ods³oniêty w 1996 r. z inicja-
tywy rodzin zamordowanych i ich znajomych: 
Wojciecha Derejskiego, Stanis³awa Mikul-
skiego, Eugeniusza Piotrowskiego, przy fi nan-
sowym i organizacyjnym wsparciu so³ectwa 
Micha³ów-Reginów. W miejsce to naj³atwiej 
dotrzeæ, kieruj¹c siê tablicami informacyjny-

mi (miejsce pamiêci narodowej), prowadz¹-
cymi turystê od drogi nr 61 gruntow¹ drog¹ 
w kierunku wschodnim ok. 1 km.

Na pó³noc od miejsca egzekucji biegnie ob-
wodnica turystyczna Warszawy – czerwony 
szlak pieszy.

254 255

256

254 Piaszczysta droga do miejsca pamięci narodowej
255 Miejsce tragicznej egzekucji mieszkańców osiedla 

Nowopol
256 Las otaczający miejsce egzekucji
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Aby do niej dotrzeæ nale¿y z drogi 
nr 631, jad¹c od strony Wieliszewa, skrê-

ciæ w lewo (kierunek po³udniowy) w asfaltow¹ 
drogê powiatow¹. Pod koniec XVIII w. nazwa 
wsi Olszewnica nie schodzi³a z ust świat-
³ych umys³ów epoki oświecenia. 20 sierpnia 
1778 r. ksi¹¿ê Stanis³aw Poniatowski, na wzór 
„Rzeczpospolitej Paw³owskiej” k. Wilna, zwol-
ni³ z pañszczyzny czêśæ mieszkaj¹cych tu za-
mo¿niejszych w³ościan. Decyzjê podj¹³ za rad¹ 
Józefa Wybickiego, zarz¹dcy jego tutejszych 
dóbr. By³a to druga w Rzeczypospolitej, pierw-
sza zaś na ziemiach Korony, reforma uw³asz-
czeniowa. Pisali o niej najwybitniejsi poeci 
i publicyści epoki, Józef Wybicki poświêci³ 
jej utwór Wiadomośæ z Olszewnicy. Wiosn¹ 
1779 r. Olszewnicê odwiedzi³ Stanis³aw Trem-
becki, czego efektem by³y „poema wiejskie” − 
Polanka. Byæ mo¿e to w³aśnie potomkowie 
uwolnionych od pañszczyzny w³ościan wy-
stawili w sercu Olszewnicy w 1857 r. pokaźn¹ 
kaplicê. Na historycznej tablicy fundacyjnej 
widniej¹ nazwiska: Felixa Zió³kowskiego, Fe-
lixa Trzaskomy, Wawrzyñca Pancyka, Andrze-
ja Kowalika i Piotra Kwiatkowskiego.

Interesuj¹cym zabytkiem jest tak¿e malow-
nicza kapliczka przydro¿na w pobliskiej Ol-
szewnicy Nowej (po³o¿ona przy drodze nr 631). 

Wystawiono j¹ zapewne w 2. po³. XIX w. Wed³ug 
S³ownika Geografi cznego Królestwa Polskiego 
i innych krajów s³owiañskich z 1886 r. wieś 
liczy³a wówczas 158 mieszkañców i 440 mor-
gów ziemi w³ościañskiej. W przeciwieñstwie 
do niej Olszewnica Stara mia³a w tym czasie 
a¿ 390 mieszkañców i szko³ê pocz¹tkow¹. 
Jej rozwój by³ bardziej dynamiczny. W okresie 
miêdzywojennym zbudowano w Olszewnicy 
Starej m³yn zbo¿owy, który s³u¿y³ okolicznym 
wsiom. Na pocz¹tku lat 30. XX w. rozwój wsi 
zahamowa³ po¿ar, który poch³on¹³ jej znaczn¹ 
czêśæ. W tym okresie szerok¹ dzia³alnośæ pro-
wadzi³ tu Bronis³aw Sokó³, zas³u¿ony nauczy-
ciel i dzia³acz spo³eczny. W latach 1927−1939 
by³ kierownikiem szko³y powszechnej, która 
nosi obecnie jego imiê. W latach 30. XX w. 
rozbudowa³ placówkê o kolejne sale lekcyjne 
i świetlicê. Przez kilka lat by³ komendantem 
OSP w Olszewnicy Starej, prowadzi³ tak¿e 
zespo³y teatru amatorskiego w szkole i wy-
stêpowa³ ze Zwi¹zkiem Teatrów Ludowych. 
W grudniu 1933 r. zosta³ odznaczony Meda-
lem Niepodleg³ości, za pracê w dziele odzyska-
nia niepodleg³ości. W 1928 r. Bronis³aw Sokó³ 
by³ inicjatorem budowy Pomnika Odzyska-
nia Niepodleg³ości. Na obelisku ods³oniêtym 
w 1930 r. umieszczono or³a pañstwowego oraz 

Olszewnica Stara (gmina Wieliszew)

257 258

259

257 Kapliczka w Olszewnicy Nowej 
z 2. poł. XIX w.

258 Pomnik upamiętniający odzy-
skanie niepodległości 
w Olszewnicy Starej

259 Tablica na pomniku z 1930 r.
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tablicê upamiêtniaj¹c¹ 10 rocznicê odzyska-
nia przez Polskê Niepodleg³ości 1918−1928 
oraz 10 rocznicê zwyciêstwa wojska polskie-
go w wojnie 1920 r. pod dowództwem pierw-
szego Marsza³ka Polski Józefa Pi³sudskiego 
1920−1930. Wk³ad mieszkañców Olszewnicy 
by³ rzeczywiście znacz¹cy w dzie³o odzyskania 
niepodleg³ości. Miejscowy pododdzia³ Polskiej 
Organizacji Wojskowej wzi¹³ udzia³ w rozbra-
janiu niemieckiego garnizonu stacjonuj¹cego 
w koszarach przy stacji Jab³onna (Legionowo). 
Plutonem dowodzi³ wówczas seminarzysta Jan 
Trzaskoma (1897−1943), późniejszy uczest-
nik wojny 1920 r. odznaczony Krzy¿em Virtu-
ti Militari, w 1924 r. wyświêcony na ksiêdza. 
W czasie II wojny światowej zosta³ zamordowa-
ny w hitlerowskim obozie w Dachau. W 1939 
r. so³tys Olszewnicy Starej Piotr Sierawski, 

w obawie przed Niemcami, zdemontowa³ tabli-
cê z pomnika i zakopa³ j¹ na swoim podwórku. 
Na pocz¹tku lat 90. tablicê odnaleziono dziêki 
staraniom m.in. Franciszka Jêdraszko, ¿o³nie-
rza AK. Zosta³a ponownie zawieszona na po-
mniku, który uroczyście ods³oniêto 15 sierpnia 
1991 r. Warto dodaæ, ¿e w Olszewnicy Starej 
stacjonuje od 1970 r. 60. Wieliszewski Dywi-
zjon Rakietowy im. Gustawa Orlicz-Dreszera 
podporz¹dkowany 3. Warszawskiej Brygadzie 
Rakietowej Obrony Powietrznej. Jednostka zo-
sta³a wyposa¿ona w przeciwlotnicze zestawy 
rakietowe S-125 Newa SC, s³u¿¹ce do zwalcza-
nia samolotów na ma³ych wysokościach.

Przez Olszewnicê Star¹ przebiega ¿ó³ty szlak 
rowerowy. Nieopodal znajduj¹ siê Lasy Legio-
nowskie, a w nich uroczyska „Szybalin” i „Po-
niatów” oraz pomnikowe dêby.

260 Kaplica z 1857 r.
261 Tablica fundacyjna umieszczona na kaplicy
262 Figura Matki Bożej
263 Jeden z drewnianych domów w Olszewnicy Starej
264 Galeria bajkowych postaci na jednej z posesji

260 261 262

263 264

powiat legionowski.indd   111powiat legionowski.indd   111 2013-04-04   08:48:422013-04-04   08:48:42



112 Tradycja Mazowsza

Obszar w pobli¿u przeciêcia ul. Nowodwor-
skiej (droga wojewódzka nr 631) z Ka-

na³em Bródnowskim w Poniatowie porasta 
dawny park, w niewielkim ju¿ stopniu przy-
pominaj¹cy świetnośæ istniej¹cego tu niegdyś 
dworu rodu Grocholskich. Dobra Poniatów 
zosta³y wydzielone z klucza wieliszewskiego 
w 1877 r. W 1885 r. sk³ada³y siê z folwarków 
w Poniatowie, Malwinowie, Poddêbiu i Kluczu 
oraz obejmowa³y nomenklatury we wsiach 
Skrzeszew, Ka³uszyn, Olszanka i Derlacz. 
W 1871 r. w poniatowskim folwarku funk-
cjonowa³a gorzelnia i wiatrak, a na pocz¹tku 
XX w. tak¿e cegielnia. Jak ustali³ Krzysztof 
Klimaszewski, badacz dziejów Wieliszewa, 
podupad³e dobra Poniatów obj¹³ w sierpniu 

1921 r. hr. Zdzis³aw Henryk Adam Grochol-
ski (1881–1968). Maj¹tek naby³ od braci Wac-
³awa, Wiktora i Walerego Golianów, w drodze 
zamiany za nieruchomości po³o¿one w War-
szawie. W 1922 r. wspó³w³aścicielk¹ Ponia-
towa zosta³a jego ¿ona Maria Emilia z domu 
So³tan (1889–1963). Poniatowska ga³¹ź rodu 
Grocholskich herbu Syrokomla wywodzi³a 
siê z maj¹tku w Pietniczanach k. Winnicy. 
Po rewolucji październikowej musia³a opuś-
ciæ Podole. Po przejściowym zajêciu tych ziem 
przez Wojsko Polskie w 1920 r., Zdzis³aw 
Grocholski odzyska³ czêśæ rodowej kolekcji 
obrazów i dzie³ sztuki, które z czasem spro-
wadzi³ do Poniatowa. W 1928 r. maj¹tek mia³ 
994 ha powierzchni. Jego sercem by³ przepiêk-

Poniatów (gmina Wieliszew)

265 Dwór Grocholskich, lata 20. XX w.

265

powiat legionowski.indd   112powiat legionowski.indd   112 2013-04-04   08:48:462013-04-04   08:48:46



Powiat legionowski 113

ny piêtrowy dwór, kryty gontem i z herbem 
Syrokomla na fasadzie. Na pocz¹tku września 
1939 r. w dworze kwaterowali polscy piloci 
ze 113., 114. i 123. Eskadry Myśliwskiej Bry-
gady Pościgowej stacjonuj¹cej na pobliskim 
lotnisku polowym. St¹d startowali do boha-
terskich walk powietrznych z maszynami 
hitlerowskimi. W zabudowaniach folwarku 
zakwaterowano tak¿e personel techniczny dy-
wizjonu. Dwukierunkowe lotnisko w Poniato-
wie by³o jednym z 22 lotnisk tymczasowych 
przygotowanych na wypadek wojny. Powsta³o 
na podstawie porozumienia hr. Grocholskiego 
z Dowództwem Lotnictwa i Ministerstwem 
Rolnictwa. Nosi³o kryptonim „¯yto” w odró¿-
nieniu od oddalonego w kierunku £ajsk lotni-
ska zapasowego „Lasek”. Podczas wojny fol-
wark w Poniatowie zosta³ objêty niemieckim 
zarz¹dem komisarycznym. Siostra ¿ony w³aś-
ciciela maj¹tku Helena So³tan, mieszkaj¹ca 

w Poniatowie, tak wspomina³a dwór w czasie 
wojny: W tym domu o tak specjalnym sk³a-
dzie mieszkañców koncentrowa³y siê sprawy 
AK z tego terenu, sprawy Wojskowej S³u¿by 
Kobiet (kolporta¿ prasy na kompanie, sk³ad 
materia³ów sanitarnych), a po likwidacji getta 
w Legionowie (koniec października 1942 r.) 
przez 7 miesiêcy ukrywano 2 doros³e kobiety 
i 2 dziewczynki ¿ydowskie. W 1944 roku jed-
n¹ z dziewczynek, dziêki bardzo skompliko-
wanej i drobiazgowo przygotowanej akcji zdo-
³ano umieściæ w zak³adzie SS Rodziny Marii 
w P³udach. Ponadto pomieszczenia na I piê-
trze zajêli ¿o³nierze niemieccy, czêściowo re-
konwalescenci, którzy pe³nili funkcje ochrony 
pobliskiej granicy z Rzesz¹, a tak¿e nadzoro-
wali pracuj¹cych w folwarku jeñców radzie-
ckich z obozu w Beniaminowie. Po II wojnie 
światowej maj¹tek Grocholskich zosta³ roz-
parcelowany. Do czasów obecnych z za³o¿enia 

266 Pozostałości parku dworskiego
267 Wiata rekreacyjno-edukacyjna
268 Kanał Bródnowski

266

267

268
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dworskiego zachowa³y siê pozosta³ości czwo-
raków folwarcznych.

W lesie dawnego maj¹tku Poniatów mo¿na 
tak¿e obejrzeæ kompleks czterech ziemnych 
strzelnic z okresu I wojny światowej. Zosta³y 
one usypane przez niemiecki oddzia³ budowy 
i obs³ugi strzelnic z ówczesnego garnizonu 
Jab³onna (Legionowo). W 1917 r. doskonali-
³y na nich umiejêtności strzeleckie zarówno 
bataliony zapasowe, jak i polscy legioniści 
zakwaterowani czasowo w Zegrzu Po³udnio-

wym. W okresie miêdzywojennym strzelnice 
s³u¿y³y polskiemu wojsku.

Naj³atwiej trafi my w to miejsce kieruj¹c 
siê na charakterystyczn¹ wie¿ê obserwacyjn¹ 
nadleśnictwa i drogowskazy do Leśnictwa Po-
niatów − 200 m od skrzy¿owania (rondo) dróg 
nr 631 i nr 632. 

Obok przebiega ście¿ka rowerowa – tra-
sa pu³tuska. W kierunku po³udniowo-za-
chodnim znajduje siê pomnikowy d¹b 
„Maciek”. 

269

270

269 Leśniczówka Poniatów
270 Wieża obserwacyjna
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Miejscowośæ przy drodze nr 630, po³o¿o-
na na zachód od Jab³onny. 

Pocz¹tki osadnictwa w Rajszewie siêgaj¹ 
koñca XVIII w. Pierwszych kolonistów, tzw. 
Olêdrów, osadzi³ tu biskup Micha³ Poniatow-
ski. Wed³ug kontraktu z 14 czerwca 1775 r. wy-
dzier¿awili oni obszary nad Wis³¹ na 40 lat 
przy op³acie rocznej 100 z³ za w³ókê polsk¹. 

Wed³ug spisu z 1827 r. Kolonia Reiszew liczy-
³a 228 mieszkañców. Ich liczba pod koniec 
XIX w. wzros³a do 317 osób. Najstarsza za-
budowa wsi ci¹gnê³a siê równolegle do Wis³y, 
wzd³u¿ dzisiejszej ulicy Mazowieckiej. Przed 
wybuchem II wojny światowej liczy³a 35 bu-
dynków. Za nimi w kierunku Wis³y ci¹gnê³y 
siê pasami pola uprawne. Koloniści, regulu-

Rajszew (gmina Jabłonna)

271 Fragment oryginalnego bruku zachowanego w Rajszewie 
272 Nagrobek 8-letniego Otto Kerbera z 1930 r.
273 Pomnik Julianny i Johana Erdmana Flemingów
274 Obelisk z 1972 r. ku czci pomordowanych przez hitlerowców w Lasach Chotomowskich

271 272

273 274
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116 Tradycja Mazowsza

j¹c stosunki wodne w podmok³ej dolinie Wi-
s³y, wprowadzili now¹ jakośæ sztuki agrarnej. 
Pola otaczali p³otami z wierzbowych ga³êzi, 
które spowalnia³y przep³yw wody podczas 
wiosennych i jesiennych wylewów Wis³y. 
Jednocześnie zatrzymywa³y na polach ¿yzny 
mu³ rzeczny. Wed³ug wspomnieñ nie¿yj¹cego 
ju¿ Feliksa Litwiniaka, który przed II wojn¹ 
światow¹ bywa³ u kolegi w Rajszewie, miej-
scowośæ by³a jednorodn¹ wyznaniowo wsi¹ 
ewangelick¹. W 1944 r. jej mieszkañcy zostali 
ewakuowani przez wojska hitlerowskie przed 
zbli¿aj¹cym siê frontem. Obecnie osadników 
przypomina opuszczony i zarośniêty cmen-
tarz po³o¿ony w centrum wsi. Na zdewastowa-
nych nagrobkach odczytaæ mo¿na nazwiska 
m.in. Julianny i Johana Erdmana Flemingów, 
Efrazyny Golnik czy Ludwika i Rozalii Witt. 
Na cmentarzu spocz¹³ tak¿e 8-letni Otto Ker-

ber, zmar³y w listopadzie 1930 r. Cenn¹ próbê 
opisania i uporz¹dkowania cmentarza podjê³a 
w latach 2004–2005 m³odzie¿ ze Szko³y Pod-
stawowej im. AK w Jab³onnie. Dzia³ania reali-
zowa³a pod kierunkiem nauczycielek El¿biety 
D¹browskiej i Danuty Matejczyk w ramach 
projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej 
„Ślady przesz³ości”. 

W Rajszewie znajduje siê tak¿e pole golfowe 
za³o¿one w 1992 r. By³ to pierwszy w powojen-
nej Polsce obiekt golfowy. Sk³ada siê z 18-do³ko-
wego pola klasy mistrzowskiej. Za wsi¹ w kie-
runku Jab³onny, przy drodze 630 uwagê zwraca 
kamienny obelisk ods³oniêty w 1972 r. Upa-
miêtnia osoby pomordowane i rozstrzelane 
przez hitlerowców w Lasach Chotomowskich. 
Zaprojektowa³ go Stefan Konrad Dobrowolski, 
twórca pomnika Bohaterów Walk o Niepodle-
g³ośæ Polski 1939–1945 w Chotomowie.

275 Pole golfowe
276 Jeden z dołków
277 Malownicze jezioro na terenie pola golfowego
278 Wisła w Rajszewie

275 276

277 278
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Miejscowośæ w pó³nocnej czêści powiatu 
legionowskiego, z Legionowa mo¿na 

tam dotrzeæ drog¹ nr 61, jad¹c w kierunku 
pó³nocno-wschodnim (na Pu³tusk). Serock 
jest jedn¹ z najstarszych miejscowości, nie tyl-
ko w powiecie legionowskim, ale i na Mazow-
szu. Przypomina o tym dobrze zachowane 
grodzisko Barbarka przy ul. Radzymiñskiej, 
o du¿ej wartości historycznej. Pierwsz¹ 
wzmiankê o nim spotykamy w tzw. falsyfi -
kacie mogileñskim z 1065 r. Dotyczy³a ona 
dochodów uzyskiwanych z komory celnej 
na Bugu i z grodu ksi¹¿êcego w Serocku (ów-
cześnie Syrozch). Gród funkcjonowa³ od XI 
do XIII w. i sprawowa³ wówczas kontrolê nad 
drogami wodnymi na Narwi i Bugu. W tym 

okresie, jak ustali³a podczas badañ archeolo-
gicznych Barbara Zawadzka-Antosik, by³ trzy-
krotnie palony. Kolejne fazy jego odbudowy 
cechowa³y siê zwiêkszaniem walorów obron-
nych m.in. przez podnoszenie korony wa³ów. 
Serock znalaz³ siê w wykazie grodów kaszte-
lañskich z lat 1113−1124, co świadczy, ¿e by³ 
wa¿nym ośrodkiem wojskowym, administra-
cyjnym i politycznym. Mia³ rozbudowane 
podgrodzie, w pobli¿u którego wykszta³ci³a siê 
ok. XIII w. rozleg³a osada targowa. Jej ludnośæ 
trudni³a siê handlem, rybactwem, fl isactwem, 
retmañstwem. W późniejszych wiekach na te-
renie grodziska funkcjonowa³a murowana ka-
plica i cmentarz. W czasie II wojny światowej 
w³adze hitlerowskie utworzy³y na nim punkt 

Serock (siedziba gminy)

279 Ulica 3 Maja (dziś Pułtuska) w Serocku, lata 30. XX w.
280 Makieta grodziska Barbarka
281 Jedna z ocalałych macew z cmentarza żydowskiego przy ul. Pułtuskiej 132

279

280 281
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widokowy i kawiarniê letni¹. Kaza³y tak¿e wy-
budowaæ schody z kamiennych tablic zrabo-
wanych z cmentarza ¿ydowskiego. Cmentarz 
za³o¿ony w 1. po³. XIX w. by³ po³o¿ony w pó³-
nocnej czêści Serocka na granicy z Wierzbic¹. 
Znajdowa³ siê w miejscu dzisiejszych zabudo-
wañ Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego 
PKO BP Narew przy ul. Pu³tuskiej 132. Na te-
renie ośrodka, bli¿ej rzeki, zachowa³o siê jesz-
cze kilkanaście tablic z dawnego cmentarza. 

Donios³ym wydarzeniem w dziejach Sero-
cka by³a lokalizacja miasta na prawie che³-

miñskim, która zmieni³a rozplanowanie 
dotychczasowej osady targowej. Lokaliza-
cja mia³a miejsce na pocz¹tku XV w., przed 
1417 r. Zachowany do dziś średniowieczny 
uk³ad przestrzenny rynku wraz z przyleg³ymi 
uliczkami stanowi du¿¹ wartośæ historyczn¹ 
i świadczy o kilkusetwiekowych tradycjach 
Serocka. W tym okresie nazwa miejscowości 
ewoluowa³a m.in. od Syroczecz po Seroczec. 
Zapewne wywodzi³a siê od określenia Szyro-
czec, tj. „szyroki” – szeroki, oznaczaj¹cego sze-
rokie rozlewiska w miejscu po³¹czenia Bugu 

282 283

284 285

282 Późnogotycki kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny − najstarszy zabytek w powiecie legionowskim
283 Wnętrze kościoła z rokokowym ołtarzem
284 Tablica epitafi jna Marianny z Korzybskich Rościszewskiej
285 Epitafi um ks. Seweryna Piekarskiego, prof. Akademii Duchownej w Warszawie
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i Narwi. Jak podaje prof. Tadeusz Zagrodzki, 
w latach 1846−1848 wybrukowano serocki ry-
nek, a tak¿e ulice Zakroczymsk¹, Nasielsk¹, 
Farn¹ i Zdrojow¹. Do dziś na rynku zwraca 
uwagê 160-letni bruk. Zniszczenia pierw-
szowojenne, a zw³aszcza z czasów II wojny 
światowej spowodowa³y, ¿e w pierzejach ryn-
ku zachowa³y siê tylko nieliczne autentyczne 
kamienice, przewa¿nie z prze³omu XIX i XX w. 
Jedna z nich, pozbawiona gustownego niegdyś 
wystroju, stoi u zbiegu ul. Rynek i Wolskiego. 
Te okolice rynku zamieszkiwa³a tradycyjnie 
spo³ecznośæ ¿ydowska, trudni¹ca siê drobnym 
handlem. W pobli¿u obecnej ul. 11 Listopada 
znajdowa³a siê synagoga, której ostatnim rabi-

nem by³ Icchak Morgenstern. Uwagê zwraca 
tak¿e ciekawa architektonicznie kamienica Ig-
nacego Sajnoga z Poby³kowa przy ul. Rynek 5. 
Serocki rynek od lat jest plenerem fi lmowym. 
Swoim naturalizmem przyci¹ga³ wielu re¿yse-
rów, m.in. w 1975 r. tworzy³ sceneriê wstrz¹-
saj¹cego obrazu Janusza Zaorskiego „Partia 
na instrument drewniany” wed³ug Stanis³awa 
Grochowiaka, a po wspó³czesnej rewitaliza-
cji jest plenerem wielu seriali telewizyjnych 
i reklam.

Serock nale¿a³ do ksi¹¿¹t mazowieckich, 
staraniem których wybudowano murowany 
kośció³. Ta przepiêkna, późnogotycka świ¹-
tynia pw. Zwiastowania Najświêtszej Maryi 

286 287

288 289

286 Zachowane budynki serockiej poczty
287 Budynek dawnej remizy strażackiej okresu międzywojennego
288 Data budowy cmentarnego parkanu wyryta na granitowym głazie
289 Grobowiec rodzinny Radziwiłłów, w którym spoczywa Konstanty Radziwiłł
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Panny (dawniej św. Wojciecha) jest najstar-
szym zabytkiem w powiecie legionowskim. 
Zosta³a ufundowana przez ostatnich ksi¹¿¹t 
mazowieckich Janusza III i Stanis³awa z inspi-
racji sekretarza ich kancelarii nadwornej Woj-

ciecha Popielarskiego z Popiel¿yna herbu Na-
³êcz. Jak udowodni³ dr S³awomir Jakubczak, 
znawca dziejów Serocka, budowê kościo³a roz-
poczêto najprawdopodobniej w 1524 r., kiedy 
to W. Popielarski proboszcz serocki od 1512 r., 

290 Tablica upamiętniająca płk. inż. Adama Bogusławskiego
291 Grobowiec Adama Bogusławskiego jest jednym z największych na cmentarzu
292 Nagrobek rodziny Gregorkiewiczów – najstarszy na serockim cmentarzu
293 Nagrobek 23-letniej Teofi li z Hojeckich Czerwińskiej zmarłej w 1869 r.

290

291 292 293
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obj¹³ urz¹d podkanclerzego mazowieckiego. 
Podstawowe prace warsztat murarski mi-
strza Macieja Gadza³y, muratora z Serocka, 
przeprowadzi³ zapewne do ok. 1527 r. Resztê 
prac, m.in. sklepienie nad naw¹, dokoñczy³ 
przed 1564 r. Wawrzyniec z Serocka. W tym 
celu administrator dóbr Zatory dostarczy³ mu 
w 1550 r. 7 tys. cegie³. Z tego wczesnego okre-
su na zewnêtrznej przyporze prezbiterium 
zachowa³ siê napis wyryty w cegle: IH 1586. 
Orientowana świ¹tynia jest malowniczo po-
³o¿ona na wysokiej nadnarwiañskiej skar-
pie. W jej wnêtrzu zachwyca nawa sklepiona 
kolebkowo z gwiaździst¹ siatk¹ ¿eber, które 
równoleg³ymi wi¹zkami sp³ywaj¹ na pó³fi lary. 
W prezbiterium zwracaj¹ uwagê 2 oryginalne 
ostro³ukowe portale, pochodz¹ce z pocz¹tko-
wego okresu budowy świ¹tyni. Znajduje siê 
tu równie¿ późnobarokowy o³tarz z 1775 r. z fi -

gurami św. Stanis³awa i św. Wojciecha. Bogaty 
wystrój świ¹tyni zachowuje jednorodny cha-
rakter. Tworz¹ go 2 rokokowe o³tarze boczne, 
m.in. lewy z obrazem św. Anny nauczaj¹cej 
Mariê z po³. XIX w. w polu g³ównym. Uwagê 
zwraca tak¿e chrzcielnica i ambona ufundo-
wana w 1775 r. przez ks. Antoniego Dzier-
¿añskiego. Spośród licznych tablic epitafi j-
nych warto wymieniæ tablicê upamiêtniaj¹c¹ 
dzia³alnośæ zmar³ego w 1894 r. ks. Seweryna 
Piekarskiego, proboszcza serockiego, kano-
nika warszawskiego, rektora Instytutu G³u-
choniemych i Ociemnia³ych w Warszawie, 
profesora Akademii Duchownej w Warszawie. 
W kościele zachowa³y siê stacje drogi krzy¿o-
wej z 1937 r. autorstwa Zofi i Trzciñskiej-Ka-
mieñskiej (1890−1977). Ta znana rzeźbiarka, 
uczennica W³adys³awa Ślewiñskiego i Edwar-
da Wittiga, wspó³tworzy³a s³ynn¹ grupê pla-

294 Na rynku zachowano historyczny bruk
295 Kamienice przy serockim rynku ostrzelane w czasie walk niemiecko-rosyjskich. W uszkodzonym budynku 

mieścił się zakład stolarski Włodarczyka, fot. z 7 sierpnia 1915 r.
296 Kamienica Ignacego Sajnoga przy ul. Rynek 5
297 Północno-zachodnia pierzeja serockiego rynku na zdjęciu z 8 kwietnia 1916 r.

294 295

296 297
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styczn¹ „Rytm”. Tu¿ przed wybuchem I wojny 
światowej inwentaryzacjê kościo³a przeprowa-
dzi³ znany architekt Józef Pius Dziekoñski. 
W 1914 r. wykona³ szereg zdjêæ dokumentu-
j¹cych stan świ¹tyni, ale maj¹cych tak¿e nie-
zwyk³e walory artystyczne. Ich wybór mo¿emy 
obejrzeæ w albumie S. Jakubczaka Serock i jego 
mieszkañcy w starej fotografi i. J. Dziekoñski 
by³ rodzinnie zwi¹zany z okolicami Serocka. 
Jego dziadek, Tomasz Dziekoñski, literat i pe-
dagog, by³ w³aścicielem pobliskiego folwarku 
Retkowizna. Inwentaryzacja sta³a siê podsta-
w¹ prac konserwatorskich pod kierunkiem 
architekta Kazimierza Skórewicza. Cennymi 
wskazówkami s³u¿y³ wówczas ks. proboszcz 
Jan Milewski, który zabiega³ o remont świ¹-
tyni. Duchowny dba³ o podniesienie jakości 
¿ycia w ówczesnym Serocku, m.in. za³o¿y³ 
ochronkê dla dzieci, kó³ko rolnicze i kasê po-
¿yczkow¹. Pod koniec lat 30. XX w. serocki 

kośció³ przeszed³ kolejny remont, tym razem 
staraniem ks. proboszcza Franciszka Kuligow-
skiego. W 1938 r. zmieniono kszta³t g³ównego 
wejścia na niezbyt udany ceglano-funkcjo-
nalistyczny. Po obu stronach zawieszono p³a-
skorzeźby św. Salomei i św. Andrzeja Boboli. 
Jednocześnie w po³udniowej ścianie zosta³ od-
s³oniêty dawny portal wejściowy, zamurowany 
w po³. XVIII w. Obok świ¹tyni ok. 1902 r. sta-
nê³a murowana plebania.

Do ciekawych zabytków Serocka nale¿¹ re-
likty dawnej twierdzy napoleoñskiej, m.in. do-
brze czytelny bastion ziemny przy ul. Pu³tuskiej 
(przy boisku sportowym). Pochodzi z 1811 r.
 z drugiej fazy rozbudowy serockiej twierdzy. 
Jest doskonale widoczny na planie p³k. Jana 
Malleta z 1811 r. Powstanie twierdzy w Serocku 
wi¹za³o siê z napoleoñsk¹ koncepcj¹ budowy 
trójk¹ta twierdz Warszawa−Serock−Modlin. 
Umo¿liwia³y one os³onê koncentracji armii 

298 Zabytkowa kamienica przy zbiegu ulic H. Wolskiego i Rynek
299 Ratusz nawiązujący do wielowiekowej tradycji miejskiej Serocka
300 Relikty drewnianej zabudowy ul. Farnej 
301 Trakt spacerowy

298 299

300 301
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napoleoñskiej i obronê przepraw na Narwi. 
8 stycznia 1807 r. Napoleon wyda³ rozkaz 
o rozpoczêciu prac budowlanych w Serocku 
i w pozosta³ych twierdzach trójk¹ta obronnego. 
Z tego okresu zachowa³y siê ziemne umocnie-
nia miêdzy ulicami Napoleoñsk¹ i Zdrojow¹. 
Jak obliczy³ dr Piotr Oleñczak, budowa twier-
dzy w Serocku od września 1807 do stycznia 
1809 r. kosztowa³a rz¹d Ksiêstwa Warszaw-
skiego a¿ 523 tys. z³otych polskich, tj. wiêcej 
ni¿ prace przy twierdzy Modlin. Tak rozbu-
dowane umocnienia w 1809 r. s³u¿y³y gen. 
Józefowi Niemojewskiemu do wypadów prze-
ciwko Austriakom. Do marca 1811 r. w wyni-
ku starañ marsza³ka Louisa Davout twierdza 
w Serocku zosta³a powiêkszona w pó³noc-
nej czêści. Jednak ju¿ wówczas ciê¿ar prac 
przeniesiono do Modlina, który Napoleon 
w październiku 1810 r. uzna³ za najwa¿niej-
sz¹ twierdzê Ksiêstwa Warszawskiego. Istnieje 
udokumentowany przekaz, ¿e cesarz Napole-
on I odwiedzi³ twierdzê w Serocku. Zatrzyma³ 
siê tu 10 grudnia 1812 r. podczas odwrotu spod 
Moskwy.

Spośród wielu ciekawych budynków warto 
zatrzymaæ siê przy serockiej poczthalterii − 
zajeździe pocztowym wybudowanym w la-
tach 1824−1828 przy Trakcie Kowieñskiem 
(dziś ul. Pu³tuska 13–17). Pierwszym poczmi-
strzem by³ tu Jan Omyliñski. Podobny obiekt 
pocztowy w stylu późnego klasycyzmu zosta³ 
wybudowany w Jab³onnie. Przy ul. Pu³tuskiej 
uwagê zwraca tak¿e wyremontowany budynek 
sali widowiskowej Ośrodka Kultury – dawnej 
remizy stra¿ackiej okresu miêdzywojennego.

Równie interesuj¹cy jest serocki cmentarz 
za³o¿ony w 1807 r. W 1885 r. zosta³ otoczony 
parkanem z granitowych g³azów, o czym przy-
pomina stosowana inskrypcja wykuta w mu-
rze od ul. Wyzwolenia. Jego budowniczymi 
byli Franciszek Fris i Karol Burdiñski. Na po-
cz¹tku lat 30. XX w. alejki cmentarne zosta³y 
wy³o¿one cementowymi p³ytami chodniko-
wymi. Do dziś widniej¹ na nich odciśniête 
napisy SEROCK 1934 i inicja³y F.Z., oznacza-
j¹ce wytwórniê Feliksa Zasoñskiego. Obecnie 
nekropolia znajduje siê pod opiek¹ konserwa-
tora wojewódzkiego. Jednym z najstarszych 
nagrobków jest tu klasycystyczny obelisk 

upamiêtniaj¹cy zas³u¿on¹ dla regionu rodzinê 
Gregorkiewiczów: Filipa (zm. 1835), jego ¿onê 
Annê z Mañkowskich (zm. 1842) oraz syna 
Antoniego (zm. 1841). Nale¿eli oni do XIX-
wiecznej elity Serocka. Filip Gregorkiewicz 
by³ radnym w latach 1807−1808, natomiast 
Antoni zapisa³ siê w pamiêci potomnych 
jako darczyñca na rzecz serockiego kościo-
³a. Nagrobek zosta³ ozdobiony wizerunkiem 
Oka Opatrzności, bêd¹cego symbolem Trójcy 
Świêtej. Równie dawny jest nagrobek 23-let-
niej Teofi li z Hojeckich Czerwiñskiej, zmar³ej 
12 grudnia 1869 r. Pomnik wystawi³ strapiony 
m¹¿ wraz z synem. Do historycznie cieka-
wych nale¿¹ tak¿e nagrobki ksiêdza Seweryna 
Piekarskiego zgas³ego w 1894 r. czy Jana Dêb-
kowskiego, budowniczego mostów, zmar³ego 
w 1916 r. Do bardziej oryginalnych mo¿na za-
liczyæ cementowy sarkofag Jana Zasoñskiego 
(zm. w 1924 r.) w kszta³cie trumny. Niezwykle 
realistyczne wykonanie dowodzi³o kunsztu 
fi rmy wyrobów betonowych wspomnianego 
ju¿ Feliksa Zasoñskiego, którego sygnatura 
widnieje na szczycie „betonowej trumny”. Ce-
ch¹ charakterystyczn¹ dawnych serockich na-
grobków s¹ liczne metalowe tabliczki z prze-
³omu XIX i XX w., m.in. na grobach rodzin 
Sokolnickich, Skoszkiewiczów (1899 r.), An-
drzeja Wasilewskiego (1907 r.). 

Na cmentarzu uwagê zwraca jeden z naj-
wiêkszych pomników na grobie, w którym 
spoczywa pu³kownik in¿ynieryi zas³u¿ony 
na placu boju w swoiem czasie Adam Bogu-
s³awski (1785−1872), ofi cer armii Ksiêstwa 
Warszawskiego. Cmentarz kryje równie¿ 
szcz¹tki ¿o³nierzy z wojny 1920 r. i poleg³ych 
w 1939 r. Pochowano tu tak¿e ofi ary egze-
kucji dokonanej przez hitlerowców w lutym 
1941 r. W pobliskim w¹wozie przy ul. Ryba-
ki hitlerowcy rozstrzelali wówczas 21 osób. 
W 1957 r. ich cia³a ekshumowano. Na cmen-
tarzu znajduje siê grobowiec w³aścicieli miej-
scowych dóbr − Radziwi³³ów. Spoczywa w nim 
m.in. por. Konstanty Radziwi³³, ofi cer AK ps. 
„Korab”, który po walkach powstañczych zo-
sta³ rozstrzelany przez hitlerowców we wrześ-
niu 1944 r. Jego szcz¹tki zosta³y odnalezione 
dopiero w maju 1969 r. na terenie zegrzyñ-
skiego garnizonu. Cmentarz w Serocku, po-
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dobnie jak inne nekropolie, zmienia oblicze. 
Stare nagrobki s¹ wypierane przez wspó³czes-
n¹ „sztukê kamieniarsk¹”, 10 lat temu znikn¹³ 
historyczny metalowy nagrobek ks. Hieroni-
ma Kwasiborskiego, zas³u¿onego serockiego 
proboszcza w latach 1839−1872. Nie zoba-
czymy tu tak¿e ponad stuletniej mogi³y rodu 
Strza³kowskich.

W 1939 r. Julian Podoski w „Informatorze 
uzdrowisk, letnisk i osiedli podsto³ecznych” 
tak charakteryzowa³ Narew pod Serockiem: 
Narew sta³a siê nie tylko „modn¹”, lecz wprost 
nieodzown¹ dla stolicy wraz z jej przeludnio-
nymi osiedlami podsto³ecznymi. W dolnym 
biegu Narwi, czy te¿ Bugo-Narwi zachowa-

³o siê jeszcze tak wiele nietkniêtej przyrody, 
piêknej i g³êbokiej wody, lasów i przyrodzone-
go piêkna krajobrazu, ¿e mnóstwo osób d¹¿y 
tam corocznie, aby w zupe³nym nieskrêpowa-
niu przebyæ kilka miesiêcy letnich. Niew¹tpli-
wie uroki te dostrzegli znani polscy architekci 
Helena i Szymon Syrkusowie, którzy na po-
cz¹tku lat 30. XX w. kupili w Serocku domek 
przy ul. Rybaki 51. We wrześniu 1948 r. goś-
cili tu s³ynnego artystê Pabla Picasso. Kilka 
dni wcześniej uczestniczy³ on w Światowym 
Zjeździe Intelektualistów w Hali Ludowej 
we Wroc³awiu. W Serocku Picasso wyk¹pa³ 
siê w Narwi, a wieczorem narysowa³ portret 
Mercedes – córki Manuela Sancheza Arcasa 

302 303

304

302 Malowniczy wąwóz 
w pobliżu grodziska 
Barbarka

303 Narew wczesną wiosną
304 Serockie molo jest 

atrakcyjnym miejscem 
spędzania wolnego 
czasu
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305

(1897−1970) – znanego hiszpañskiego archi-
tekta i urbanisty, który pracowa³ przy odbudo-
wie Warszawy.

Wspó³cześnie wokó³ rynku stanê³y nowe ka-
mienice, nawi¹zuj¹ce do historycznej zabudo-
wy. Swój dynamiczny rozwój Serock zawdziê-
cza aktywnym w³adzom samorz¹dowym, 
których siedzib¹ jest nowy ratusz. Umieszczo-
na na nim w 1997 r. tablica upamiêtniaj¹ca 

ofi ary II wojny światowej jest g³ównym miej-
scem uroczystości patriotycznych w Serocku.

Serock to świetne miejsce do wypoczynku 
i relaksu dla wêdkarzy i ¿eglarzy. Wzd³u¿ Na-
rwi biegnie ście¿ka piesza i rowerowa, któr¹ 
pod¹¿aj¹c w stronê Zegrza, dotrzemy do re-
zerwatu „W¹wóz Szaniawskiego”. Z Serocka 
mo¿emy równie¿ wyruszyæ ¿ó³tym szlakiem 
pieszym Dêbe−Jadwisin. 

305 Panorama Serocka od strony Cupla
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Do Skierd dojedziemy drog¹ nr 630, jad¹c 
od strony Jab³onny. Podobnie jak pobliski 

Rajszew, tak¿e Skierdy by³y koloni¹ osadni-
ków olêderskich za³o¿on¹ pod koniec XVIII w. 

Wchodzi³y w sk³ad dóbr Góra. W 1827 r. kolo-
nia liczy³a 144 mieszkañców. Pod koniec XIX 
stulecia ich liczba wzros³a do 186, funkcjono-
wa³a tu szko³a pocz¹tkowa, a tak¿e kaplica. 

Skierdy (gmina Jabłonna)

306 Grób Salomona i Augusty Kasperów z czasów II wojny światowej
307 Pomnik Roberta Hinkielmana z 1928 r. 
308 Bezimienny kamienny krzyż 
309 Najstarszy nagrobek na cmentarzu w Skierdach z ok. 1848 r.

306 307 308

309
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Pami¹tk¹ po dawnych kolonistach s¹ reszt-
ki cmentarza mennonickiego po³o¿one przy 
skrzy¿owaniu ulic Modliñskiej i Nadwiślañ-
skiej. W ostatnich latach zosta³ on starannie 
oczyszczony z dzikiej zieleni. Dziêki temu wy-
eksponowano tu 7 ocala³ych, historycznych 
nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 2. 
po³. XIX w. Uwagê zwraca tak¿e niewielka p³y-
ta z 1875 r., upamiêtniaj¹ca 6-letni¹ Olgê Nip-
pert, córkê armatora z Gdañska. Z pocz¹tku 
XX w. zachowa³a siê przewrócona tablica Al-
winy Abram Gatzke (1888–1928), która zmar-

³a in Skerdy. W tym samym roku pochowano 
tu Roberta Hinkielmana, o czym przypomina 
cementowy nagrobek. Na cmentarzu mo¿emy 
obejrzeæ oryginalne s³upki bramne i ogrodze-
nia, rosn¹ tu tak¿e 3 pomnikowe dêby.

W Skierdach funkcjonuje jedna z najnowo-
cześniejszych szkó³ek kontenerowych w Pol-
sce. Prowadzi zautomatyzowan¹ produkcjê 
sadzonek drzew iglastych i liściastych. 

Skierdy przecina krosowa trasa rowero-
wa. Mo¿na równie¿ wybraæ siê na spacer nad 
Wis³ê.

310 Przewrócona tablica Alwiny Abram Gatzke (1888–1928)
311 Jeden z pomnikowych dębów na cmentarzu

309 311310
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Miejscowośæ po³o¿ona na wschód od Wieli-
szewa przy drodze nr 631. Skrzeszew jest 

jedn¹ ze starszych osad w powiecie legionow-
skim. By³ wzmiankowany ju¿ w 1155 r. w bulli 
papie¿a Hadriana IV. O jego dawnej historii 
przypominaj¹ tak¿e zabytkowe kapliczki. Gdy 
zapytamy mieszkañców Skrzeszewa o budy-
nek stacji kolejowej, zazwyczaj wska¿¹ dośæ 
elegancki, funkcjonalistyczny gmach przy 
ul. Nowodworskiej, zajmowany do niedawna 
przez komisariat policji. Skrzeszewska sta-
cja funkcjonowa³a zaledwie pó³ roku, choæ 
w zamierzeniu przedwojennych w³adz kole-
jowych i wojskowych mia³a staæ siê wa¿nym 
punktem na nowej linii Wieliszew–Skrze-
szew–Wójtostwo–Nasielsk. Jej przebieg w tere-

nie jest do dziś dobrze czytelny, a obok dworca 
w Skrzeszewie zachowa³y siê resztki peronu 
i przedwojenny s³upek z oznaczeniem PKP. Bu-
dowê 25-kilometrowej linii Ministerstwo Ko-
munikacji rozpoczê³o w kwietniu 1938 r. By³a 
wa¿nym elementem obwodnicy kolejowej 
Warszawy, ³¹cz¹cym kolej m³awsk¹ i wileñsk¹. 
W wymiarze lokalnym nowa linia skraca³a po-
dró¿ do Nasielska a¿ o 11 km. W przedwojennej 
prasie podkreślano: Linia Wieliszew−Nasielsk 
stanowi przed³u¿enie oddanej w 1936 r. linii 
T³uszcz–Wieliszew. W ten sposób powsta³a 
nowa linia T³uszcz–Wieliszew–Nasielsk, któ-
rej g³ównym zadaniem jest odci¹¿enie wêz³a 
warszawskiego. Podczas budowy zu¿yto oko³o 
1100 ton ¿elaza i stali. Szczególnie trudnym 

Skrzeszew (gmina Wieliszew)

312 Dawna stacja kolejowa Skrzeszew
313 Dworzec kolejowy z 1939 r.
314 Rozebrana w 2011 r. zagroda biedniacka
315 Zimowy krajobraz w Skrzeszewie

312 313

314 315
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przedsiêwziêciem by³a budowa mostu kole-
jowego na Narwi pod Orzechowem. Mierzy³ 
350 m i wed³ug przedwojennego „Wiarusa” 
mia³ ³adn¹ liniê konstrukcyjn¹. Od po³udnia 
budowniczowie musieli wykonaæ spory nasyp, 
natomiast po drugiej stronie rzeki konieczne 
okaza³o siê wykopanie g³êbokiego w¹wozu 
w skarpie nadrzecznej. Trudności te szybko 
pokonano i 25 lutego 1939 r. odby³a siê uro-
czystośæ otwarcia nowej linii kolejowej. Warto 
podkreśliæ, ¿e wybudowano j¹ w ci¹gu niespe³-
na 10 miesiêcy, kosztem 4,5 mln z³otych. Nowa 
stacja PKP Skrzeszew znalaz³a siê w ofi cjal-
nym rozk³adzie jazdy poci¹gów pasa¿erskich 
na 1939 r. Pośpiech by³ spowodowany wzglêda-
mi militarnymi i napiêt¹ sytuacj¹ polityczn¹. 
Linia mia³a u³atwiæ dowóz amunicji i wojska 
do umocnionej pozycji m³awskiej. Byæ mo¿e 
planowano wykorzystanie jej do zaopatrywania 

pobliskiego lotniska polowego w Poniatowie. 
Czynników wojskowych nie dostrzega³ dzien-
nikarz „Kuriera Warszawskiego”, który latem 
1939 r. wró¿y³: nie mo¿na pomin¹æ spodzie-
wanego wp³ywu kolei na rozwój okolicznych 
miejscowości, pozbawianych dotychczas ko-
munikacji kolejowej, a posiadaj¹cych natural-
ne warunki sprzyjaj¹ce powstawaniu letnisk. 
Rzeczywistośæ okaza³a siê bardziej nieprze-
widywalna. Ju¿ w pierwszych dniach wojny, 
po ciê¿kich walkach pod M³aw¹, liniê obrony 
Armii „Modlin” cofniêto do Narwi. Wobec po-
stêpuj¹cego natarcia niemieckiego most kolejo-
wy k. Orzechowa zosta³ wysadzony 5 września 
1939 r. na rozkaz gen. bryg. Emila Przedrzy-
mirskiego, dowódcy Armii „Modlin”. Polece-
nie wykonali ¿o³nierze Rezerwowej Kompanii 
Saperów nr 113 dowodzonej przez por. Jerzego 
Odrow¹¿a-Pieni¹¿ka. Obecnie na fi larach daw-

316 317

316 Przydrożny krzyż z 1922 r. upamiętniający I wojnę światową i wojnę 1920 r.
317 Krzyż postawiony w 1922 r. przez Jana Kuskę na pamiątkę odzyskania niepodległości 
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nego mostu kolejowego na Narwi jest u³o¿ony 
odcinek ruroci¹gu naftowego „Przyjaźñ”. 

Przez Skrzeszew biegnie rowerowa trasa 
pu³tuska, blisko st¹d do niebieskiego szlaku 

pieszego. W pobli¿u mo¿emy siê te¿ wybraæ 
do pozosta³ości parku dworskiego maj¹tku 
Poniatów lub w kierunku Narwi i pobliskiego 
jeziora Klucz.

318 319

318 Dawną linią kolejową prowadzi dziś ścieżka rowerowa
319 Rowerzyści na trasie rowerowej w Skrzeszewie
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Miejscowośæ po³o¿ona przy przeciêciu 
dróg 632 i 633, na po³udnie od Niepo-

rêtu. Osada Stanis³awów zosta³a za³o¿ona 
na pocz¹tku XIX w. wśród rozlewisk rzeki 
D³ugiej i Czarnej. Wed³ug S³ownika Geogra-
fi cznego Królestwa Polskiego… z 1890 r. by³a 
to wieś w³ościañska w gminie i parafi i Nie-
porêt, która w 1827 r. liczy³a 27 domów i 72 
mieszkañców. Ich liczba pod koniec XIX w. 
wzros³a do 420 osób. Miejscowośæ by³a zasied-

lona g³ównie przez kolonistów pochodzenia 
niemieckiego, po których zachowa³y siê reszt-
ki cmentarza przy ul. Konwaliowej. Znajduj¹ 
siê na nim 3 granitowe nagrobki. Na jednym 
z nich zosta³ wykuty motyw serca gorej¹cego, 
symbolizuj¹cego teologiczn¹ cnotê mi³ości. 
Do po³. XIX w. nowi przybysze uregulowali 
uk³ad rzek i za³o¿yli na obszarach dawnych 
bagien pola uprawne. Wed³ug spisu powszech-
nego z 1921 r. Stanis³awów liczy³ 60 budyn-

Stanisławów Pierwszy (gmina Nieporęt)

320 Ulica Konwaliowa, przy której znajduje się cmentarz ewangelicki
321 Ocalałe nagrobki na cmentarzu ewangelickim
322 Nagrobek z motywem serca gorejącego
323 Most składany systemu Baileya na ul. Granicznej

320 321

322 323
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324 Podobny most Baileya na ul. Wrzosowej
325 Pomnik Mieczysława Stępnowskiego ps. „Alfa” i Stanisława Felickiego ps. „Skiba”, podchorążych AK, 

przy ul. Strużańskiej

324

325
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ków. Wśród mieszkañców odnotowano 247 
ewangelików, 74 katolików i 51 osób wyzna-
nia moj¿eszowego. Wspó³cześnie ciekawostk¹ 
w Stanis³awowie s¹ alianckie mosty sk³adane 
systemu Baileya z 1944 r., przerzucone przez 
rzeczkê Czarn¹ (na przed³u¿eniu ulic Wrzo-
sowej i Granicznej). Mosty te zaprojektowane 
w czasie II wojny światowej przez angielskiego 
in¿. Donalda Colemana Baileya (1901−1985) 
okaza³y siê niezwykle skuteczne podczas ope-
racji wojskowych.

W Stanis³awowie przy ul. Stru¿añskiej 
warto zatrzymaæ siê przy kamiennym obe-
lisku upamiêtniaj¹cym śmieræ dwóch pod-
chor¹¿ych AK Mieczys³awa Stêpnowskiego 
ps. „Alfa” i Stanis³awa Felickiego ps. „Skiba” 
z II Batalionu w Jab³onnie. Zginêli 17 czerwca 
1943 r. podczas akcji os³onowej transportu bro-
ni zrzutowej ukrytej w rejonie Izabelina. Przed 
Stanis³awowem czteroosobowy konwój pod-
czas przewozu broni przykrytej torfem natkn¹³ 
siê na pododdzia³ ¿o³nierzy niemieckich z Le-
gionu Turkiestañskiego. W wyniku ostrza³u 
podchor¹¿owie zginêli. W³adze AK w uznaniu 
zas³ug awansowa³y ich pośmiertnie na stopnie 
ofi cerskie i odznaczy³y Krzy¿ami Srebrnymi 
Orderu Virtuti Militari. Ju¿ w pierwsz¹ rocz-
nicê ich śmierci ustawiono tu krzy¿. W 2. po³. 
lat 50. XX w., w okresie „odwil¿y” politycznej 

w³adze zgodzi³y siê na trwa³e upamiêtnienie 
poleg³ych. 17 czerwca 1957 r., m.in. z inicja-
tywy Edwarda Dietricha dowódcy podchor¹-
¿ych, ods³oniêto g³az pami¹tkowy. Pamiêæ ak-
cji jest wci¹¿ ¿ywa, co roku 17 czerwca zbieraj¹ 
siê przy kamieniu towarzysze broni poleg³ych, 
przedstawiciele ko³a Światowego Zwi¹zku 
¯o³nierzy Armii Krajowej (ŚZ¯AK) oraz w³a-
dze samorz¹dowe. 

Za Stanis³awowem rozpoczyna siê nie-
zwykle interesuj¹cy odcinek ul. Stru¿añ-
skiej, bêd¹cej dawn¹ carsk¹ drog¹ forteczn¹ 
z 1899 r. Szczególnie malowniczy od „Uś-
niej Góry” po ch³odne ³êgi Czarnej. Obszar 
ten wci¹¿ znajduje siê w stanie pierwoby-
tu, choæ ju¿ na pocz¹tku XX w. próbowano 
go skolonizowaæ. Wybudowano wówczas 
odnogê w¹skotorowej kolejki radzymiñskiej, 
s³u¿¹c¹ do wywozu torfu spod Izabelina. 
Ju¿ w 1904 r. kopalnie torfu eksploatowa³o 
tu Towarzystwo „Torf” W. Chludziñski i Spó³-
ka. Dziś dawny przebieg kolejki czêściowo 
pokrywa siê z granic¹ rezerwatu „Puszczy S³u-
peckiej”. Na po³udnie od niego, zaraz za dro-
g¹ nr 632, znajduje siê rezerwat „£êgi Czarnej 
Strugi”. Wzd³u¿ wschodniej granicy obydwu 
rezerwatów prowadzi zielony szlak pieszy. 
Przez Stanis³awów przebiega natomiast ro-
werowy szlak nieporêcki.

326 Współczesny kościół w Stanisławowie Pierwszym
327 Kanał Żerański w mroźny poranek

326 327
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Miejscowośæ znajduje siê na wschód od 
Zegrza Po³udniowego przy drodze nr 

631. Wieliszew jest jedn¹ z najstarszych miej-
scowości po³o¿onych w powiecie legionow-
skim, o czym świadczy zapis Wyelyschewo 
zawarty w akcie z 10 lutego 1254 r. wydanym 
przez opata Opizo, legata papie¿a Innocen-
tego IV. Potwierdzono w nim przynale¿nośæ 
osady do klasztoru kanoników regularnych 
św. Augustyna w Czerwiñsku. Nieco m³odsza 
jest parafi a wieliszewska, któr¹ erygowa³ 20 lip-
ca 1387 r. biskup p³ocki Czcibór z Radzymina. 
Zosta³a wydzielona z dotychczasowej parafi i 
w Chotomowie, a pierwszy kośció³ ufundowa³ 
opat czerwiñski Maciej. Kolejn¹ drewnian¹ 
świ¹tyniê w Wieliszewie konsekrowa³ 28 sierp-

nia 1729 r. biskup kamieniecki i opat czer-
wiñski Stanis³aw Józef Hozjusz, zas³u¿ony 
duchowny i dyplomata w 1734 r. odznaczony 
Orderem Or³a Bia³ego. W czasie dzia³añ wojen-
nych w 1944 r. kośció³ uleg³ ca³kowitemu znisz-
czeniu. Obecnie na jego miejscu stoi świ¹tynia 
pw. Przemienienia Pañskiego. Zosta³a wznie-
siona w latach 1950−1962 w stylistyce neoro-
mañskiej wg projektu W. Kononowicza. Konse-
kracji świ¹tyni dokona³ 12 sierpnia 1962 r. ks. 
kardyna³ Stefan Wyszyñski. W kościele znaj-
duje siê tablica poświêcona pamiêci ¿o³nierzy 
Armii Krajowej VII Obwodu „Obro¿a” pole-
g³ych w czasie powstania warszawskiego, m.in. 
z 706. plutonu Micha³ów-£ajski, 722. plutonu 
Wieliszew, 723. plutonu Skrzeszew, 724. pluto-

Wieliszew (siedziba gminy)

328 Drewniana dzwonnica i fragment kościoła w Wieliszewie na zdjęciu Józefa Dziekońskiego z 1896 r. 
W centrum stoi ks. proboszcz Stanisław Mioduszewski, za nim w głębi kaplica cmentarna

329 Klasycystyczna kaplica cmentarna z 1834 r.

328328 329329
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nu Ka³uszyn-Olszewnica. Jeszcze inna tablica 
upamiêtnia przodownika Antoniego Kie³biñ-
skiego, komendanta posterunku w Nieporêcie, 
który 10 listopada 1928 r. zosta³ zamordowany 
w czasie bandyckiego napadu na plebaniê ks. D. 
Prusiñskiego w Wieliszewie. O tym g³ośnym 
wydarzeniu szeroko rozpisywa³a siê przedwo-
jenna prasa z „Kurierem Porannym” i „Ekspre-
sem Porannym” na czele.

Niew¹tpliwie najciekawszym zabytkiem 
Wieliszewa jest kaplica cmentarna wzniesio-
na w stylu klasycystycznym. Na jej fasadzie 
zachowa³ siê napis „¯ona Mê¿owi” i data 
1834 r. oznaczaj¹ca rok budowy. Kaplica zo-
sta³a zbudowana dla w³aściciela miejscowego 
maj¹tku hr. Tomasza Kamieñskiego herbu 

Ślepowron (1788−1832) przez jego ¿onê Ma-
riê Kamieñsk¹ z domu Gautier. Ma³¿eñstwo 
Kamieñskich dzier¿awi³o klucz wieliszewski 
od 1816 r. By³ to du¿y maj¹tek, co uświada-
mia wykaz miejscowości nale¿¹cych do niego. 
Obejmowa³ on zarówno tzw. wsie zarabiaj¹ce: 
Wieliszew, £ajski, Skrzeszew, Ka³uszyn, Dêbe, 
jak i folwarki w Wieliszewie z wiatrakiem skar-
bowym, w Micha³owie, w Poniatowie z ³¹kami 
i lasem, Dêbem, a tak¿e kolonie: Komornicê 
Topolinê, Poddêbie, Zagroby (dzisiejsze Ze-
grze Po³udniowe). Kamieñskim przys³ugiwa-
³o prawo propinacji, tj. wytwarzania i sprze-
da¿y alkoholu, prowadzenia rybo³ówstwa 
i przewozu promowego na Narwi pod Dêbem. 
W po³owie października 1829 r. Maria i To-

330 Kościół w Wieliszewie pw. Przemienienia Pańskiego
331 Tablica poświęcona żołnierzom AK VII Obwodu „Obroża” poległym w czasie powstania warszawskiego
332 Wnętrze kościoła w czasie nabożeństwa
333 Figura Matki Bożej

330 331

332 333
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masz Kamieñscy wykupili klucz wieliszewski 
na w³asnośæ od Marii Teresy Tyszkiewiczo-
wej, siostry ksiêcia Józefa Poniatowskiego. 
Jednak¿e na pocz¹tku marca 1832 r. hr. To-
masz Kamieñski zmar³, co zosta³o potwier-
dzone w ksiêgach parafi i Wieliszew przez ks. 
proboszcza Piotra Chotkowskiego. Z czasem 
kaplica sta³a siê grobowcem rodzinnym Ka-
mieñskich. W 1849 r. pochowano tu Korne-
liê Kamieñsk¹ z P¹gowskich, 21-letni¹ ¿onê 
Tomasza Antoniego Feliksa Kamieñskiego, 
syna Tomasza. Bêd¹c spadkobierc¹ maj¹t-
ku, okaza³ siê nie najlepszym gospodarzem. 

W kwietniu 1852 r. dobra Wieliszew z powodu 
zad³u¿enia zosta³y przeznaczone na licytacjê. 
Ich pierwszym nabywc¹ zosta³ mo¿ny s¹siad 
Kamieñskich, hr. August Potocki z Jab³onny. 
Jednak po kilku miesi¹cach odsprzeda³ maj¹-
tek za prawie 155 tys. rubli hr. Iwanowi Fiodo-
rowiczowi Paskiewiczowi. Odt¹d Wieliszew 
czêsto zmienia³ w³aścicieli i zarz¹dców, którzy 
znacznie rozbudowali folwark. Jego w³aścicie-
lami w okresie miêdzywojennym byli Sz. Pfef-
fer i M. Szereszewski. Do dziś uwagê zwracaj¹ 
dawne zabudowania gospodarcze i lamus, po-
padaj¹ce niestety w ruinê. Natomiast w kapli-

334 Nekropolia 300 żołnierzy polskiego września 1939 r.
335 Pomnik upamiętniający bohaterskich żołnierzy września 1939 r.
336 Mogiła żołnierza AK Jana Lący
337 Grób rozstrzelanych 28 października 1944 r. Franciszka i Henryka Kado

334 335

336 337
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cy z³o¿ono szcz¹tki zmar³ej w 1883 r. w³aści-
cielki Olszanki Rozalii z Wolskich 1-go Ślubu 
Kopijowskiej, 2-go Romanowskiej oraz Miecia 
Kopijowskiego, zm. w 1902 r., o czym przypo-
minaj¹ tablice epitafi jne z bia³ego marmuru. 
Jak wspominaj¹ starsi mieszkañcy wsi, w cza-
sie okupacji hitlerowskiej w grobowcu schro-
ni³a siê rodzina ¿ydowska.

Nastrój zadumy nad przemijaniem wy-
wo³uje na cmentarzu parafi alnym symbo-
liczna mogi³a 17-letniego Kazimierza Burzy, 
ps. „Grom”, harcerza Szarych Szeregów roz-
strzelanego przez hitlerowców 19 sierpnia 
1944 r. Na cmentarzu spoczywa równie¿ 23-
letni ¿o³nierz Armii Krajowej, Jan L¹ca, który 
wraz z 15 ¿o³nierzami AK z £ajsk i Micha³o-
wa-Reginowa zosta³ rozstrzelany w Nowopolu 
po upadku powstania warszawskiego. Obok 
cmentarza parafi alnego znajduje siê najwiêk-
sza w powiecie legionowskim nekropolia ¿o³-
nierzy polskiego września 1939 r. Spoczywa 
tu ponad 300 bohaterskich obroñców linii Na-
rwi, g³ównie z 8. i 20. Dywizji Piechoty, m.in. 
z 32. Pu³ku Piechoty z Modlina, 78. Pu³ku 
z Baranowicz, z pu³ków 79. i 80. ze S³onimia 
oraz z Batalionu Obrony Narodowej. W tej 

liczbie niestety a¿ 256 ¿o³nierzy nieznanych 
jest z imienia i nazwiska.

Przegl¹daj¹c po¿ó³k³e przedwojenne dzien-
niki, niespodziewanie natkniemy siê na zdjê-
cia przedstawiaj¹ce pierwszy w Polsce ma-
sowy desant spadochronowy, który odby³ siê 
5 września 1937 r.… nad niebem Wieliszewa. 
Najs³ynniejsze zdjêcie z pokazu, wykonane 
przez fotoreportera Jana Rysia, przedstawia 
a¿ 60 skoczków na tle chmur. Byæ mo¿e wy-
bór Wieliszewa na miejsce desantu by³ nieco 
przypadkowy. Wi¹za³ siê z bliskim po³o¿e-
niem Legionowa, które przed II wojn¹ świa-
tow¹ by³o pionierskim ośrodkiem szkolenia 
skoczków spadochronowych. W 1936 r. przy 
Wytwórni Balonów i Spadochronów przepro-
wadzono pierwsze cztery kursy instruktor-
skie. 23 września 1936 r. instruktorzy LOPP 
Leonard Dobrowolski i Jerzy Poniatowski 
wykonali w Legionowie pierwsze skoki spa-
dochronowe z balonu na uwiêzi. W sierpniu 
1937 r. dla s³uchaczy VI kursu spadochrono-
wego LOPP w Legionowie oddano do dyspo-
zycji balon na uwiêzi „BD”. Przygotowywano 
ich ju¿ do desantu nad Wieliszewem. Kierow-
nikiem ca³ego przedsiêwziêcia by³ mjr Stani-

338 Nagrobek zmarłego w 1918 r. Franciszka Żołka
339 Tablica na nagrobku ks. Wacława Ślepowrońskiego (1803−1881)
340 Desant spadochronowy nad Wieliszewem 5 września 1937 r. szeroko relacjonowała prasa krajowa, 

m.in. „Przegląd Ilustrowany Gońca Warszawskiego”
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s³aw Mazurek, kierownik Wytwórni Balonów 
i Spadochronów. Na miejscu skoków, pomia-
rów meteorologicznych dokonali ¿o³nierze 
z 2. Batalionu Balonowego. Ponadto dla ce-
lów informacyjno-porz¹dkowych komendant 
parku, kpt. Franciszek Hynek wyznaczy³ 2 
pó³ciê¿arówki i 20 szeregowych. Skierowano 
ich na stacjê Poniatów, gdzie mieści³ siê jeden 
z ofi cjalnych punktów widokowych desantu. 
Ogó³em skoki obejrza³o oko³o 10 tys. widzów 

z prezesem LOPP gen. dywizji Leonem Berbe-
ckim na czele. Poci¹gi do Poniatowa i Wielisze-
wa prze¿y³y istne oblê¿enie, co potwierdza³o 
wymiar propagandowy przedsiêwziêcia. 

Zaraz za dawnym maj¹tkiem wieliszew-
skim znajduje siê jezioro Wieliszewskie. Mo-
¿emy spotkaæ tu miejscowych wêdkarzy i… 
³abêdzie. W pobli¿u utworzono rezerwat „Wie-
liszewskie £êgi”. Przez miejscowośæ prowadzi 
szlak rowerowy zwany wieliszewskim.

341 Resztki zabudowań dworskich 
342 Jezioro Wieliszewskie
343 Lamus na planie kwadratu
344 Ocalały fragment zabudowań folwarcznych
345 Gminna plaża
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Wierzbica po³o¿ona jest w pobli¿u dróg 
61 i 62. Historycznie wieś nale¿a³a 

do biskupów p³ockich i by³a wzmiankowana 
ju¿ w 1349 r. W 1377 r. biskup Dobies³aw Sów-
ka z Golczewa nada³ przywilej na wójtostwo 
w Wierzbicy. W 1389 r. miejscowośæ pojawia siê 
w akcie biskupa Ścibora dotycz¹cym uposa¿e-
nia parafi i w Dzier¿eninie. W 1792 r. za zgod¹ 
biskupa p³ockiego m³yn wodny za³o¿y³ tu Leon 
Kacperski. Po III rozbiorze Polski Wierzbica 
zosta³a przejêta przez w³adze pruskie, które 

w³¹czy³y je do dóbr gol¹dkowskich. Pod ko-
niec XVIII w. maj¹tek ten dzier¿awi³ Wojciech 
Wojczyk. Jak podaje dr S³awomir Jakubczak, 
jedna z jego córek – Benigna Wojczyk − po-
ślubi³a s³ynnego ju¿ wówczas p³k. Kazimierza 
Ma³achowskiego (1765−1845), który stacjo-
nowa³ w twierdzy Serock. Ich ślub odby³ siê 
jesieni¹ 1810 r. w dworze w Wierzbicy. Ma-
³achowski ws³awi³ siê walkami w powstaniu 
kościuszkowskim m.in. pod Rac³awicami, 
walczy³ na San Domingo w 1803, a tak¿e pod 

Wierzbica (gmina Serock)

346 Pozostałości po XIX-wiecznej cegielni
347 Restauracja i hotel „Złoty lin”
348 Otoczona lipami kapliczka z ok. 1863 r.
349 Szeroki nurt Narwi

346 347

348 349
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Raszynem w 1809 r. Ju¿ po ślubie wzi¹³ udzia³ 
w kampanii napoleoñskiej 1812 r., podczas 
której awansowa³ na stopieñ gen. brygady. 
Od 1820 r. Ma³achowscy osiedli w Wierz-
bicy, któr¹ w 1828 r. wykupili na w³asnośæ. 
W 1831 r. gen. K. Ma³achowski, jako wódz 
naczelny przegranego powstania listopadowe-
go, musia³ wraz z ¿on¹ udaæ siê na emigracjê. 
Maj¹tek w Wierzbicy zosta³ skonfi skowany 
przez rz¹d. Wystawiony na licytacjê zmienia³ 
w³aścicieli. W 1848 r. kupi³ go za 180 tys. z³o-
tych polskich Edmund Oktawian Skar¿yñ-
ski (1813−1893), mo¿ny w³aściciel maj¹tku 
w Popowie. Rozbudowa³ wówczas znacznie 
cegielniê, która zaopatrywa³a nie tylko oko-
licê, ale nawet Warszawê. Dzie³o ojca usi³o-
wa³ kontynuowaæ syn Stanis³aw Skar¿yñski 
(1847−1921), absolwent Szko³y G³ównej 
Warszawskiej, który edukacjê uzupe³nia³ 
w Pary¿u i w Heidelbergu. Jednak¿e k³opoty 
fi nansowe wynikaj¹ce ze stylu ¿ycia jego ¿ony 
Marii z Orsettich herbu Z³otok³os, przeszaco-
wanie inwestycyjne budowy kościo³a w Popo-

wie spowodowa³y upadek i licytacjê maj¹tku. 
Na prze³omie XIX i XX w. kupi³ go wraz z ce-
gielni¹ Karol D³u¿ewski. Jeszcze przed I woj-
n¹ światow¹ przekaza³ on nieodp³atnie ceg³y 
na remont kościo³a w Serocku. W okresie miê-
dzywojennym ceg³y z Wierzbicy by³y jednym 
z g³ównych budulców powstaj¹cego Legiono-
wa. Materia³ budowlany zamawia³o tu tak¿e 
Ministerstwo Robót Publicznych i Minister-
stwo Spraw Wojskowych. Po zakoñczeniu II 
wojny światowej dobra D³u¿ewskich zosta³y 
rozparcelowane. Pozosta³ości cegielni z koñ-
ca XIX stulecia to jeden z ostatnich śladów 
dzia³alności rodu Skar¿yñskich w Wierzbicy. 
W tych okolicach uwagê zwraca tak¿e muro-
wana XIX-wieczna kapliczka otoczona lipa-
mi, stoj¹ca na rozstaju dróg krajowych nr 61 
i 62. Od 1967 r. w Wierzbicy dzia³a s³ynna re-
stauracja „Z³oty lin”. Doskonale przyrz¹dza-
ne ryby od lat przyci¹ga³y warszawskie elity 
artystyczne i polityczne.

Przez Wierzbicê biegnie rowerowy szlak sero-
cki. Warto te¿ wybraæ siê na spacer nad Narew.
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Wieś na zachód od Serocka przy dro-
dze nr 62. Kośció³ w Woli Kie³piñskiej 

jest jedynym przyk³adem XIX-wiecznej archi-
tektury sakralnej w powiecie legionowskim. 
Decyzja o jego wybudowaniu zapad³a po wy-
kupieniu zegrzyñskiego maj¹tku Radziwi³³ów 
wraz z kościo³em przez rz¹d rosyjski. W 1890 
r. sporz¹dzono szczegó³owy inwentarz mienia 
kościelnego z Zegrza. Wiêkszośæ wyposa¿enia 
Jadwiga i Maciej Radziwi³³owie zdecydowali 
siê przenieśæ do nowej świ¹tyni w Woli Kie³-

piñskiej. Teren pod jej budowê, a tak¿e ple-
banii i cmentarza Radziwi³³owie przekazali 
jesieni¹ 1893 r. Jednonawowy kośció³ wznie-
siono tu w latach 1894−1899 wg projektu 
Konstantego Wojciechowskiego (1841−1910). 
Architekt ten zas³yn¹³ z projektów kaplicy 
Kronenbergów na cmentarzu ewangelicko-re-
formowanym w Warszawie i w 1900 r. bazyliki 
archikatedralnej Świêtej Rodziny w Czêstocho-
wie, bêd¹cej wówczas jednym z najwiêkszych 
kościo³ów na ziemiach polskich. Kameralna 

Wola Kiełpińska (gmina Serock)

350 Fasada kościoła z końca XIX w.
351 Kartusz z herbem Ślepowron Krasińskich
352 Obraz w ołtarzu głównym Wniebowzięcia NMP z 1899 r. autorstwa Ferenca Szoldatitsa 
353 Kościół w Woli Kiełpińskiej
354 Niedzielne nabożeństwo 16 października 2011 r.

350 351 352

353 354
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świ¹tynia w Woli Kie³piñskiej, nosz¹ca cechy 
architektury renesansowej i klasycystycz-
nej, mog³a pomieściæ 400 wiernych. Jednym 
z bardziej doświadczonych murarzy uczestni-
cz¹cych przy budowie krypt i zamontowaniu 
tablic epitafi jnych by³ Marian Siedlecki ze wsi 
Karolino. 30 lipca 1899 r. konsekracji kościo-
³a dokona³ arcybiskup warszawski Wincenty 
Teofi l Popiel. Parafi a niezale¿nie od zmiany 
siedziby dalej nosi³a nazwê „Rzymsko-katoli-
cka parafi a Zegrze pw. św. Antoniego Padew-
skiego”.

We wnêtrzu kościo³a na uwagê zas³uguj¹ epi-
tafi a rodu Krasiñskich przeniesione z kościo³a 
w Zegrzu, a wśród nich 2 rokokowe z XVIII w. 
ufundowane przez hr. Kazimierza Krasiñ-
skiego. Pierwsze poświêci³ ojcu hr. Antonie-
mu Krasiñskiemu senatorowi, kasztelanowi 
zakroczymskiemu i budowniczemu kościo³a 
w Zegrzu, zmar³emu w 1762 r. Drugie upamiêt-
nia ¿onê Kazimierza − Eustachiê Krasiñsk¹ 
zgas³¹ w 1764 r. Kolejne epitafi a Krasiñskich 
pochodz¹ z XIX w., m.in. Kazimierza Krasiñ-
skiego kawalera Orderu Or³a Bia³ego, zmar³e-
go w 1802 r., Józefa Wawrzyñca zm. w 1845 r., 
Stanis³awa Korwina zm. w 1849 r., Karola zm. 
w 1870 r. W świ¹tyni miejsce spoczynku zna-
laz³ tak¿e jej fundator, ksi¹¿ê Maciej Radziwi³³ 
(1842−1907), ³owczy dworu carskiego, by³y 

prezes Towarzystwa Rolniczego i Towarzy-
stwa Dobroczynności w Warszawie. Przypo-
mina o tym epitafi um wykonane z ró¿owego 
marmuru sprowadzonego z W³och, ozdobione 
herbem rodowym Radziwi³³ów – Tr¹by. W o³-
tarzu g³ównym uwagê zwraca malarska wizja 
Wniebowziêcia NMP z 1899 r., której autorem 
jest Ferenc Szoldatits (1820−1916). Ten zna-
ny wêgierski malarz osiad³y w Rzymie, two-
rzy³ pod wp³ywem wczesnego renesansu w³o-
skiego. Jego obrazy o³tarzowe ozdobi³y kościo³y 
we W³oszech i na Wêgrzech, m.in. w Buda-
peszcie. Za najwybitniejsze dzie³o F. Szoldatit-
sa uchodzi fresk w kaplicy Matki Bo¿ej w Ege-
rze. Czêśæ obrazów o³tarzowych malowanych 
na blasze wysz³o spod pêdzla artysty malarza 
Adolfa Hermana Duszka (1872−1964), m.in. 
Op³akiwanie pod krzy¿em oraz Uzdrowienie 
chorych. Za jeden z najstarszych obrazów 
w Woli Kie³piñskiej historycy sztuki uznaj¹ 
wizerunek św. Judy Tadeusza, znajduj¹cy siê 
w o³tarzu bocznym. Na zewn¹trz kościo³a, 
na szczycie trójosiowej fasady dostrze¿emy 
piêkny kartusz z herbem Ślepowron Krasiñ-
skich. W 1904 r. przed świ¹tyni¹ ustawiono fi -
gurkê MB Niepokalanej, wykonan¹ w znanym 
warsztacie A. Olesiñskiego i K. Koziñskiego 
„z krêgu” ul. Dzikiej w Warszawie. Wspó³-
cześnie świ¹tynia, licz¹ca ju¿ ponad 110 lat, 

355 Epitafi um księcia Macieja Radziwiłła
356 XVIII-wieczne epitafi a Krasińskich

355

356356
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jest ośrodkiem nie tylko ¿ycia religijnego, 
ale tak¿e miejscem dzia³alności wielu stowa-
rzyszeñ parafi alnych i zespo³ów śpiewaczych. 
Zwieñczeniem dotychczasowych dociekañ nad 
dziejami kościo³a jest publikacja wydana stara-
niem parafi i Wola Kie³piñska – dzieje parafi i 
i okolic, autorstwa Anny i Mariana Kurtyczów.

Cmentarz parafi alny w Woli Kie³piñskiej 
zosta³ wytyczony w 1893 r. Jednocześnie czêśæ 
zamo¿niejszych rodzin przenios³a tu szcz¹tki 
bliskich z cmentarza zegrzyñskiego, zajêtego 
pod rosyjsk¹ twierdzê. Z tej przyczyny w Woli 
Kie³piñskiej spotykamy nagrobki starsze ni¿ 
sama nekropolia, pochodz¹ce z 2. po³. XIX w. 
Wśród nich wyró¿niaj¹ siê ciekawe archi-
tektonicznie pomniki administratorów dóbr 
zegrzyñskich, m.in. w kszta³cie z³amanej ko-
lumny Antoniego Xsiê¿opolskiego, zmar³ego 
11 września 1866 r. W ci¹gu swojego 63-letnie-
go ¿ycia a¿ 35 lat zarz¹dza³ zegrzyñskim maj¹t-
kiem. W tym samym kwartale uwagê zwracaj¹ 
tablice rodziny Urbanowskich, a szczególnie 
Wiktora Urbanowskiego (1835−1884) – Wzo-
rowego Zarz¹dcy Dóbr Zegrze. W pobli¿u 
istnieje tak¿e okaza³y pomnik innego d³ugo-
letniego administratora zegrzyñskiego maj¹t-

ku Xawerego O³tuszewskiego, który zmar³ 30 
września 1905 r. w wieku 74 lat.

Z prze³omu XIX i XX w. zachowa³o siê kli-
ka nagrobków, m.in. tablica upamiêtniaj¹ca 
Paw³a Myszkorowskiego, wzorowego mê¿a 
i ojca, zmar³ego w 1893 r., granitowa kolumna 
poświêcona 25-letniej Zofi i Kucieñskiej zmar-
³ej w 1894 r., czy nagrobek Fortunata Olkow-
skiego z 1905 r. Do niezwykle interesuj¹cych 
nale¿y pomnik Weroniki z Za³usków, primo 
voto Skotnickiej sekundo voto Zglenickiej, 
zmar³ej 16 listopada 1876 r. w wieku 63 lat 
we wsi Ludwinowo Dêbskie. Weronika Zgle-
nicka by³a matk¹ s³ynnego in¿yniera geologa 
Witolda Zglenickiego (1850−1904), pionie-
ra wydobycia ropy naftowej z dna morskiego, 
pochowanego zgodnie z ostatni¹ wol¹ tak¿e 
w Woli Kie³piñskiej. By³ Polskiem Noblem, 
jak napisano na nagrobku ufundowanym 
w 1979 r. przez Mazowieckie Zak³ady Rafi ne-
ryjne i Petrochemiczne z P³ocka. Witold Zgle-
nicki zaj¹³ poczesne miejsce wśród wybitnych 
Polaków 2. po³. XIX w. Zas³yn¹³ nie tylko jako 
odkrywca dzia³ek roponośnych na pó³wyspie 
Apszeroñskim na Morzu Kaspijskim i pionier 
jej wydobycia z dna morskiego, ale tak¿e jako 

357 Pomnik przyrody na terenie przykościelnym
358 Nagrobek Antoniego Xsiężopolskiego
359 Grób Zygmunta Adama Szaniawskiego herbu Junosza

357 358 359
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fi lantrop. Jego zapisy na rzecz Kasy im. Józefa 
Mianowskiego przyczyni³y siê do rozwoju pol-
skiej kultury i nauki. Z jego środków ukaza³y 
siê tomy m.in. s³ynnego S³ownika Geogra-
fi cznego Królestwa Polskiego i innych krajów 
s³owiañskich, wielokrotnie cytowanego w ni-
niejszej pracy. Warto dodaæ, ¿e W. Zglenickie-
go upamiêtnia tak¿e pomnik w P³ocku przy ul. 
Chemików.

Na cmentarzu w Woli Kie³piñskiej uwagê 
zwracaj¹ tak¿e nagrobki z okresu miêdzy-
wojennego, np. Stefana Dru¿yñskiego, na-
uczyciela ze szko³y w Skubiance zmar³ego 
w 1920 r. oraz Stefana Mioduszewskiego, leś-
niczego dóbr Zegrze zmar³ego w listopadzie 
1926 r. W 1929 r. w Woli Kie³piñskiej zosta³ 
pochowany Zygmunt Adam Szaniawski herbu 
Junosza (1852−1929) ojciec s³ynnego pisarza 
Jerzego Szaniawskiego (1888−1970), w³aści-
ciel pobliskiego Zegrzynka. By³ dzia³aczem za-

s³u¿onym dla regionu. Oko³o 1880 r. obj¹³ po-
sadê zarz¹dcy nowoczesnego m³yna parowego 
w Zegrzynku. Udziela³ siê jako prezes Stra¿y 
Ogniowej w Serocku, by³ cz³onkiem Ligi Na-
rodowej i dzia³aczem Towarzystwa Oświaty 
Narodowej. W 1915 r. przewodniczy³ Komi-
tetowi Obywatelskiemu powiatu pu³tuskiego. 
By³ tak¿e prezesem Towarzystwa Rolniczego 
w powiecie pu³tuskim. Po odzyskaniu nie-
podleg³ości dzia³a³ jako prezes Dozoru Szkol-
nego w gminie Serock. W grobie rodzinnym 
Szaniawskich w Woli Kie³piñskiej spoczê³a 
tak¿e matka pisarza Wanda z Wys³ouchów, 
natomiast dramaturg Jerzy Szaniawski zosta³ 
w 1970 r. pochowany na Pow¹zkach Wojsko-
wych w Warszawie.

Z Woli Kie³piñskiej warto siê wybraæ ¿ó³-
tym szlakiem pieszym lub ście¿k¹ rowerow¹ 
do Lasów Serockich, aby dotrzeæ do pobliskie-
go rezerwatu „Zegrze”.

360 Pomnik Stefana Drużyńskiego, nauczyciela ze szkoły w Skubiance
361 Obelisk Weroniki z Załusków Zglenickiej, matki Witolda Zglenickiego
362 Nagrobek Witolda Zglenickiego ufundowany przez Petrochemię Płocką

360 361 362
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Na wschodnich „kresach” gminy Niepo-
rêt, pomiêdzy Zamostkami Wólczyñ-

skimi a Wólk¹ Radzymiñsk¹, przy drodze 
nr 631 zachowa³ siê obelisk upamiêtniaj¹cy 
¿o³nierzy 28. Pu³ku Strzelców Kaniowskich 
poleg³ych tu w sierpniu 1920 r. Ten skrom-
ny pomnik ods³oni³ 14 września 1924 r 
prezydent II RP Stanis³aw Wojciechowski, 
a poświêci³ go arcybiskup warszawski Alek-

sander Kakowski. Inskrypcja na pomniku 
upamiêtnia kpt. Stefana Pogonowskiego − 
dowódcê I batalionu 28. PSK, kpt. Benedyk-
ta Pêczkowskiego − dowódcê 6. kompanii 
oraz 18 ¿o³nierzy poleg³ych tu rankiem 15 
sierpnia 1920 r. Batalion kpt. Pogonowskiego 
zosta³ skierowany pod Radzymin w wyniku 
wa¿nej dla przebiegu Bitwy Warszawskiej 
narady 3 genera³ów. Po po³udniu 14 sierpnia 

Zamostki Wólczyńskie (gmina Nieporęt)

363 Obelisk upamiętniający żołnierzy 28. Pułku 
Strzelców Kaniowskich poległych w sierpniu 
1920 r. w Zamostkach Wólczyńskich, lata 30. 
XX w.

364 Historyczny detal na obelisku
365 Tablica z wykazem poległych żołnierzy

363 364

365
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1920 r. w legionowskich koszarach spotkali 
siê gen. Józef Haller, dowódca Frontu Pó³noc-
nego, z dowódc¹ 1. Armii gen. Franciszkiem 
Latinikiem oraz gen. Lucjanem ¯eligow-
skim, dowódc¹ stacjonuj¹cej tu 10. Dywizji 
Piechoty. Ustalono wówczas, ¿e 10. DP wraz 
z 28. PSK nie zostanie skierowana pod Mod-
lin, jak dotychczas planowano, tylko przyst¹-
pi do odbicia Radzymina z r¹k Rosjan. Zada-
nie stopniowo zosta³o wykonane, a ¿o³nierzy 

poleg³ych na polu chwa³y macierzysty pu³k 
upamiêtni³ na cmentarzu poleg³ych w Radzy-
minie i pomnikiem z piaskowca pod Zamost-
kami. Obelisk zachowa³ siê do czasów wspó³-
czesnych. Nosi wiele śladów po pociskach, 
a zamiast przedwojennej kuli z piaskowca 
wieñczy go krzy¿. Przy pomniku przechodzi 
obecnie szlak rowerowy II linii obrony im. 
kpt. S. Pogonowskiego. Biegn¹ têdy równie¿ 
2 szlaki piesze.

366

366 Pomnik poległych strzelców kaniowskich obecnie

powiat legionowski.indd   146powiat legionowski.indd   146 2013-04-04   08:50:042013-04-04   08:50:04



Powiat legionowski 147

Miejscowośæ przy drodze nr 61 nad Zale-
wem Zegrzyñskim. Najstarsze udoku-

mentowane dzieje Zegrza, po³o¿onego od wie-
ków obok przeprawy na Narwi, siêgaj¹ XIII 
stulecia. W akcie ksiêcia Konrada Mazowie-
ckiego z 1237 r. wystêpuje nazwa Siger i jej w³aś-
ciciel Urlyk. Ksi¹¿êca wieś mia³a charakter do-
brze rozwiniêtej nadrzecznej osady handlowej, 
co potwierdza dokument z 1349 r. Wystêpuje 
w nim nazwa miejscowości Zgersz. W 1367 r.
papie¿ Urban V poleci³ s¹dowi duchownemu 
rozstrzygn¹æ spór pomiêdzy biskupem p³ockim 
a poznañskim, dotycz¹cy prawa pobierania 
dziesiêcin przez zegrzyñski kośció³. Świ¹tynia, 
nale¿¹c do diecezji p³ockiej zwyczajowo pobie-

ra³a dziesiêciny ze wsi wchodz¹cych w sk³ad 
biskupstwa poznañskiego, m.in. Woli, M³ocin, 
Mokotowa, Wawrzyszewa, a nawet z Sochacze-
wa. 10 lat później Sasin ze Smarzewa, marsza-
³ek dworu ksiêcia Janusza I Starszego, otrzy-
ma³ prawo pobierania w Zegrzu c³a wodnego 
od statków i tratw sp³awianych rzek¹. W XV w. 
czêśæ osady nale¿a³a do Rogalów z Wêgrzynowa, 
kasztelana lwowskiego Jerzego St³umi³³y herbu 
D¹browa. Uzyska³a wówczas prawa miejskie, 
które utraci³a w 1. po³. XVI w. W trakcie poto-
pu szwedzkiego w XVII w. Zegrze zosta³o po-
wa¿nie zniszczone. Od XVIII w. miejscowośæ 
nale¿a³a do rodu Krasiñskich. W 1753 r. czêśæ 
dóbr zegrzyñskich naby³ kasztelan zakroczym-

Zegrze (gmina Serock)

367 Niemieckie zdjęcie lotnicze Twierdzy Zegrze z 1915 r. Na zdjęciu widać zarys twierdzy z fortami dużym i małym 
oraz cerkwią pułkową

367
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ski hr. Antoni Krasiñski (1693−1762), któ-
ry wybudowa³ w Zegrzu w 1758 r. murowany 
kośció³ pw. św. Antoniego i św. Barbary. Po nim 
maj¹tek odziedziczy³ Kazimierz Krasiñski 
(1725−1802), oboźny koronny, który w 1779 r. 
gości³ w Zegrzu króla Stanis³awa Augusta Po-
niatowskiego. Latem 1794 r. podczas powstania 
kościuszkowskiego w okolicach Zegrza zosta³ 
ranny Aleksander Or³owski. Ten uznany ma-
larz realista, uczeñ Jana Piotra Norblina zosta³ 
upamiêtniony przez A. Mickiewicza w Panu 
Tadeuszu. 
Or³owski, który ¿ycie strawi³ w Petersburku,
S³awny malarz (mam kilka jego szkiców 
w biurku), 
Mieszka³ tu¿ przy Cesarzu, na dworze, jak 
w raju:
A nie uwierzy Hrabia, jak têskni³ po Kraju!

Malarza wspomina³ tak¿e A. Puszkin w poe-
macie Rus³an i Ludmi³a. Nastêpnie zegrzyñ-

skim maj¹tkiem w³adali zas³u¿eni dla ojczyzny 
kolejni przedstawiciele rodu Krasiñskich: Józef 
Wawrzyniec (1783−1845), Stanis³aw Kostka 
(1811−1849), kawaler krzy¿a Virtuti Militari. 
We wrześniu 1867 r. Jadwiga Krasiñska, córka 
Stanis³awa Kostki, wysz³a za m¹¿ za Macieja 
Radziwi³³a (1842−1907), wnosz¹c w posagu 
posiad³ości zegrzyñskie wraz z pa³acem do mag-
nackiego rodu Radziwi³³ów. Jednak w zwi¹zku 
z planami budowy twierdzy w Zegrzu, Jadwi-
ga i Maciej Radziwi³³owie w 1890 r. sprzedali 
wiêksz¹ cześæ obszaru dworskiego (435 ha) 
w³adzom rosyjskim i przenieśli siê do nowo 
wybudowanego pa³acu w Jadwisinie. Nato-
miast Rosjanie pod koniec XIX w. wybudowa-
li w Zegrzu twierdzê zaporow¹ wyznaczaj¹c¹ 
pó³nocny wierzcho³ek Warszawskiego Rejonu 
Ufortyfi kowanego. Sk³ada³y siê na ni¹ 2 forty 
po³¹czone wa³em, prochownie i ponad setka 
budynków koszarowych, tworz¹cych samo-

368 Brama wjazdowa do Fortu Ordona 
369 Koszary umocnienia małego z pancernymi okiennicami
370 Stanowisko strzeleckie (kaponiera) w umocnieniu małym
371 Jeden z typowych budynków koszarowych przy ul. Groszkowskiego 1

369

370

368

37!
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dzielne miasteczko wojskowe. Koszt budowy 
twierdzy ju¿ w 1897 r. wyniós³ niebagateln¹ 
kwotê 3,5 mln rubli. Liczny carski garnizon 
twierdzy, powo³anej ofi cjalnie przez cara Miko-
³aja II w 1895 r., sk³ada³ siê ze sztabu, zegrzyñ-
skich zarz¹dów fortecznych: artylerii, in¿ynie-
rii, intendentury, 1. i 2. zegrzyñskiego pu³ku 
piechoty fortecznej, zegrzyñskiego batalionu 
artylerii fortecznej, pododdzia³u stra¿y po¿ar-
nej i dru¿yny ¿andarmerii. Do reprezentacyj-
nych gmachów nale¿a³o wówczas kasyno ofi -
cerskie i cerkiew, natomiast pozosta³e obiekty 
wybudowano w typowym czerwono-ceglanym 
stylu. Do dziś zachowa³o siê kilka oryginal-
nych obiektów tego typu przy ul. Groszkow-
skiego. Czêśæ budynków na terenie jednostki 
wojskowej przy ul. Radziwi³³owskiej w czasie 
powojennej odbudowy w 1949 r. podniesio-
no o jedno piêtro. Pocz¹tkowo przeznaczono 
je dla Szkolnego Pu³ku Radio, a później dla 
Wy¿szej Szko³y Ofi cerskiej Wojsk £¹czności. 
Od 1997 r. budynki s³u¿¹ Centrum Szkolenia 
£¹czności i Informatyki. 

Najciekawszym fragmentem dawnej twier-
dzy, niestety nie udostêpnionym do zwiedza-
nia, s¹ dwa betonowe forty wzniesione w la-
tach 90. XIX stulecia. Ich budowê nadzorowa³ 
rosyjski gen. Olimp Starynkiewicz, brat gen. 
Sokratesa Starynkiewicza, zas³u¿onego pre-
zydenta Warszawy. Fort tzw. ma³y, nazwany 
w okresie miêdzywojennym Fortem Kiliñskie-
go, stanowi dobrze zachowany przyk³ad fortyfi -
kacji carskiej o cechach górskich. Przypomina 

o tym tzw. kaponiera rewersowa, betonowe sta-
nowisko s³u¿¹ce do ostrza³u rowu fortecznego. 
Zosta³o wkomponowane tak w wysok¹ skarpê 
Narwi, ¿e umo¿liwia³o prowadzenie ostrza³u 
wzd³u¿ rowu na 2 poziomach i w przeciwstaw-
nych kierunkach. Fort du¿y, nazwany po od-
zyskaniu przez Polskê niepodleg³ości Fortem 
Ordona, jest obecnie w³asności¹ Narodowego 
Banku Polskiego. Umocnienie sk³ada siê m.in. 
z 4 betonowych bloków koszarowych, przebu-
dowanych w okresie PRL na tajne stanowisko 
dowodzenia „Orion” odporne na atak atomo-
wy. Uwagê zwracaj¹ tu tak¿e ozdobna brama 
wjazdowa, oryginalne pancerne okiennice, 
a tak¿e polskie schrony na wale wybudowane 
w 1939 r. Od strony rzeki widoczne s¹ pozo-
sta³ości ³aźni fortecznej. Ciekawostk¹ w forcie 
jest XIX-wieczny ceglany podziemny kana³ od-
wadniaj¹cy, nie ró¿ni¹cy siê od warszawskich 
kana³ów Lindleya. W czasie I wojny światowej 
dziedziñce fortu du¿ego, otoczone wysokimi 
wa³ami, sta³y siê naturaln¹ scen¹ tzw. „Nie-
mieckiego Teatru nad Narwi¹”. Teatr z³o¿ony 
z ¿o³nierzy urozmaica³ czas zarówno rekrutom 
szkol¹cym siê tu w 1917 r. przed wymarszem 
na front, jak i w 1918 r. jeñcom niemieckim 
i tureckim zwolnionym z niewoli rosyjskiej 
na mocy postanowieñ traktatu brzeskiego. 
Malownicze po³o¿enie fortu nad Narwi¹ spo-
wodowa³o, ¿e niemiecka prasa nazwa³a go mia-
nem Teatru Natury i jednym z najbardziej pe³-
nych wdziêku miejsc w okolicach Warszawy. 
W przedstawieniach i pokazach gimnastyczno-

372 Kasyno ofi cerskie w twierdzy Zegrze na niemieckiej pocztówce z 1916 r. 
373 Kasyno ofi cerskie współcześnie

372 373
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wojskowych bra³o udzia³ po kilkuset ¿o³nierzy. 
Rozmach scen masowych chêtnie utrwalali 
w kronikach niemieccy operatorzy fi lmowi. 
W okresie miêdzywojennym w forcie du¿ym 
funkcjonowa³ Zak³ad Przeciwgazowy, zajmuj¹-
cy siê wyrobem i napraw¹ masek przeciwgazo-
wych typu RSC, regeneracj¹ poch³aniaczy i wy-
robem środków dra¿ni¹cych.

Zwiedzaj¹c w Zegrzu wnêtrze nowego koś-
cio³a garnizonowego pw. św. Gabriela Archa-
nio³a przy ul. p³k. Drewnowskiego 1a, uwagê 
przyci¹gaj¹ 2 historyczne relikty. Pierwszym 
jest kamienna chrzcielnica przypominaj¹-
ca najdawniejsze dzieje zegrzyñskiego koś-
cio³a, natomiast drugi to betonowa kolum-

na z 1932 r. – pozosta³ośæ przedwojennego 
kościo³a garnizonowego. Jak podaje Katalog 
zabytków sztuki z 1987 r. pierwotna fun-
dacja kościo³a siêga byæ mo¿e nawet XII w. 
W zapiskach z 1367 r. wymieniany jest Bole-
s³aw, pleban kościo³a parafi alnego w Zegrzu, 
a w 1475 r. poświadczone jest wezwanie św. 
Ma³gorzaty. Wiek później w 1580 r., dziêki 
staraniom proboszcza Zegrza Miko³aja Kê-
piñskiego, zbudowano nowy, prawdopodobnie 
czêściowo murowany kośció³. W pe³ni muro-
wan¹ świ¹tyniê pw. św. Antoniego i św. Bar-
bary, konsekrowano w 1758 r. Jej fundatorami 
byli Antoni Krasiñski − kasztelan zakroczym-
ski i jego ¿ona Barbara z Zieliñskich. 

374 Współczesny kościół garnizonowy pw. św. Gabriela Archanioła
375 Betonowa kolumna z 1932 r. – pozostałość z fasady przedwojennego kościoła garnizonowego
376 Jedna z betonowych prochowni nadrzecznych
377 Dawny pałac Radziwiłłów w Zegrzu

374 375

376 377
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Po wykupieniu w 1890 r. zegrzyñskich dóbr 
od Radziwi³³ów, Rosjanie rozebrali do funda-
mentów dawny kośció³ katolicki i na jego miej-
scu wznieśli Zegrzyñsk¹ Forteczn¹ Cerkiew 
Pietropaw³owsk¹ (pw. Świêtych Piotra i Paw³a). 
Koszt jej budowy wyniós³ ok. 80 tys. rubli. War-
to dodaæ, ¿e w czasie prac budowlanych u¿yto 
cegie³ z sygnatur¹ ККЗ 94, co oznacza Kazen-
nyj Kirpičnyj Zawod – cegielniê rz¹dow¹ i datê 
wypalenia 1894 r., a tak¿e cegie³ niezidentyfi -
kowanego wytwórcy ШM. Te ostatnie s¹ spo-
tykane tak¿e w zabudowaniach gospodarczych 
dawnego folwarku w Wieliszewie. W kwietniu 
1899 r. cerkiew wzniesiona wg projektu p³k. in¿. 
Rakinta zosta³a wyświêcona. Jej okaza³y ikono-
stas napisa³ artysta Kosiczenko. Natchnienie 
czerpa³ z kijowskiego soboru św. W³odzimierza, 
gdzie autorem fresków w latach 1885−1896 by³ 
sam Wiktor Wasniecow. Wnêtrze zegrzyñskiej 
świ¹tyni mog³o pomieściæ 500 ¿o³nierzy.

Po odzyskaniu przez Polskê niepodle-
g³ości, cerkiew przekszta³cono w styczniu 
1919 r. w katolicki kośció³ garnizonowy. Jego 
prawos³awna bry³a w 1932 r. zosta³a zmienio-
na w duchu neorenesansowym, bli¿szym naro-
dowej tradycji. Gustowna przebudowa wg pro-
jektu Edgara Norwertha spowodowa³a, ¿e by³a 
to jedna z ³adniejszych świ¹tyñ garnizono-
wych w Polsce. Przed II wojn¹ światow¹ by³a 
czêstym motywem pocztówkowym. Znalaz³a 
siê nawet na zdjêciu Zofi i Chomêtowskiej, 
wybitnej fotografi czki „Ruchu”. W okresie 
miêdzywojennym d³ugoletnim proboszczem 
zegrzyñskiej parafi i pw. Matki Bo¿ej Czêsto-
chowskiej by³ ks. kapelan Szymon ¯ó³towski. 
Po wojnie opuszczona świ¹tynia zosta³a do-
prowadzona do ruiny, a w 1987 r. ostatecznie 
wysadzona w powietrze. Przez nastêpne lata 
o jej losie przypomina³a stercz¹ca z gruzów 
kolumna, pochodz¹ca z 1932 r., tj. z okresu 

378 Cerkiew garnizonowa w Zegrzu zbudowana w 1899 r.
379 Przebudowa cerkwi wg projektu E. Norwertha, Zegrze pocz. lat 30. XX w.
380 Kościół garnizonowy w Zegrzu, lata 30. XX w.
381 Brzeg Jeziora Zegrzyńskiego w pobliżu pałacu
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przebudowy świ¹tyni przez E. Norwertha. 
Po wybudowaniu nowego kościo³a znalaz³a siê 
w jego wnêtrzu, gdzie przypomina o trudnych 
XX-wiecznych losach zegrzyñskiej świ¹tyni.

Przy zegrzyñskiej parafi i od wieków funk-
cjonowa³ cmentarz grzebalny. Wspó³cześnie 
na jego miejscu stoj¹ bloki przy ul. Drewnow-
skiego. Pod koniec XIX w. wraz z budow¹ twier-
dzy czêśæ nagrobków przeniesiono na nowy 
cmentarz w Woli Kie³piñskiej. Reliktem daw-
nej zegrzyñskiej nekropolii jest nagrobek Piotra 
Okuniewskiego zmar³ego w 1879 r. Jak g³osi 
napis na tablicy, przez 40 lat by³ on ofi cjalist¹ 
dóbr Zegrze. Kamieñ wraz z ¿eliwn¹ p³yt¹ zo-
sta³ przeniesiony na cmentarz ¿o³nierzy radzie-
ckich znajduj¹cy siê na terenie koszar CS£iI.

Kolejnym obiektem w Zegrzu wartym zoba-
czenia jest pa³ac. Mi³ośnicy regionu podkreśla-
j¹ jego niezwykle malownicze po³o¿enie. Piêk-
ny starodrzew, wysoki brzeg Narwi, świadczy³y 
o tym, ¿e natura uczyni³a wszystko dla przy-
ozdobienia tego miejsca. Pa³acyk w Zegrzu by³ 
najprawdopodobniej dzie³em znanego archi-
tekta w³oskiego pochodzenia Franciszka Marii 
Lanciego. Zosta³ zbudowany w 1849 r. w stylu 
neorenesansowym na zamówienie hr. Stani-
s³awa Krasiñskiego, ówczesnego dziedzica dóbr 
Zegrze. W późniejszych latach pa³ac przeszed³ 
na w³asnośæ rodu Radziwi³³ów. W 1890 r. zosta³ 
wykupiony przez w³adze carskie i sta³ siê in-
tegraln¹ czêści¹ twierdzy Zegrze. Zamieniono 
go na daczê dowódców Warszawskiego Okrê-
gu Wojskowego. Z nadnarwiañskich uroków 
rezydencji w 1912 r. korzysta³ s³ynny genera³ 
Aleksiej Brusi³ow wraz z ¿on¹ Nadie¿d¹ W³a-
dimirown¹, która w Zegrzu wspiera³a przycer-
kiewn¹ szko³ê parafi aln¹. Brusi³ow zajmowa³ 
wówczas stanowisko pomocnika dowódcy 
Warszawskiego Okrêgu Wojskowego, a w cza-
sie I wojny światowej by³ autorem najwiêkszej 
ofensywy armii rosyjskiej przeciw wojskom 
pañstw centralnych. W autobiografi cznej ksi¹¿-
ce, wydanej w 1929 r., tak wspomina³ zegrzyñ-
ski pa³ac: Z ¿on¹ bardzo polubiliśmy Zegrze, 
jeździliśmy tam wielokrotnie tak¿e zim¹. Moja 
¿ona za³o¿y³a tam wspóln¹ szko³ê dla rosyj-
skich, polskich i ¿ydowskich dzieci. Urz¹dza³a 
im choinkê, ofi arowa³a dzieciêce ksi¹¿eczki. 
Nieco wcześniej pa³ac chêtnie odwiedza³ gene-

ra³ gubernator warszawski Josif W³adimirowicz 
Hurko, postrzegany przez Polaków jako skrajny 
rusyfi kator. Natomiast nazwisko Hurki − zwy-
ciêskiego dowódcy w wojnie z Turcj¹, wesz³o 
do kanonu patriotycznego armii carskiej. Nad 
³awk¹, ustawion¹ pod jednym z przypa³aco-
wych dêbów, na której czêsto siada³, Rosjanie 
zawiesili na pocz¹tku XX w. pami¹tkow¹ tab-
liczkê upamiêtniaj¹c¹ ten fakt. Po odzyskaniu 
przez Polskê niepodleg³ości pa³ac by³ mieszka-
niem s³u¿bowym komendantów Centrum Wy-
szkolenia £¹czności. Przez wiele lat po II wojnie 
światowej silnie przebudowany pa³ac nale¿a³ 
do ośrodka Polskiej Agencji Prasowej. Jak ustali³ 
dr Miros³aw Paku³a, badacz dziejów Zegrza, czê-
sto bywa³ tu gen. rez. Heliodor Cepa, przedwo-
jenny komendant zegrzyñskiego Centrum Wy-
szkolenia £¹czności. Zatrudniony jako g³ówny 
in¿ynier w Polskiej Agencji Prasowej utworzy³ 
w latach 60. XX w. w pawilonie obok pa³acu naj-
nowocześniejsze w krajach bloku wschodniego 
centrum nadawczo-odbiorcze PAP. 

Kasyno ofi cerskie w Zegrzu to jeden z niewie-
lu budynków dawnej twierdzy, który do niedaw-
na zachowywa³ swoj¹ pierwotn¹ funkcjê (obec-
nie zamkniête). Zosta³ wybudowany ok. 1903 
r. w stylu neoklasycyzmu petersburskiego. Jako 
„Ofi cerskoje Sobranie” by³ przeznaczony dla ofi -
cerów piechoty i artylerii fortecznej. W okresie 
miêdzywojennym korzystali z niego ofi cerowie 
Centrum Wyszkolenia £¹czności, a po wojnie 
kadra i podchor¹¿owie Wy¿szej Szko³y Ofi cer-
skiej Wojsk £¹czności. Obok kasyna zwraca 
uwagê niewielki skwer z g³azami upamiêtniaj¹-
cymi poszczególne roczniki koñcz¹ce WSOW£. 
Tu¿ obok, przy ul. Radziwi³³owskiej 2, zacho-
wa³ siê niezwykle wartościowy architektonicz-
nie budynek dawnego hotelu garnizonowego. 
Zaprojektowany w stylu „okrêtowym” przez 
Edgara Norwertha zosta³ zbudowany w latach 
1937−1939. Ten uznany w okresie miêdzywo-
jennym architekt by³ twórc¹ m.in. gmachów 
Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego 
(obecnie AWF) i autorem przebudowy zegrzyñ-
skiego kościo³a. Równie ciekawym zabytkiem 
s¹ 3 betonowe prochownie nadrzeczne. Na jed-
nej z nich widnieje data 1907 r.

Z Zegrza mo¿na ruszyæ na wycieczkê rowe-
row¹ tras¹ narwiañsk¹.
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Miejscowośæ przy zbiegu dróg 61 i 631. 
Historyczna nazwa Zegrza Po³udnio-

wego do pocz¹tku XX w. brzmia³a Zagroby. 
Zgodnie ze S³ownikiem Geografi cznym Króle-
stwa Polskiego… by³a to osada wzmiankowana 
ju¿ w 1580 r., nale¿¹ca do ³awnika przysiêg³e-
go Marcina Rogali. W 1895 r. liczy³a zaledwie 
41 mieszkañców, a wg spisu powszechnego 
z 1921 r. ju¿ 223, w tym 11 wyznania ewange-
lickiego. Wspó³cześnie najlepiej zachowanymi 
zabytkami w Zegrzu Po³udniowym s¹ koszary, 
które by³y integraln¹ czêści¹ twierdzy Zegrze. 
W zespole licz¹cym kilkadziesi¹t budynków 
Rosjanie umieścili zaplecze gospodarcze forte-

cy: piekarniê, rzeźniê, ³aźniê z odwszalni¹, kuź-
niê, stajnie, szpital z kostnic¹. W 1897 r. koszt 
budowy koszar w Zegrzu Po³udniowym wyniós³ 
370 tys. rubli. Zakwaterowano w nich ¿o³nie-
rzy zegrzyñskiego pu³ku piechoty fortecznej. 
Z myśl¹ o wojsku w Zagrobach powsta³ cywil-
ny zak³ad fotografi czny H. Pereca, bêd¹cy fi li¹ 
fi rmy fotografi cznej z Nowego Dworu. W sierp-
niu 1915 r. koszary w Zagrobach ze stacj¹ kole-
jow¹ Zegrze zajê³y wojska niemieckie. Zaczê³y 
u¿ywaæ wówczas nazwy: koszary po³udniowe, 
w odró¿nieniu od koszar po³o¿onych na pó³-
nocnym brzegu Narwi. Niebawem zmieni³y 
ich nazwê na Zegrze Po³udniowe.

Zegrze Południowe (gmina Nieporęt)

382

383 384

382 Żołnierze 4. Pułku Piechoty Legionów w Zegrzu Południowym 1 stycznia 1917 r. Trzeci od lewej siedzi poeta 
Władysław „Orlik” Broniewski

383 Stacja kolejowa w Zegrzu Południowym w latach 30. XX w.
384 Pomnik Józefa Piłsudskiego w Zegrzu Południowym ufundowany w 1931 r. przez 1. Pułk Łączności
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Wśród ¿o³nierzy s³u¿¹cych w Zegrzu Po-
³udniowym w czasie I wojny światowej by-
wa³y znane osobistości. Niew¹tpliwie nale¿y 
do nich wybitny poeta W³adys³aw Broniewski, 
który pod koniec 1916 r. zosta³ tu przeniesiony 
wraz z 4. Pu³kiem Piechoty Legionów. Skoñczy³ 
wtedy 19 lat i sukces literacki by³ jeszcze przed 
nim. „Orlik” Broniewski s³u¿y³ w Legionach 
od kwietnia 1915 r. i wraz z „Czwartakami” 
przeszed³ ca³y krwawy szlak bojowy. W Zegrzu 
Po³udniowym jego pu³k mia³ przyswoiæ sobie 
nowy regulamin niemiecki. 13 lipca 1917 r. ko-
szary w Zegrzu Po³udniowym by³y świadkiem 
kryzysu przysiêgowego w 5. Pu³ku Piechoty 
Legionów Polskich. Wydarzenie poprzedzi³a 
narada ofi cerów jednostki, którzy na zebra-
niu w kasynie postanowili odmówiæ z³o¿e-
nia przysiêgi na wiernośæ cesarzom Niemiec 
i Austro-Wêgier. Kasyno sta³o siê wówczas 

miejscem manifestacji niepodleg³ościowej 
i demonstracji silnych nastrojów antyniemie-
ckich. W nastêpstwie tej decyzji ofi cerowie zo-
stali internowani w obozie w Beniaminowie, 
a podofi cerowie i szeregowi w Szczypiornie k. 
Kalisza. Wspó³cześnie w przebudowanym bu-
dynku kasyna (nr 14) w Zegrzu Po³udniowym 
mieści siê fi lia biblioteki Gminy Nieporêt. 
Wydarzenia z 1917 r. upamiêtnia tak¿e pa-
mi¹tkowa tablica.

Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³ości 
w koszarach Zegrza Po³udniowego ofi cjalnie 
nazwanych im. Tadeusza Wyrwy Furgalskie-
go, stacjonowa³ 1. Pu³k £¹czności. Na pocz¹t-
ku lat 30. XX w. jego ¿o³nierze ufundowali po-
mnik J. Pi³sudskiego. Monument stan¹³ obok 
g³ównej bramy tu¿ przed kasynem ofi cerskim, 
na skwerze miêdzy ówczesn¹ ul. Jana Kiliñ-
skiego (dzisiaj ks. Konstantego Radziwi³³a) 

385 Kratownicowy most inż. Mieczysława Marszewskiego w Zegrzu wysadzony przez ustępujących żołnierzy rosyj-
skich w sierpniu 1915 r.

386 Wjazd na „nowy most niemiecki” – widok z początku lat 20. XX w. Po obu stronach mostu uwagę zwracają 
zachowane do dziś betonowe wieżyczki

387 Most łukowy w Zegrzu oddany do użytku w 1931 r.
388 Betonowe wieżyczki niemieckiego mostu z 1916 r.

385

387 388

386
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a stacj¹ kolejow¹. Obecnie na tym miejscu 
stoi blok nr 56 wybudowany w latach 60. XX w. 
Popiersie marsza³ka ustawiono na wysmuk³ej 
granitowej kolumnie, na której zosta³a wyryta 
inskrypcja: Wodzowi Narodu − 1. Pu³k £¹cz-
ności − 1 VII 1931. Placyk przed pomnikiem 
by³ uroczystym miejscem zbiórek. Tu obcho-
dzono kolejne rocznice odzyskania niepodle-
g³ości przez Polskê. Warto dodaæ, ¿e w Zegrzu 
Po³udniowym rozwinê³y siê fi rmy dzia³aj¹ce 
na potrzeby garnizonu. Do dziś mieszkañcy 
wspominaj¹ zajazd Hipszy, warsztat rowero-
wo-mechaniczny Lata³y oraz zak³ad fotogra-
fi czny Mariana Korzeniowskiego. 

Dziewiêciokilometrowa linia kolejowa 
z Zegrza do Legionowa mia³a niezwykle istot-
ne znaczenie dla lokalnego rozwoju. Przed II 
wojn¹ światow¹ wzd³u¿ niej utworzono Za-
k³ady Przemys³owe „Podkowa”, osady letni-
skowe „Kwietniówka” i „Nowopol”. Po spiê-
trzeniu wód Jeziora Zegrzyñskiego w 1963 
r. kolej obs³ugiwa³a potê¿ny ruch turystycz-
ny. Wobec s³abszej komunikacji autobuso-
wej, chêtnie korzystali z niej podchor¹¿owie 
Wy¿szej Szko³y Ofi cerskiej Wojsk £¹czności 
w pó³nocnym Zegrzu. Jej bocznice dochodzi-
³y tak¿e do Mazowieckich Zak³adów Wapien-
no-Piaskowych w Micha³owie, Wojskowych 
Zak³adów £¹czności w Zegrzu Po³udnio-

wym i najd³u¿sza − do Zak³adu Wodoci¹gu 
Pó³nocnego w Wieliszewie. Liniê kolejow¹ 
Zegrze−Legionowo, ³¹cznie z zegrzyñsk¹ sta-
cj¹, zaprojektowa³ carski in¿ynier wojskowy 
p³k Rakint. W 1897 r. ca³y odcinek wybudo-
wa³y w ramach letniego poligonu kompanie 
z 4. Batalionu Kolejowego. Parterowy dworzec 
w Zegrzu Po³udniowym ¿o³nierze wznieśli 
z drewnianych bali, które starannie ozdobili 
drewnianymi detalami. Zarówno stacja, jak 
i koszary stanê³y w dawnej wsi Zagroby, po-
³o¿onej obok historycznej przeprawy przez 
Narew. Próbê generaln¹ linia kolejowa prze-
sz³a podczas inspekcji cara Miko³aja II, który 
w 1897 r. wizytowa³ Warszawski Rejon Ufor-
tyfi kowany. 21 sierpnia 1897 r. poci¹g carski 
przejecha³ dwukrotnie po zegrzyñskich to-
rach. Najpierw przed po³udniem z Modlina 
do Zegrza, a nastêpnie z Zegrza do Warszawy. 
Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³ości 
tory eksploatowali w ramach szkolenia sape-
rzy z 2. Pu³ku Wojsk Kolejowych z Legionowa. 
Prowadzili sk³ady pasa¿erskie, obs³ugiwali 
stacjê, sprawdzali bilety. Dworzec têtni³ ¿y-
ciem nie tylko wojskowym. Korzystali z nie-
go mieszkañcy rozbudowuj¹cego siê Zegrza 
Po³udniowego, a rampy prze³adunkowej u¿y-
wa³ zak³ad budowlany Powiatowego Zarz¹du 
Drogowego i tartak parowy M. Graniewicza. 

389 Jeden z budynków mieszkalnych dla carskiej kadry zawodowej
390 Linia kolejowa Legionowo−Zegrze Południowe

389 390
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W latach 30. XX w. poci¹gi osobowe kursuj¹ce 
do Zegrza sk³ada³y siê zaledwie z 2, 3 wagonów. 
Pasa¿erowie ¿artobliwie nazywali je „zegrzyn-
kiem-obrzynkiem”. Na stacji w Zegrzu mogli 
przesi¹śæ siê do prywatnych autobusów relacji 
Zegrze–Serock–Pu³tusk, do tzw. „Niebieskiej 
Linii” Józefa Soko³owskiego z Serocka. Nato-
miast parowozy powracaj¹ce do Legionowa, 
ze wzglêdu na ślepe zakoñczenie zegrzyñskich 
torów, by³y odwracane o 180 stopni na rêcznej 
obrotnicy znajduj¹cej siê tu¿ przy koszarach. 
Zegrzyñska linia funkcjonowa³a blisko 100 lat 
− do 1 grudnia 1994 r., kiedy to przewozy sta³e 
pasa¿erskie zosta³y zawieszone.

Wielu turystów w Zegrzu zwraca uwagê 
na wystaj¹ce malowniczo z Narwi betono-
we wie¿yczki. Ma³o kto domyśla siê, ¿e licz¹ 
ju¿ prawie 100 lat. S¹ reliktem mostu od-
danego do u¿ytku przez Niemców w maju 

1916 r. W planach jego wszystkie przês³a mia³y 
wspieraæ siê na solidnych betonowych fi larach. 
Jednak¿e d³ugo utrzymuj¹cy siê lód i wysoki 
poziom wody na pocz¹tku 1916 r. uniemo¿li-
wi³ realizacjê takiego projektu. Zdo³ano jedynie 
wybudowaæ zachowane do dziś skrajne beto-
nowe fi lary z wie¿yczkami przy brzegu i jeden 
w rzece, natomiast środkowe przês³a zosta³y 
wsparte na solidnych drewnianych palach. 
Przeprawê nazwano „nowym mostem niemie-
ckim”. Nowym, bo zast¹pi³ starszy, wysadzony 
przez Rosjan most kratownicowy z 1897 r. pro-
jektu Mieczys³awa Marszewskiego. In¿ynier 
ów jako naczelnik wydzia³u technicznego War-
szawskiego Okrêgu Komunikacji zas³yn¹³ z pro-
jektu tzw. III mostu, tj. mostu Poniatowskiego 
w Warszawie. Jesieni¹ 1916 r. „nowym mostem 
niemieckim” zaczê³a kursowaæ kolejka w¹-
skotorowa, która po³¹czy³a zegrzyñskie forty 

391 Wjazd na teren jednostki wojskowej w Zegrzu Południowym
392 Współczesny most na Narwi z 2004 r.
393 Jeden z portów jachtowych
394 Widok na skarpę Narwi w okolicach Skubianki

392

324 394

391

393
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na pó³nocnym brzegu Narwi z koszarami po³u-
dniowymi i dalej przez Nieporêt z poligonem ar-
tyleryjskim w Rembertowie. Most „niemiecki” 
funkcjonowa³ do listopada 1931 r., tj. do chwili 
wybudowania przez pañstwo polskie nowo-
czesnego mostu stalowego o ³ukowej konstruk-
cji. Koszt jego budowy wyniós³ 2 mln 350 tys. 
z³. W latach 30. XX w. przy moście, w okolicach 
dzisiejszej stanicy Warszawskiego Towarzy-
stwa Wioślarskiego, znajdowa³a siê p³ywalnia 
1. Pu³ku £¹czności. Jej najlepszym p³ywakiem 
i instruktorem by³ wówczas st. sier¿. Józef Ur-
banik. Niestety, most „polski” istnia³ tylko 8 
lat. Nad ranem 7 września 1939 r. zosta³ wysa-
dzony przez za³ogê przygotowuj¹c¹ siê do obro-
ny linii Narwi. Zrzucone ³ukowe przês³a spo-
wolni³y niemieckie natarcie. W zwi¹zku z tym 
wojska hitlerowskie przyst¹pi³y do sforsowania 
rzeki przez most pontonowy. ¯o³nierze z 50. 

Batalionu Saperów z Harburga szybko zestawili 
300-metrow¹ tymczasow¹ konstrukcjê. W cza-
sie okupacji hitlerowskiej Narew na tym od-
cinku wyznacza³a liniê graniczn¹ z III Rzesz¹, 
do której wcielono pó³nocne Mazowsze. Powo-
jenn¹ odbudowê mostu ³ukowego ukoñczono 
16 grudnia 1947 r. W ci¹gu pó³ wieku zd¹¿y³ 
staæ siê symbolem Zegrza. Wielk¹ próbê most 
przeszed³ w czasie budowy Zalewu Zegrzyñ-
skiego. W 1963 r. po spiêtrzeniu Narwi lustro 
wody podnios³o siê przy jego fi larach o 4,5 me-
tra. Most przetrwa³ do 2003 r., kiedy w zwi¹zku 
z budow¹ wygodniejszej dla kierowców prze-
prawy betonowej, pociêto go na z³om.

Najwiêksza atrakcja turystyczna to oczywi-
ście Jezioro Zegrzyñskie. Ponadto zielonym 
szlakiem pieszym warto powêdrowaæ wzd³u¿ 
zbiornika Dêbe do zapory. Mo¿na te¿ ruszyæ 
niebieskim szlakiem w kierunku Nieporêtu.
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Dotrzemy tam pieszo b¹dź rowerem z po-
bliskiego Jadwisina lub z odleglejszego Se-

rocka. Spaceruj¹c w rezerwacie „W¹wóz Sza-
niawskiego” u podnó¿a wysokiej skarpy Narwi, 
wśród bujnej zieleni, mo¿emy dojrzeæ relikty 
dawnego m³yna parowego. Zachowa³y siê tu ce-
glane fundamenty, bloki z piaskowca podtrzy-
muj¹ce ko³o napêdowe maszyny parowej oraz 
kamienny przepust dawnej brukowanej drogi 
dojazdowej. Poszukiwacze odkopuj¹ tu dawne 
plomby worków zbo¿owych. Rozmach archi-

tektoniczny m³yna doskonale ukazuje rycina 
Józefa Tadeusza Polkowskiego zamieszczona 
w „Tygodniku Ilustrowanym” z 1860 r. Kilku-
piêtrowa ceglana budowla dorównywa³a wów-
czas wysokości¹ skarpie nadrzecznej. Mieści³a 
sześæ zespo³ów du¿ych kamieni m³yñskich 
i by³a wyposa¿ona w system dźwigów. M³yn by³ 
jednym z najwiêkszych i najnowocześniejszych 
tego typu zak³adów, nie tylko w Królestwie Pol-
skim, ale i w Europie. W 1860 r. za³o¿y³a go fi r-
ma „Aleksander £apiñski i Spó³ka”. Na rzece 

Zegrzynek (gmina Serock)

396

397 398

395 Poświęcenie młyna parowego w Zegrzynku, drzeworyt z 1860 r. Po prawej widać ganek dworu, w którym 
urodził się dramatopisarz Jerzy Szaniawski

396 Brama wjazdowa do dworku Szaniawskiego i młyna parowego
397 Dwór w Zegrzynku na pocztówce z ok. 1910 r.
398 Reklama młyna parowego w Zegrzynku, „Echa Płockie i Łomżyńskie” nr 28 z 1901 r.

395
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panowa³ wówczas ogromny ruch. Przyp³ywa³o 
tu wiele berlinek ze zbo¿em, a Zegrzynek zyska³ 
miano osady fabrycznej. W 1880 r. m³yn prze-
szed³ na w³asnośæ spó³ki Stanis³awa Kropiwni-
ckiego. Wówczas posadê dyrektora obj¹³ Adam 
Zygmunt Szaniawski, który przyjecha³ tu z ¿on¹ 
Wand¹ z Wys³ouchów, szwagierk¹ w³aściciela 
m³yna. Szaniawscy zamieszkali w drewnianym 
dworku, który niemal dotyka³ m³yna, ale by³ 
od niego o ponad 20 lat starszy. Wedle niektó-
rych przekazów ustronie bywa³o miejscem 
spotkañ cz³onków lo¿y masoñskiej, do której 
nale¿eli przedstawiciele rodu Krasiñskich. 10 
lutego 1886 r. 33-letnia Wanda urodzi³a w dwo-
rze syna – Jerzego Szaniawskiego, późniejszego 
wybitnego pisarza, od 1933 r. cz³onka Polskiej 
Akademii Literatury. Pod koniec XIX stulecia 
m³yn pracowa³ pe³n¹ par¹. W 1895 r. w S³ow-
niku Geografi cznym Królestwa Polskiego… 
Zegrzynek charakteryzowano przede wszyst-

kim jako osadê fabryczn¹ nad Narwi¹: Istnieje 
tu wielki m³yn parowy z produkcj¹ na 451 000 
rubli srebrem rocznie, za³o¿ony przed r. 1860, 
nale¿¹cy obecnie do wielkich zak³adów m³y-
narsko-piekarnianych Kropiwnickiego i Spó³ki 
w Warszawie.

Po 40 latach intensywnej pracy m³yn spali³ 
siê na pocz¹tku XX w., co dla rodziny Szaniaw-
skich by³o powa¿nym ciosem fi nansowym. 
Wyjściem z trudnej sytuacji okaza³o siê za³o-
¿enie w Zegrzynku letniska. Wysoka skarpa, 
potê¿ne dêby i sosny − relikt dawnej puszczy 
serockiej, wreszcie sama Narew by³y miej-
scem, które i dziś zachwyca malowniczości¹. 
Jeszcze przed po¿arem uroki Zegrzynka do-
strzegali warszawscy goście, przedstawiciele 
świata kultury: Maria Konopnicka, Deotyma, 
Konrad Prószyñski, Boles³aw i Maria Wy-
s³ouchowie, Eliza Orzeszkowa i Ignacy Kra-
szewski. Po utworzeniu pensjonatu, w dworze 

399 Piwnice podworskie
400 Zachowane schody wejściowe wykonane przez warsztat Feliksa Zasońskiego
401 Jerzy Szaniawski na ganku dworu w Zegrzynku. Po prawej jego żona Wanda Anita Szaniawska, z którą ożenił 

się 11 lipca 1961 r.

399

400 401
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mieści³a siê jadalnia dla gości wynajmuj¹cych 
kwatery w domkach robotników nieczynnego 
m³yna. W Zegrzynku letnicy s³uchali gramo-
fonu, czytali „Kurier Warszawski”, a nawet 
grali w tenisa. Jednocześnie dwór przed I woj-
n¹ światow¹ by³ miejscem kolporta¿u tajnych 
druków o treści patriotycznej. W późniejszym 
okresie popularności¹ cieszy³ siê tak¿e pensjo-
nat zaprzyjaźnionej z Szaniawskim doktorowej 
Kêdzierskiej, ¿ony Antoniego Kêdzierskiego, 
lekarza i spo³ecznika. Zegrzynek doczeka³ siê 
wówczas kilku pocztówek, które popularyzo-
wa³y jego uroki. Swoistego kolorytu nadawa³y 
miejscowości mury spalonego m³yna parowe-
go, przypominaj¹ce antyczne ruiny. Z czasem 
dwór zosta³ nieco przebudowany i przystoso-
wany do nowych funkcji, m.in. stare drewniane 
schody zast¹piono betonowymi. Zachowa³a siê 
na nich data 1921 i inicja³y „F.Z.”, przypomina-
j¹ce, ¿e wykona³ je miejscowy wytwórca Feliks 

Zasoñski. Niestety, jest to ostatni relikt dworu, 
który mo¿emy wspó³cześnie ogl¹daæ. Ca³a jego 
drewniana konstrukcja spali³a siê doszczêtnie 
wraz z wieloma pami¹tkami w 1977 r. Wnêtrza 
i okolice dworu upamiêtni³ A. Wajda w g³oś-
nym fi lmie „Lotna”. Atmosfera Zegrzynka, po-
³o¿enie nad Narwi¹ by³y wa¿n¹ inspiracj¹ dla 
J. Szaniawskiego. Znalaz³y odzwierciedlenie 
w jego twórczości. W dworku powsta³o wiele 
wa¿nych utworów, m.in. Papierowy kocha-
nek (1920), ¯eglarz (1925), Most (1933), Ad-
wokat i ró¿e (1929), za który pisarz otrzyma³ 
Pañstwow¹ Nagrodê Literack¹. J. Szaniawski 
mieszka³ w dworze niemal przez ca³e ¿ycie, 
z przerw¹ na okres okupacji i powojennej od-
budowy. W 1951 r. wydzier¿awi³ czêśæ gruntów 
pod budowê ciekawego architektoniczne schro-
niska PTTK. Pocz¹tkowo zamieszkali w nim 
budowniczowie Pa³acu Kultury w Warszawie, 
a w latach 60. i 70. XX w. dzia³a³ tu ju¿ ca³o-

402 Rezerwat „Wąwóz Szaniawskiego”
403 Narew w Zegrzynku
404 Zegrzynek niczym Messyna. Młyn spalony na początku XX w. przypominał antyczne ruiny. Fot. z ok. 1910 r.

402

404403
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roczny Dom Wycieczkowy PTTK kategorii II. 
Spiêtrzenie Zalewu Zegrzyñskiego spowodo-
wa³o podniesienie Narwi o oko³o 2 metry. Fale 
zakry³y czêśæ nadbrze¿a i piaszczyste ³achy. At-
mosferê literack¹ Zegrzynka i okolic tak odda³ 
Zdzis³aw Lewandowski, poeta z Serocka. W ut-
worze teatry nad nurtami, ofi arowanym auto-
rowi przewodnika, czytamy:

Cyganeria Szaniawszczyzna
tam Szaniawski a tu Wolski
tu opera a tam ¿eglarz
w swoim nadrzecznym teatrze

dworek na dole dom w górze
na tym zna siê choreograf
Halka Most to Dwa teatry

„Tu rzeka dla ptaków ma³ego odbicia (...)
I jeśli tu jest niebo, to tylko dlatego,
¯e Szaniawski ma zwyczaj spogl¹dania w niebo.”

„A na górze, gdzie kotek pazury napina,
jest czarodziejski komin muzyczny z natury (...)
I tak znowu z komina niebo siê zaczyna.”

nie spytam ju¿ Grochowiaka 
o sens tej peregrynacji
¿e „Tu wszystko funkcjonalne:”
jak mawia³ Profesor Tutka

a nad nurtami rzek czuwaj¹
duchy ulotne lub milkliwe
sufl erzy w nawodnym teatrze

widownia te wspomnienia ckliwe
ocala w jupitery patrzy 
czy teatr w wodzie odbijaj¹

Serock, 26 czerwca 2005 r.

Zarówno relikty dworu, jak i m³yna znajduj¹ 
siê w rezerwacie „W¹wóz Szaniawskiego” o po-
wierzchni 11,5 ha. Rezerwat zosta³ utworzony 
1979 r. przez Ministra Leśnictwa i Przemys³u 
Drzewnego. Na zboczu w¹wozu góruj¹ okaza-
³e dêby szypu³kowe, bêd¹ce pomnikami przy-
rody. Warto dodaæ, ¿e obok ruin dworu w kie-
runku Serocka i Wierzbicy biegnie przepiêkna 
ście¿ka przyrodnicza, malowniczo wij¹ca siê 
tu¿ nad lustrem Narwi.
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Starostwo Powiatowe w Legionowie
05-119 Legionowo
ul. Genera³a W³adys³awa Sikorskiego 11
tel. 22 7640 100, fax 22 7640 450
e-mail: promocja@powiat-legionowski.pl
www.powiat-legionowski.pl

Urz¹d Miasta Legionowo
05-120 Legionowo
ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 41 
tel. 22 774 20 31, fax 22 774 02 32
e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl
www.legionowo.pl

Urz¹d Gminy Jab³onna
05-110 Jab³onna, ul. Modliñska 152 
tel. 22 767 73 00, fax 22 767 73 24
e-mail: urzad@jablonna.pl
www.jablonna.pl

Urz¹d Gminy Nieporêt
05-126 Nieporêt, Plac Wolności 1 
tel. 22 767 04 00, fax 22 7670 441
e-mail: urzad@nieporet.pl
www.nieporet.pl

Urz¹d Miasta i Gminy Serock
05-140 Serock, ul. Rynek 21
tel. 22 782 88 00, fax. 22 782 74 99
e-mail: umg@serock.pl
www.serock.pl

Urz¹d Gminy Wieliszew
05-135 Wieliszew, ul. Modliñska 1 
tel. 22 782 27 32, fax 22 782 27 22
e-mail: gmina@wieliszew.pl
www.wieliszew.pl

Punkt Informacji Turystycznej Arena 
Legionowo
05-120 Legionowo, ul. Boles³awa Chrobrego 50 b
tel. 22 250 11 16
e-mail: informacja@aktywnelegionowo.pl
www.aktywnelegionowo.pl

Punkt Informacji Turystycznej Regionu Je-
ziora Zegrzyñskiego
05-130 Zegrze Po³udniowe, ul. Warszawska 39 b 
tel. 519 151 717 
e-mail: jezioro@zegrzynskie.pl
www.jezioro.zegrzynskie.pl

Lokalna Grupa Dzia³ania, Zwi¹zek Stowarzy-
szeñ „Partnerstwo Zalewu Zegrzyñskiego” 
05-119 Legionowo, ul. Genera³a W³adys³awa 
Sikorskiego 11  
tel. 22 764 04 13
e-mail: biuro@partnerstwozalewu.org.pl
www.partnerstwozalewu.org.pl

Zwi¹zek Gmin Zalewu Zegrzyñskiego
05-119 Legionowo
ul. Genera³a W³adys³awa Sikorskiego 11
tel. 22 764 04 63, fax 22 764 0413
e-mail:zgzz@wp.pl
www.zg-zalew.pl

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe
Baza Ratowniczo-Szkoleniowa
05-130 Zegrze Po³udniowe
ul. Warszawska 39 b 
tel. 695 889 010
e-mail: biuro@legionowskiewopr.pl
www.legionowskiewopr.pl

Oferta turystyczna i kulturalna
Informacja turystyczna

Informacja na temat aktualnej oferty turystycznej udzielana jest w urzêdach i instytucjach po-
wiatu legionowskiego: starostwie, urzêdach miast i gmin, punktach informacji turystycznej, 

organizacjach lokalnych. Poni¿ej zamieszczamy ich adresy, telefony, adresy stron internetowych 
i e-maile.
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Muzeum Historyczne w Legionowie
ul. Mickiewicza 23
05-120 Legionowo
tel. 22 774 21 66
e-mail: admin@muzeum.legionowo.pl
http://muzeum.legionowo.pl

Pocz¹tki miejskiej placówki muzealnej w Le-
gionowie siêgaj¹ 10 listopada 2001 r., kiedy pre-
zydent Andrzej Kicman uroczyście otworzy³ 
Zbiory Historyczne Miasta Legionowa. Pla-
cówka, bêd¹ca wówczas czêści¹ wydzia³u kul-
tury Urzêdu Miejskiego w Legionowie, zajê³a 
zabytkowy budynek z 1930 r. przy ul. Mickie-
wicza 23. Organizacjê i prowadzenie zbiorów 
powierzono historykowi i regionaliście Jackowi 
Szczepañskiemu. 1 sierpnia 2006 r. prezydent 
Roman Smogorzewski przekszta³ci³ Zbiory 
w Muzeum Historyczne w Legionowie, w sa-
modzieln¹ miejsk¹ instytucjê kultury. W mu-
zeum gromadzone s¹ eksponaty dokumentuj¹-
ce dzieje Legionowa i powiatu legionowskiego 
w XIX−XX w., ze szczególnym uwzglêdnie-

niem pami¹tek po pisarzach i polarnikach 
Alinie i Czes³awie Centkiewiczach, s³ynnych 
pilotach balonowych Zbigniewie Burzyñskim, 
Franciszku Hynku i W³adys³awie Pomaskim 
oraz dramatopisarzu Jerzym Szaniawskim 
z Zegrzynka. W muzeum prowadzone s¹ tema-
tyczne lekcje historyczne poświêcone dziejom 
Legionowa, walkom powstania warszawskiego 
na terenie powiatu legionowskiego, fortyfi ka-
cjom itp. Dzia³a tu ogólnodostêpna czytelnia 
z bogatym ksiêgozbiorem regionalnym oraz 
punkt konsultacyjny w zakresie lokalnej hi-
storii. Pracownicy muzeum prowadz¹ badania 
nad wk³adem Legionowa w rozwój polskiego 
sportu balonowego oraz dokumentuj¹ bogat¹ 
spuściznê militarn¹ regionu. Wa¿nym aspek-
tem dzia³alności muzeum jest przyjêcie pro-
gramu badawczego poświêconego osadnictwu 
kultury przeworskiej w m³odszym okresie 
przedrzymskim w wid³ach Wis³y i Narwi. 
Od 2008 r. pracownicy placówki regular-
nie badaj¹ cmentarzysko tej kultury odkryte 
na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legio-
nowie. Muzeum jest tak¿e wspó³wydawc¹ po-
pularnonaukowego czasopisma historycznego 
„Rocznik Legionowski”. Dotychczas ukaza³y 
siê 4 tomy tego periodyku. 

Obecnie placówka znajduje siê w fazie 
gruntownej przebudowy i reorganizacji. 
Po uzyskaniu środków unijnych obok za-

Muzea i kolekcje muzealne

405 Siedziba Muzeum Historycznego w zabytkowej 
willi z 1930 r. 

405

406 Fragment wystawy pt. „I wojna światowa na 
pocztówce”,  2008 r.

406406
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bytkowej willi budowany jest nowoczesny 
pawilon wystawienniczy wg projektu Studia 
Architektonicznego „Ozone” G. Bernardi i G. 
Czaus z Wroc³awia. Natomiast na osiedlu 
Piaski, w odrestaurowanym kasynie ofi cer-
skim, planowana jest fi lia muzeum z ekspo-
zycj¹ militarn¹, poświêcon¹ dziejom garnizo-
nu w Legionowie od 1892 r., ze szczególnym 
uwzglêdnieniem dziejów 1. Warszawskiej Dy-
wizji Zmechanizowanej im. T. Kościuszki. 

Sala Tradycji Centrum Szkolenia £¹czności 
i Informatyki 
im. gen. bryg. Heliodora Cepy
ul. Juzistek 2 
05-131 Zegrze
tel. 22 248 36 12
opiekun Sali Tradycji kpt. Marcin Syrówka
(zwiedzanie mo¿liwe po wcześniejszym 
uzgodnieniu z opiekunem)

Najnowsza historia Sali Tradycji CS£iI roz-
poczê³a siê w październiku 2002 r. Jej pierw-
szym projektantem by³ mjr Wojciech Gniady 
z 9. Ośrodka Szkolenia Specjalistów £¹czno-
ści z Mr¹gowa. Nastêpnie du¿y wk³ad w jej po-
wstanie w³o¿y³ ppor. mgr Bart³omiej Budnik, 
przy wydatnej pomocy spo³ecznego kustosza 
Muzeum Wojsk £¹czności p³k. w stanie spo-
czynku Stanis³awa Markowskiego. W Sali Tra-
dycji CS£iI przedstawione s¹ ośrodki kszta³-
cenia przedwojennej ³¹czności w Zegrzu 
(1919−1939). Ukazane s¹ równie¿ dzieje ³¹cz-

ności powojennej, w tym Wy¿szej Szko³y Ofi -
cerskiej Wojsk £¹czności. Nastêpnie przed-
stawiona zosta³a historia Centrum Szkolenia 
£¹czności w Legnicy oraz Centrum Szkolenia 
£¹czności i Informatyki, które istnieje w Ze-
grzu od 1997 r. W Sali Tradycji znajduje siê 
równie¿ bogata ekspozycja sprzêtu ³¹czności, 
na której mo¿emy obejrzeæ m.in. zabytkowy 
telegraf samopisz¹cy F10-01, radiotelegraf 
„BODO”, telefon polowy MB-43, aparat te-
lefoniczny TA-57 oraz dawne zdjêcia i cenne 
instrukcje. Równie interesuj¹ce eksponaty 
trafi ³y do Zegrza z Londynu ze Zwi¹zku £¹cz-
nościowców. Wśród nich znajduje siê polska 
instrukcja obs³ugi radiostacji „Mark I” i „Mark 
II” wydana w Palestynie w maju 1943 r. Ob-
szernie ukazana jest wspó³czesnośæ Centrum 
– fotografi e z uroczystości, obchodów świ¹t 
wojskowych oraz ¿ycia codziennego w Zegrzu. 
Sala Tradycji pe³ni istotn¹ rolê edukacyjno-
-wychowawcz¹. Odbywaj¹ siê tu uroczysto-
ści, m.in. po¿egnania ¿o³nierzy zawodowych 
odchodz¹cych do rezerwy, jak równie¿ zajêcia 
z kszta³cenia obywatelskiego.

Sala Tradycji Centrum Szkolenia Policji
ul. Zegrzyñska 121
05-119 Legionowo 
tel. 22 766 30 00
(zwiedzanie mo¿liwe po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym)

Sala Tradycji CSP zosta³a powo³ana 
29 kwietnia 2008 r. przez ówczesnego komen-
danta Centrum inspektora Jacentego B¹kiewi-
cza. W przygotowaniu ekspozycji s³u¿yli wów-
czas doświadczeniem pracownicy z Muzeum 
Policji z Pa³acu Mostowskich w Warszawie. 
Pierwsza ekspozycja zosta³a poświêcona hi-
storii polskiej policji – pocz¹wszy od Milicji 
Miejskiej, która zaczê³a siê tworzyæ od 1916 r., 
poprzez Policjê Pañstwow¹ powo³an¹ przez 
Sejm 24 lipca 1919 r. a¿ po czasy wspó³czes-
ne. Najnowsza ekspozycja przedstawia histo-
riê CSP od 1990 r. Eksponaty w postaci zdjêæ, 
mundurów, odznak, a nawet dawniejszego 
motocykla policyjnego „Honda”, ciekawie pre-
zentuj¹ ponad dwudziestoletnie dzieje ośrod-
ka szkolenia policji w Legionowie. 

407 Fragment wystawy pt. „Wandalowie – cmentarzy-
sko kultury przeworskiej w Legionowie”

407
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ologicznych przeprowadzonych w 2006 r. przy 
szkole w Nieporêcie. S¹ to m.in. kafl e pieco-
we, w tym kafel z koron¹ królewsk¹ Wazów. 
Na wystawie mo¿na obejrzeæ elementy ekwi-
punku ¿o³nierzy polskich, radzieckich i nie-
mieckich z I i II wojny światowej, a tak¿e 
z wojny 1920 r. Przedmioty te pochodz¹ m.in. 
ze zbiorów Edwarda Palczyñskiego. Ponadto 
prezentowane s¹ unikalne zdjêcia Nieporê-
tu z okresu miêdzywojennego. Eksponaty 
w wiêkszości s¹ w³asności¹ cz³onków stowa-
rzyszenia. Zbiory s¹ sukcesywnie wzbogacane 
dziêki darom mieszkañców Nieporêtu. 

Wystawê mo¿na zwiedzaæ zarówno indywi-
dualnie w godzinach pracy GOK, jak i grupo-
wo po uprzednim zg³oszeniu telefonicznym. 
Istnieje równie¿ mo¿liwośæ zwiedzania eks-
pozycji z przewodnikiem.

Wystawa historyczna 
Stowarzyszenia Mi³ośników Historii Regio-
nu Gminy Nieporêt 
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 9a 
05-126 Nieporêt
tel. 22 774 83 26
e-mail: nieporet@goknieporet.pl, 
kultura_nieporet@wp.pl
www.goknieporet.pl

W wie¿y widokowej Gminnego Ośrodka 
Kultury cz³onkowie Stowarzyszenia Mi³oś-
ników Historii Regionu Gminy Nieporêt 
zorganizowali w 2010 r. sta³¹ wystawê pre-
zentuj¹c¹ dzieje Nieporêtu i jego okolic. 
Do najciekawszych eksponatów nale¿¹ foto-
grafi e zabytków pochodz¹cych z badañ arche-

408 Siedziba Gminnego 
Ośrodka Kultury w Niepo-
ręcie

409, 410 Fragment ekspozycji 
Stowarzyszenia Miłoś-
ników Historii Regionu 
Gminy Nieporęt

408

409 410
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Korzenie miasta

Znajduj¹ca siê przy ul. Mieczys³awa Smere-
ka 2 willa „Koz³ówka” jest najstarszym legio-
nowskim zabytkiem. Z ksiêgi wieczystej o na-
zwie „Kolonia Koz³ówka nr 1” wynika, ¿e po-
siad³ośæ wytyczono w kwietniu 1886 r. Akt 
notarialny jej kupna zosta³ podpisany w czerw-
cu tego samego roku przez W³adys³awa Ko-
z³owskiego i sprzedaj¹cego hr. Augusta Po-
tockiego. Nieruchomośæ o powierzchni 4 ha 
naby³ W³adys³aw Koz³owski, dyrektor Kolei 
Warszawsko-Wiedeñskiej. W pobli¿u torów 
wybudowa³ niewielki zespó³ willowo-parko-
wy, sk³adaj¹cy siê z zachowanej do dziś drew-
niano-murowanej willi oraz nieistniej¹cych 
ju¿ budynków gospodarczych ze stajni¹, wo-
zowni¹ i domkiem ogrodnika. Stylowa willa 
by³a otoczona parkiem krajobrazowym z po-
mnikowymi dêbami i czarn¹ sosn¹. W 1889 
r. odkupi³a j¹ rodzina Trepków, która powiêk-
szy³a willê o murowane skrzyd³o pó³nocno-
wschodnie. W okresie budowy koszar carskich 
w willi urzêdowa³a kancelaria rosyjskiej ko-
misji budowlanej. Nastêpnie maj¹tek naby³a 
rodzina Nagórków. Kolejnym w³aścicielem 
zosta³ Kazimierz Paszkowski, który na pocz¹t-
ku lat 20. XX w. prowadzi³ tu spó³kê Warsztaty 
Kotlarsko–Mechaniczne „Parnik”. W okresie 
okupacji hitlerowskiej w willi mieści³ siê lokal 
konspiracyjny dowództwa I Rejonu AK, maga-
zyn sprzêtu wojskowego, podchor¹¿ówka AK, 
a w czasie powstania w 1944 r. sk³adnica mel-
dunkowa kompanii radiowej „Orbis” batalio-
nu „Iskra”. Po II wojnie światowej „Koz³ówkê” 
zamieszkiwali lokatorzy z nakazu kwaterun-
kowego, co doprowadzi³o do dewastacji bu-
dynku. Od kilkunastu lat willa jest ponownie 
w³asności¹ rodziny Paszkowskich, której wie-
loletnie starania spowodowa³y przywrócenie 
jej dawnej świetności. Szczególne zas³ugi dla 
uratowania zabytku po³o¿y³ kpt. dr Andrzej 
Paszkowski (1923–2003), ¿o³nierz AK, ps. 
„Dzik”, „Kord”, Honorowy Obywatel Miasta 
Legionowo. Jako przewodnicz¹cy komisji hi-
storycznej Ko³a nr 1 ŚZ¯AK zaproponowa³ 

zmianê nazwy ulicy Kolejowej, przy której 
znajdowa³a siê „Koz³ówka”, na M. Smere-
ka. W ten sposób pragn¹³ upamiêtniæ zas³ugi 
ppor. Mieczys³awa Smereka, ps. „Czcibor”, 
który w czasie okupacji wydawa³ w Legionowie 
z nara¿eniem ¿ycia konspiracyjne czasopismo 
„Reduta”. Willa „Koz³ówka” s¹siaduje z naj-
starszym budynkiem istniej¹cym na terenie 
Legionowa, drewnian¹ budk¹ dró¿nika Kolei 
Nadwiślañskiej z 1877 r. W XIX w. strzeg³a ona 
przejazdu na tzw. Starym Trakcie, który ³¹czy³ 
maj¹tek w Wieliszewie z pa³acem w Jab³onnie. 
W 1877 r. by³a to, jak podawa³ ówczesny „Ty-
godnik Ilustrowany”, jedna z 34 budek na linii 
do M³awy. W po³owie lat 90. XX w. od nazwy 
„Koz³ówka” utworzono zwyczajowe określenie 
dla pobliskiego osiedla komunalnego, za³o¿o-
nego w opuszczonych przez wojsko koszarach 
carskich. I choæ nazwa ta szybko przyjê³a siê 
w lokalnym środowisku, to nie do koñca od-
powiada realiom historycznym.

Budynki 4. Batalionu Kolejowego s¹ jednym 
z ciekawszych carskich zespo³ów koszarowych 
nie tylko w Legionowie, ale i na Mazowszu. 
Do ich budowy w³adze carskie przyst¹pi³y 
w 1895 r. Murowane koszary zosta³y wzniesio-
ne miêdzy will¹ „Koz³ówka” a drewnianymi bu-
dynkami 191. Drohiczyñskiego Rezerwowego 
Pu³ku Piechoty. Teren ten, przed wykupieniem 
przez Rosjan, nale¿a³ do hr. Augusta Potockiego. 
Do budowy koszar u¿yto przede wszystkim ce-
gie³ o rosyjskiej sygnaturze ККЗ 95, co oznacza³o 
Kazennyj Kirpičnyj Zawod – cegielniê rz¹dow¹ 
i datê wypalenia: 1895 r. Rosyjski batalion zaj¹³ 
nowe budynki w październiku 1897 r. Stacjono-
wa³ tu 18 lat a¿ do wybuchu I wojny światowej. 
Kompleks koszarowy sk³ada³ siê z 2 czêści, które 
dzieli³a wojskowa linia kolejowa Jab³onna–Ze-
grze, wybudowana przez batalion w 1897 r. Jed-
n¹ z pierwszych osób têdy podró¿uj¹cych by³ car 
Miko³aj II, który przyjecha³ poci¹giem na in-
spekcjê zegrzyñskiej twierdzy. Po odzyskaniu 
przez Polskê niepodleg³ości w budynkach po 4. 
batalionie przyst¹piono do tworzenia podod-
dzia³ów kolejowych WP. W 1923 r. stacjonowa³y 
w nich: 2. Pu³k Wojsk Kolejowych, Obóz Szkol-

Legionowski spacerownik
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ny Wojsk Kolejowych oraz komenda Kolejowej 
Linii Æwiczebnej Jab³onna–Zegrze. W koszarach 
zachowa³ siê pomnik ¿o³nierzy 2. Pu³ku Wojsk 

Kolejowych poleg³ych w wojnie polsko-rosyj-
skiej 1920 r. 26 sierpnia 1927 r. ods³oni³ go pre-
zydent RP Ignacy Mościcki. Pomnik upamiêt-

411 Najstarszy legionowski zabytek willa „Kozłówka” z ok. 1887 r.
412 Budka dróżnika Kolei Nadwiślańskiej z 1877 r.
413 Carski budynek koszarowy z 1897 r. przy ul. POW 8
414 Dawna carska stołówka z 1897 r. przy ul. POW 20
415 Ozdobna klatka schodowa rosyjskiego koszarowca przy ul. POW 14
416 Budynek koszarowy po modernizacji wykonanej w 2000 r.

411 412

413 414

415 416
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ni³ ¿o³nierzy wojsk kolejowych z Legionowa, 
którzy polegli w czasie wojny polsko-rosyjskiej 
w 1920 r. W 1929 r. 2. Pu³k Saperów Kolejowych
zosta³ przekszta³cony w 2. Batalion Mostów 
Kolejowych, z miejscem postoju tak¿e w Le-
gionowie, pomnik zaś by³ do 1939 r. g³ównym 
miejscem uroczystości saperów kolejowych. 
Po latach zaniedbania obelisk zosta³ odnowiony 
w 2008 r. staraniem prezydenta Legionowa Ro-
mana Smogorzewskiego i dowódcy Garnizonu 
Legionowo.

Spaceruj¹c wzd³u¿ koszarowych murów 
odkryjemy inskrypcje z okresu II wojny świa-
towej. I co zaskakuj¹ce, s¹ to napisy w jêzyku 
rosyjskim, m.in. Szurasanakow 1942 goda i S. 
Diduch, rodi³sja 1920 g., które ¿o³nierze wyryli 
podczas wart. Jak siê okazuje, koszary kolejo-
we w czasie wojny sta³y siê centralnym ośrod-
kiem tworzenia przez hitlerowców tzw. Legio-
nu Turkiestañskiego. Sk³ada³ siê on z by³ych 
jeñców Armii Czerwonej, g³ównie z Uzbeków, 
Kazachów, Kirgizów, Turkmenów, Tad¿yków 
i pozosta³ych obywateli środkowoazjatyckich 
republik ZSRR. Mieszkañcy Legionowa na-
zywali egzotycznych skośnookich ¿o³nierzy 
„Mongo³ami” i handlowali z nimi czym siê da³o. 
Za ¿ywnośæ wymieniali oni elementy oporz¹-
dzenia wojskowego, a nawet uzbrojenia. Na le-
gionowskim rynku rozbrzmiewa³y radzieckie 
szlagiery, które mia³y przyci¹gn¹æ kupuj¹cych. 
W latach 1942–1943 w Legionowie sformowa-
no co najmniej 14 turkiestañskich batalionów 
piechoty, licz¹cych ³¹cznie oko³o 13–15 tysiêcy 
¿o³nierzy. Po zakoñczeniu II wojny światowej 
koszary by³y wykorzystywane przez jednostki 
1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej 
im. T. Kościuszki. W 1993 r. przejê³y je w³adze 
miasta Legionowo.

Dziêki dobrej jakości ceg³om kompleks 
koszarowy 4. Batalionu Kolejowego prze-
trwa³ do czasów wspó³czesnych w dobrym 
stanie. Funkcjonalne z za³o¿enia budynki 
mia³y bogate dekoracje. Starannie wykonane 
nad³ucza otworów okiennych i drzwiowych, 
charakterystyczne ślepe okullusy* to tylko 
niektóre elementy wystroju legionowskich 
koszar. Ciekawostk¹ jest, ¿e w ścianie budyn-
ku nr 30 przy ul. POW 2 zachowa³a siê ceg³a 
z odciśniêtym odbiciem monet – ½ kopiejki 

z 1893 r. i 1895 r. Wspó³cześnie po rosyjskich 
¿o³nierzach 4. Batalionu Kolejowego zachowa-
³o siê kilka niecodziennych śladów w postaci 
napisów wyrytych na koszarowych murach. 
Najczêściej s¹ to ró¿ne daty: 1901, 4 V 1907, 
1908 g, 20 XI 1910, 7 III 1914 lub fragmenty 
zdañ: 1913 goda 1 Aprelja stajal` rjadavoj... 
(1 kwietnia sta³ szeregowy...) oraz nazwiska 
Mielicz 1911 goda, G³azunow, Trusow. Przy-
pominaj¹ one o carskiej genezie koszar w Le-
gionowie oraz o kolejowo-wojskowych korze-
niach miasta.

Naprzeciwko koszar 4. Batalionu Kolejowe-
go, po drugiej stronie linii Kolei Nadwiślañskiej 
przez prawie pó³ wieku, od 1897 r. do koñca II 
wojny, funkcjonowa³a huta szk³a. By³a najstar-
szym zak³adem przemys³owym na terenie Le-
gionowa. Obecnie nie ma po niej widocznych 
śladów w krajobrazie miasta. Jedynie pod war-
stw¹ ziemi na terenie obecnego Przedsiêbior-
stwa Wodno-Kanalizacyjnego do niedawna 
istnia³y tory po kolejce w¹skotorowej, ceglana 
podstawa komina oraz szlaka – szklane odpadki 
poprodukcyjne s³u¿¹ce do utwardzania terenu. 
Huta mia³a ogromny wp³yw na rozwój miejsco-
wości. Powsta³a w 1897 r. z inicjatywy hr. Au-
gusta Potockiego i warszawskiej fi rmy „Haber-
busch i Schiele”. W tym czasie produkowano 
w niej g³ównie butelki do piwa, wina i koniaku. 
W 1904 r. w hucie by³o zatrudnionych 70 robot-
ników. Jej w³aścicielem by³ hr. August Potocki, 
a dyrektorem Hipolit Sosnowski. W hucie pra-
cowali prawdziwi mistrzowie tego fachu, czêśæ 
z nich, jak np. rodzina Grajnertów, Rezlerów, 
by³a pochodzenia niemieckiego. Tworzyli oni 
środowisko z w³asn¹ obyczajowości¹. Przed 
I wojn¹ światow¹, jeszcze w czasie zaboru ro-
syjskiego, dla dzieci pracowników huty zosta³a 
za³o¿ona pierwsza na terenie Legionowa szko-
³a, w której od 1912 r. naucza³a Maria Grajnert 
(1887–1975), późniejsza wieloletnia nauczy-
cielka Szko³y Powszechnej nr 1. Pocz¹tkowo 
hutnicy mieszkali w 2 drewnianych budyn-
kach: w piêtrowym nazywanym „Ark¹” i w nie-
co mniejszym parterowym. Po parcelacji dóbr 
hr. Maurycego Potockiego w 1925 r. hutnicy 
chêtnie kupowali nowo wytyczone dzia³ki wo-
kó³ zak³adu, g³ównie w rejonie dzisiejszych ulic 
Chopina, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego. 
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W latach 20. XX w. chodzili têdy o świcie spe-
cjalni dozorcy, którzy nawo³ywaniem budzili 
hutników do pracy.

Zau³ki Parku Gucin

Spacer po najstarszej czêści Legionowa, 
zwanej zwyczajowo Gucinem, warto rozpo-

cz¹æ u zbiegu ulic Pi³sudskiego i Kościuszki, 
w pobli¿u stacji kolejowej. Niedawno jeszcze 
ul. Kościuszki by³a senn¹, brukowan¹ ulicz-
k¹. „Kocie ³by” u³o¿ono tu pod koniec XIX w. 
wraz z uruchomieniem Huty Szklanej Jab³on-
na. Ulica wyznacza³a uk³ad komunikacyjny 
ówczesnego Legionowa i by³a g³ówn¹ „arteri¹” 
³¹cz¹c¹ Trakt Kowieñski ze stacj¹ kolejow¹ 

417 Balon „Jabłonna” nad centrum Legionowa, początek lat 30. XX w. Na zdjęciu pokazany jest obszar miasta od 
stacji PKP do rynku. Okazała kamienica po prawej z trójkątnymi szczytami należała do kompozytora Jerzego 
Petersburskiego

418 Bruk za ul. Kościuszki przy linii kolejowej
419 Dawny Zajazd Potockiego z lat 1888–1889 r., ul. Kościuszki 9a

417

418 419
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i hut¹ szk³a. Bieg³a obok letniska Park Gu-
cin, które rozwija³o siê dziêki stacji Jab³onna 
Kolei Nadwiślañskiej. Wznoszone pod koniec 
XIX w. drewniane domy w Gucinie stawiano 
frontem do dzisiejszej ul. Kościuszki. Do cza-
sów wspó³czesnych zachowa³ siê tylko jeden 
z nich, z charakterystycznym naczó³kowym 
dachem, tzw. Zajazd Potockiego z lat 1888–
1889 r. (ul. Kościuszki 9a). W czasie I wojny 
światowej mieści³a siê w nim piwiarnia Icka 
Gordona, z której korzystali, stacjonuj¹cy 
w miejscowych koszarach, niemieccy ¿o³-
nierze z Infanterie Ersatz Truppe Warschau. 
W okresie miêdzywojennym w budynku 

wraz z rodzin¹ mieszka³ znany legionowski 
dzia³acz spo³eczny i samorz¹dowy Miko³aj 
Bo¿ym, odznaczony 9 listopada 1932 r. przez 
premiera II RP Aleksandra Prystora Br¹zo-
wym Krzy¿em Zas³ugi (za zas³ugi na polu 
pracy spo³ecznej). Przy budynku prowadzi³ 
„Wytwórniê Wyrobów Betonowych M. Bo¿ym 
i Syn”, która zajmowa³a siê produkcj¹ krêgów, 
p³yt chodnikowych, mis ściekowych pod ryn-
ny itp. Kilka dni po wybuchu wojny, wobec 
opuszczenia Legionowa przez w³adze gminy, 
8 wrześniu 1939 r. M. Bo¿yma mianowano 
wójtem Legionowa i przewodnicz¹cym Oby-
watelskiego Zarz¹du Gminy Legionowo. Pó³ 

420 Kamienica kompozytora Jerzego Petersburskiego z 1930 r.
421 Uczniowie legionowskiej handlówki przed kamienicą J. Petersburskiego, okres okupacji hitlerowskiej
422 Tablica z 1953 r. na kamienicy Petersburskiego poświęcona Annie Barbarze Skonieckiej ps. „Hanka”
423 Dawna kamienica Kamińskich, lata 30. XX w.
424 Dawna piekarnia Ludwika Umińskiego przy ul. Kopernika 7

420 421 422

424423
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roku później w lutym 1940 r. zosta³ wraz z sy-
nem rozstrzelany przez hitlerowców w Palmi-
rach. Po rozpoczêciu w 1925 r. parcelacji tere-
nów leśnych przez hr. Maurycego Potockiego 
niewielki „Gucin” wch³onê³a Osada Parcela-
cyjna Jab³onna Legionowa I. Wspó³cześnie jego 
utajon¹ obecnośæ, poza Zajazdem Potockiego, 
przypomina dośæ nieregularne rozplanowanie 
niektórych dzia³ek w okolicach stacji. Świa-
dectwem jego dawnej świetności s¹ tak¿e ce-
g³y z odciśniêtym herbem Pilawa rodu Poto-
ckich, wykopane z ziemi m.in. przez Piotra 
Skibiñskiego na miejscu dawnej leśniczówki 
dziadka.

Id¹c ul. Kościuszki skrêcamy nastêpnie 
w ul. 3 Maja. Po prawej mijamy niewielki 
dom mistrza murarskiego Jana Pop³awskiego 
(ul. Kościuszki 15). Przed II wojn¹ światow¹ 
by³ on budowniczym najwiêkszych kamienic 
w Legionowie, sam zaś mieszka³ w skromnym 
drewniaku z 1928 r. zwanym dumnie „Will¹ 
Betoniark¹”. By³ to typowy drewniany budy-
nek, charakterystyczny dla legionowskiej za-
budowy z lat 20. XX w. W marcu 1938 r. Jan 
Pop³awski zosta³ odznaczony przez premiera 
S³awoja Sk³adkowskiego Br¹zowym Krzy¿em 
Zas³ugi za osi¹gniêcia na polu pracy zawo-
dowej i spo³ecznej. Wokó³ jego domu zwraca 
uwagê oryginalne ogrodzenie z drewnianych 
sztachet – jedno z niewielu zachowanych 
w Legionowie, ozdobna brama, a tak¿e stud-
nia z inicja³ami w³aściciela „J.P.” i dat¹ 1926 r. 

Kontynuuj¹c spacer zbli¿amy siê do naj-
wiêkszych legionowskich kamienic. W budyn-
ku przy ul. 3 Maja 4 dzia³a³a piekarnia Palu-
chowskiego. Nastêpnie skrêcamy w lewo w ul. 
M. Kopernika. Pod numerem 21, w kamie-
nicy Kamiñskich (parcela nr 114), mieści³a 
siê legionowska poczta (widaæ jeszcze ślady 
po tabliczce). Urz¹d zosta³ tu przeniesiony 
w 1933 r. Ta czêśæ miasta, znajduj¹ca siê bli-
sko stacji kolejowej, têtni³a ówcześnie ¿yciem. 
W kamienicy mieści³y siê ró¿ne stowarzysze-
nia. Na drugim piêtrze znajdowa³a siê siedziba 
legionowskiego oddzia³u Zwi¹zku Legionistów 
Polskich. Ponadto lokale organizacyjne mia-
³y tu sekcja Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz 
Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Lotnictwa. 
W 1939 r. urz¹d pocztowy, zgodnie ze Spisem 

abonentów warszawskiej sieci Telefonów 
PAST-y, obs³ugiwa³ w Legionowie 96 numerów. 

Po drugiej stronie drogi, przy ul. Kopernika 
16 zachowa³ siê budynek z 1930 r. o niezwykle 
interesuj¹cej historii. Do dziś starsi miesz-
kañcy nazywaj¹ go kamienic¹ Petersburskiego. 
I rzeczywiście, przed II wojn¹ światow¹ by³a 
w³asności¹ kompozytora i pianisty Jerzego 
Petersburskiego (1895–1979), autora s³ynnego 
do dziś Tanga Milonga. W czasie kryzysu na po-
cz¹tku lat 30. XX w., wzorem innych twórców 
lokowa³ on dochody w nieruchomościach, bê-
d¹cych pewniejsz¹ inwestycj¹ ni¿ niestabilna 
waluta. Na swojej dzia³ce przy ówczesnej ul. 
Kopernika 18, J. Petersburski poleci³ wybu-
dowaæ dwupiêtrow¹ kamienicê. W Muzeum 
Historycznym w Legionowie zachowa³o siê 
zaświadczenie z 15 grudnia 1930 r. potwier-
dzaj¹ce zakoñczenie budowy, wystawione 
przez kompozytora dla budowniczego Jana 
Pop³awskiego. Wkrótce po tym do kamieni-
cy przenios³a siê Szko³a Handlowa, jedyna 
szko³a ponadpodstawowa w ówczesnym Le-
gionowie. Za³o¿y³ j¹ w 1930 r. gen. bryg. Bole-
s³aw Sierzputowski. Po śmierci genera³a w lu-
tym 1932 r. placówkê prowadzi³a jego ¿ona. 
Nie mog¹c podo³aæ trudnościom fi nansowym, 
z³o¿y³a koncesjê w marcu 1934 r. Na szczêś-
cie w³adze gminy Legionowo, dostrzegaj¹c 
w szkole du¿¹ szansê dla legionowskiej oświa-
ty i planuj¹c przekszta³cenie jej w gimnazjum, 
przejê³y prowadzenie „handlówki”. W czerwcu 
1938 r. Kuratorium Warszawskiego Okrêgu 
Szkolnego podjê³o decyzjê o przekszta³ceniu 
szko³y z 1 września 1938 r. w gimnazjum ku-
pieckie. Jej pe³na nazwa brzmia³a wówczas: 
„Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Kupie-
ckie Gminy Legionowo”. Nowy dyrektor – Je-
rzy Siwiñski otrzyma³ nominacjê ju¿ wiosn¹ 
1938 r. Znaczn¹ czêśæ bud¿etu gimnazjum 
poch³ania³ wysoki czynsz, wynosz¹cy 8 tys. z³ 
rocznie. W prasie lokalnej pt. „G³os z powia-
tów województwa warszawskiego” alarmowa-
no: …w³aścicielka gmachu p. Petersburska, 
¿ona znanego muzyka, nie zdradza najmniej-
szych sk³onności do ustêpstw. W roku szkol-
nym 1938/39 do szko³y uczêszcza³o 160 ucz-
niów, przy 12 si³ach nauczycielskich. W czasie 
II wojny światowej gimnazjum, zredukowa-
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ne do szko³y zawodowej, sta³o siê wa¿nym 
ośrodkiem tajnego nauczania i kszta³towania 
patriotycznych postaw m³odzie¿y. Dyrektor 
J. Siwiñski, porucznik AK ps. „D¹b”, by³ jego 
spiritus movens. Nauczyciele ryzykuj¹c ¿y-
ciem kszta³cili m³odzie¿, tu te¿ drukowano 
konspiracyjn¹ „Redutê”. W sierpniu 1944 r. Je-
rzego Siwiñskiego aresztowa³a niemiecka ¿an-
darmeria. Do tej pory nie uda³o siê ustaliæ 
miejsca jego śmierci. Po II wojnie światowej 
w kamienicy Petersburskiego uruchomiono 
Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Jednym z jego dy-
rektorów by³ Piotr Chruściel, pedagog zas³u¿o-
ny dla legionowskiej oświaty i wspó³za³o¿yciel 
Towarzystwa Przyjació³ Legionowa. Na budyn-
ku zachowa³a siê tak¿e tablica upamiêtniaj¹ca 
śmieræ Anny Barbary Skonieckiej, ps. „Han-
ka”, uczennicy tajnego nauczania, ³¹czniczki 
Sztabu G³ównego Gwardii Ludowej poleg³ej 
21 sierpnia 1944 r. Jej rodzina, dzia³aj¹ca 
w PPR i Armii Ludowej, zosta³a wymordowana 

przez hitlerowców 12 stycznia 1944 r. w domu 
przy ul. Królowej Jadwigi. 

Spaceruj¹c w kierunku ul. Pi³sudskiego 
warto zatrzymaæ siê przed ³adn¹, ale zanie-
dban¹ kamieniczk¹ przy ul. Kopernika 15. 
To w³aśnie tu mieści³ siê w latach 30. XX w. 
najpopularniejszy wśród legionowian zak³ad 
fotografi czny Czes³awa Bobiñskiego. Mijamy 
ul. Pi³sudskiego, przy ul. Kopernika 7 uwagê 
zwraca budynek jednej z pierwszych w Legio-
nowie piekarni Ludwika Umiñskiego. Na-
stêpnie dochodzimy do ul. S³owackiego. Od-
nowiony budynek przy ul. S³owackiego 5 by³ 
siedzib¹ pierwszego w Legionowie Ośrodka 
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. Zosta³ zbudo-
wany z drewna pod koniec lat 20. XX w. W la-
tach 60. obudowano go bia³¹ ceg³¹ z legionow-
skich silikatów, tzn. Mazowieckich Zak³adów 
Wapienno-Piaskowych. Gdy spojrzymy na
fotografi ê ośrodka z 1934 r., przedstawiaj¹-
c¹ uroczystośæ otwarcia wystawy „Choroby 

425

425 Ośrodek zdrowia w Legionowie przy ul. Słowackiego, 1934 r. Przed wejściem stoi dr Janina Morawska
426 Budynek przy ul. Słowackiego 5 współcześnie
427 Dom z 1928 r. mistrza murarskiego Jana Popławskiego

426 427
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a zdrowie”, zobaczymy ubran¹ na bia³o kobie-
tê, stoj¹c¹ przed wejściem. To dr Janina Moraw-
ska – ówczesna kierowniczka Ośrodka Zdrowia, 
aktywna cz³onkini Zwi¹zku Pracy Obywatel-
skiej Kobiet. W budynku tym mieści³a siê rów-
nie¿ siedziba Ko³a Polskiego Czerwonego Krzy-
¿a. Ośrodek dzia³a³ tu tak¿e w czasie II wojny 
światowej, pod niemieck¹ nazw¹: „Gesundheit-
spunkt”. Id¹c w kierunku ul. Kościuszki mo¿e-
my ju¿ tylko wspomnieæ drewniak pomalowany 
na zielono. To w nim przez dziesi¹tki lat mieś-
ci³a siê s³ynna restauracja „Zielona”. Natomiast 
nieco dalej, u zbiegu ulic S³owackiego i Koś-
ciuszki, zachowa³ siê dom, w którym w latach 
30. XX w. przyjmowa³ Dawid Sega³ (1873–1960) 
– felczer, zas³u¿ony w leczeniu mieszkañców 
Legionowa. Spacer mo¿na zakoñczyæ tu¿ przy 
wiadukcie drogowym, przy którym zachowa³ siê 
interesuj¹cy budynek zawiadowcy odcinka dro-
gowego. Zosta³ wzniesiony przed 1928 r. w sty-
lu narodowo-podhalañskim przez Warszawsk¹ 
Dyrekcjê Kolei Pañstwowych. Pod koniec lat 
20. XX w. zawiadowc¹ odcinka by³ Antoni Bed-
narek, natomiast stacj¹ zawiadywa³ Franciszek 
Kazanecki.

Wokó³ stacji i rynku

Oko³o 1937 r. wzniesiono w Legionowie no-
woczesny dworzec kolejowy w duchu funkcjo-
nalizmu. Dziś jego dawn¹ świetnośæ przypo-
minaj¹ 2 zatoki, przy których mieści siê postój 

TAXI i przystanek PKS. Z asfaltu wystaj¹ te¿ 
2 ¿eliwne pokrywy kanalizacyjne z napisem 
„Herzfeld & Victorius S.A.”. Ta s³ynna gru-
dzi¹dzka fi rma, obok fabryki w Bia³ogonie, 
by³a w latach 30. XX w. jednym z najwiêkszych 
producentów armatury ulicznej i kanalizacyj-
nej. Parterowy budynek legionowskiego dwor-
ca wyró¿nia³a prosta geometryczna bry³a. By³ 
doskonale wkomponowany w przestrzeñ nowo 
powstaj¹cego miasteczka. W budynku mieś-
ci³a siê du¿a poczekalnia, restauracja i kiosk 
„Polskiego Towarzystwa Ksiêgarni Kolejowych 
RUCH”. Natomiast jego otoczenie oświetla³y 
prawdziwie wielkomiejskie latarnie elektrycz-
ne „pastora³ki” – takie, jak w Warszawie. Pod-
czas II wojny światowej na dworcu dzia³a³a re-
stauracja Alfonsa Grajnerta, która jako jedna 
z nielicznych w Legionowie mia³a w³asny te-
lefon (nr 33). W październiku 1944 r. Niemcy, 
wycofuj¹cy siê wraz z frontem, wysadzili dwo-
rzec w powietrze.

Kolej znacz¹co wp³ynê³a na rozwój najstar-
szej czêści Legionowa. Wzd³u¿ g³ównej dro-
gi prowadz¹cej do stacji, tj. ul. Królewskiej, 
przemianowanej na pocz¹tku lat 30. XX w. 
na Pi³sudskiego, zaczê³y wyrastaæ piêtrowe 
czynszowe kamienice. Na rogu Pi³sudskiego 
i Kościuszki zachowa³a siê do dziś dwupiê-
trowa kamienica naro¿na Blusztejna Pejsa-
cha, wybudowana przez Jana Pop³awskiego 
w 1931 r. Na parterze mieści³o siê kilka skle-
pów, wśród nich sklep b³awatny Korcza, w cza-

428 Stacja kolejowa Legionowo. Na zdjęciu wykonanym 6 marca 1941 r. pozują niemieccy żołnierze z batalionu 
wartowniczego 581. Pułku Piechoty

429 Stacja kolejowa Legionowo po modernizacji w 2010 r.

428 429
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sie II wojny światowej niemieckiego volksdeu-
tscha.

Nieco dalej, przy ul. Pi³sudskiego 3 za-
chowa³a siê mocno przebudowana kamieni-
ca „Englardówka” z 1927 r. By³a to gustowna 
kamienica nale¿¹ca do Jana Kazimierza En-
glarda. Na parterze budynku dzia³a³ „Bazar 
Ksiêgarsko-Piśmienniczy” M. B. Grzanki. 
Jego sklep szczególnie chêtnie odwiedzali 
ch³opcy, gdy¿ tu mogli kupowaæ kartonowe 
modele do sklejania. W kamienicy mieści³ 
siê legionowski oddzia³ PPS. Tu¿ po wojnie 
budynek przej¹³ Urz¹d Gminy Legionowo, 
od 1952 r. Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej. W 2008 r. Urz¹d Miasta przeniós³ siê 
do nowoczesnego gmachu przy ul. J. Pi³sud-
skiego 41, zaprojektowanego przez Janusza 
Pachowskiego.

Dochodzimy do skrzy¿owania z ulic¹ Koper-
nika. Po lewej wy³ania siê nowa bry³a kościo³a 
garnizonowego pw. św. Józefa Oblubieñca 
NMP. Gmach dawnego kościo³a garnizono-
wego przy ul. Pi³sudskiego 5 (wcześniej PZPR) 
znikn¹³ z krajobrazu miasta na pocz¹tku lat 

90. XX w. Zast¹pi³a go budowla wiêksza i no-
wocześniejsza. Budowê świ¹tyni rozpoczêto 
tu w 1945 r. jako wotum dziêkczynne za zakoñ-
czenie II wojny światowej. Zaczêto j¹ wznosiæ 
z inicjatywy biskupa starokatolickiego ks. W³a-
dys³awa Farona, którego dzia³ania popar³y w³a-
dze gminy z wójtem Krogulskim na czele. Ks. 
Faron (1891–1965) w 1924 r. przeszed³ z koś-
cio³a rzymskokatolickiego do kościo³a staroka-
tolickiego. Na pocz¹tku lat 30. XX w. otrzyma³ 
w Utrechcie sakrê biskupi¹. Po II wojnie świa-
towej by³ wspierany przez w³adze pañstwowe 
w ograniczaniu wp³ywów kościo³a rzymsko-
katolickiego. Pos³ugê w Legionowie rozpocz¹³ 
ju¿ w kwietniu 1945 r., kiedy Gminna Rada 
Narodowa w Legionowie przekaza³a starokato-
likom po³owê parceli nr 176 nale¿¹cej do gmi-
ny (u zbiegu ówczesnych ulic Pi³sudskiego 
i Kopernika). Jednocześnie gmina rozpoczê³a 
budowê kościo³a, wykorzystuj¹c do tego ceg³ê 
z by³ej huty szk³a. Wobec niechêtnego przyjêcia 
starokatolików przez legionowskie spo³eczeñ-
stwo, rada gminy w listopadzie 1947 r. przeka-
za³a teren wraz z murami świ¹tyni na kośció³ 

430 Żeliwna pokrywa kanalizacyjna z napisem 
„Herzfeld & Victorius S.A.”

431 Dwupiętrowa kamienica narożna Blusztejna 
Pejsacha – u zbiegu ulic Kościuszki i Piłsudskiego 
z 1931 r.

432 Ulica Królewska (Piłsudskiego) w Legionowie, 
początek lat 30. XX w. Po lewej fragment kamie-
nicy Blusztejna Pejsacha oraz kamienica Jana 
Kazimierza Englarda z 1927 r. W głębi widać 
wieżę transformatora

430

431

432
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garnizonowy. Staraniem ks. mjr. Jana Mruga-
cza, ówczesnego kapelana 1. Warszawskiej Dy-
wizji Piechoty i z pomoc¹ wielu legionowskich 
rodzin kośció³ zosta³ poświêcony 23 listopada 

1947 r. przez Generalnego Dziekana WP ks. 
p³k. Stanis³awa Warcha³owskiego. Warto do-
daæ, ¿e w kamienicy obok w latach 30. XX w. 
funkcjonowa³a restauracja i bilard Józefa Raka, 

433 Przebudowana kamienica „Englardówka” przy ul. Piłsudskiego 3 w latach 1945–2008 była siedzibą władz 
samorządowych Legionowa 

434 Kościół garnizonowy pw. św. Józefa Oblubieńca NMP współcześnie
435 Kościół garnizonowy w Legionowie, koniec lat 70. XX w.
436 Tablica upamiętniająca mieszkańców Legionowa rozstrzelanych przez hitlerowców w Palmirach 
437 Wieża transformatora z 1928 r., stojąca u zbiegu ulic Piłsudskiego i Batorego
438 „Willa Lorkiewiczówka” z 1930 r. – ul. Piłsudskiego 15

433

435434

436 437 438
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a przez wiele lat po wojnie s³ynna Restauracja 
„Ludowa”, zwana nieofi cjalnie „Pod Matk¹ Bo-

sk¹”, gdy¿ na fasadzie budynku umieszczona 
by³a niebieska fi gurka świêtej. 

439 Kondukt pogrzebowy odprowadzający na cmentarz Tadeusza Wardenckiego, kierownika Szkoły Podstawowej 
nr 3, Legionowo 1968 r. Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Batorego. Po prawej wieża transformatora z 1928 r., 
po lewej Willa „Raciążanka”

440 W „Willi Raciążance” przez wiele lat mieściła się kawiarnia „Mała”
441 Jedna z najładniejszych kamieniczek przy ul. Rynek 2 zbudowana w 1928 r. przez Antoniego Smolińskiego
442 Handel na legionowskim rynku w czasie okupacji, fot. z 11 lipca 1940 r. W głębi po prawej kamienica przy ul. 

Rynek 2
443 Narożna kamienica Szyi Szruta przy ul. Batorego 10

439

440 441

442 443
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Centrum handlowym przedwojennego Le-
gionowa by³ rynek wytyczony w 1925 r. Wokó³ 
niego funkcjonowa³o wiele sklepów i fi rm ofe-
ruj¹cych artyku³y spo¿ywcze i miêsne, a tak¿e 
liczne materia³y budowlane. Nie by³o to zaska-
kuj¹ce, gdy¿ ówczesne Legionowo by³o ogrom-
nym placem budowy. Najpowa¿niejszymi 
potentatami tej bran¿y byli Aron Krongold 
i Lejba Lipszyc. Rynek, pe³ni¹c przed wojn¹ 
wa¿ne funkcje handlowo-us³ugowe, têtni³ ¿y-
ciem. W ostatnich latach przeszed³ siln¹ me-
tamorfozê. Nowa architektura wypar³a dawn¹ 
drewnian¹ zabudowê, która pierwotnie tu do-
minowa³a. Wspó³cześnie zachowa³o siê jedy-
nie kilka przedwojennych kamieniczek o dośæ 
ciekawej historii. Zwiedzanie rynku warto 
rozpocz¹æ od wie¿y starego transformatora, 
stoj¹cej u zbiegu ulic Pi³sudskiego i Batorego. 
Jej zewnêtrzna forma nie uleg³a wiêkszym 
zmianom od czasów przedwojennych. Budo-
wa wie¿y w 1928 r. wynika³a z elektryfi kacji 
osady parcelacyjnej Jab³onna Legionowa I. 
Zosta³a ona po³¹czona naziemn¹ lini¹ energe-
tyczn¹ z elektrowni¹ hr. Maurycego Potockie-
go w Jab³onnie. Warto dodaæ, ¿e podobna wie¿a 
zachowa³a siê w podwarszawskim Brwinowie. 
Z czasem wokó³ rynku wykszta³ci³a siê zwarta 
zabudowa. Jedn¹ z najwiêkszych kamienic by³a 
tzw. „Willa Lorkiewiczówka” z 1930 r., zacho-
wana do dziś przy ul. Pi³sudskiego 15 (wówczas 
ul. Królewska 15). Nale¿a³a wówczas do W³a-
dys³awa Moczulskiego. Jej budowniczym by³ 
mistrz Jan Pop³awski, twórca najwiêkszych 
legionowskich kamienic. W jednym z loka-
li na parterze przed wojn¹ mieści³a siê fi rma 
z materia³ami budowlanymi ¿ydowskich kup-
ców S. Szruta i M. Gincberga. W kamienicy 
przy Królewskiej znajdowa³a siê tak¿e pierw-
sza siedziba nowo utworzonej w 1930 r. Gmi-
ny Legjonowo. W latach 60. XX w. w budynku 
(wówczas PZPR 15) nale¿¹cym do Marceli 
Moczulskiej mieści³y siê sklepy PSS „Spo³em” 
nabia³owy, chemiczny, elektryczny i z artyku-
³ami gospodarstwa domowego.

Pierzeja rynku wzd³u¿ ul. Batorego rów-
nie¿ zosta³a silnie przebudowana. Na miejscu 
przedwojennej drewnianej pralni „Haneczka” 
stoi dziś pawilon rzemieślniczy. Natomiast 
u zbiegu ul. Batorego i Pi³sudskiego zachowa³a 

siê „Willa Raci¹¿anka” rodziny Górczyñskich, 
zbudowana z charakterystycznych, wytwa-
rzanych na miejscu, cementowych elemen-
tów. Przed wojn¹ mieści³ siê tu przejściowo 
posterunek Policji Pañstwowej oraz sklep 
z materia³ami ¿elaznymi Kazimierza Neldne-
ra. Natomiast po wojnie dzia³a³a mydlarnia 
Matusiaka i chêtnie odwiedzana kawiarnia 
„Ma³a” (ul. Batorego 13). Perspektywê ul. Bato-
rego zamyka kolejna murowana du¿a kamie-
nica pochodz¹ca z 1937 r., nale¿¹ca do rodziny 
Grzelaków.

Wzd³u¿ dzisiejszej ul. Rynek (a do 1990 r. ul. 
Świerczewskiego) zabudowa uleg³a tak¿e istot-
nym zmianom. Nie ma ju¿ naro¿nego drew-
niaka, w którym w 1933 r. przyjmowa³ ma-
gister farmacji Jan Piêtka, ani niewielkiego 
budyneczku, w którym do 1978 r. mieści³a 
siê biblioteka miejska. Dom rodziny Jaku-
bowskich wch³on¹³ po rozbudowie Bank Spó³-
dzielczy. W tej czêści uwagê zwraca jednak 
jedna z najpiêkniejszych kamieniczek przy ul. 
Rynek 2 zbudowana w 1928 r. Od przed wojny 
dzia³a w niej sklep, nale¿¹cy niegdyś do w³aś-
ciciela kamienicy Antoniego Smoliñskiego. 
Od 2010 r. mieści siê tu redakcja tygodnika 
„Mazowieckie To i Owo”, który nieprzerwanie 
od 1990 r. kszta³tuje legionowsk¹ opiniê pub-
liczn¹. Pierzejê zamyka naro¿na kamienica 
Szyi Szruta przy ul. Batorego 10, wybudowana 
tu¿ przed II wojn¹ światow¹ w duchu funkcjo-
nalizmu (od lat mieści siê tu apteka).

Z historycznej zabudowy rynku na odcin-
ku ul. Sienkiewicza zachowa³a siê tylko jedna 
kamienica nale¿¹ca do legionowskiego PSS 
„Spo³em” (ul. Sienkiewicza 12). Budynek ten 
zosta³ wzniesiony w 1939 r. przez ¿ydow-
skiego kupca Hersza Wolanowskiego (wów-
czas ul. Sienkiewicza 16). W czasie II wojny 
światowej mieści³a siê tu Okrêgowa Rolnicza 
Spó³dzielnia Handlowa (Landwirtschaftlich 
Bezirkshandelsgenossenschaft), a na pocz¹t-
ku sierpnia 1944 r. przejściowo powstañcze 
dowództwo I Rejonu Armii Krajowej. Bezpo-
średnio po wkroczeniu do Legionowa Armii 
Czerwonej 28 października 1944 r. w piwni-
cach budynku funkcjonowa³o wiêzienie śledcze 
s³u¿b kontrwywiadu wojskowego 47. Armii, 
tzw. „Smiersz” (od smiert´ szpionam – śmieræ 
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szpiegom). Wiêziono w nim i brutalnie przes³u-
chiwano ¿o³nierzy konspiracji niepodleg³ościo-
wej. Po wojnie przez wiele lat dzia³a³ tu sklep 
tekstylny „Weronika”. Do dziś przy budynku 
zachowa³y siê stare ¿eliwne rynny pamiêtaj¹ce 
pocz¹tki jego budowy. Ulica Sienkiewicza, po-
³o¿ona wówczas w ścis³ym centrum Legiono-
wa, pe³ni³a wa¿ne funkcje handlowo-us³ugowe. 
W latach 30. XX w. mieści³y siê przy niej: postój 
doro¿ek, zak³ad fotografi czny „Apollo” Sabiny 
Korzeniowskiej w g³êbi posesji przy ul. Sienkie-
wicza 6, sk³ady kupieckie Szejwy Rozenberga – 
ul. Sienkiewicza 8, gabinet lekarski Piotra Kar-
wia³³y – ul. Sienkiewicza 15, Hurtowa Sprzeda¿ 
Artyku³ów Spo¿ywczych – ul. Sienkiewicza 
18. Przy skrzy¿owaniu ulic Sienkiewicza i Sie-
miradzkiego dzia³a³o kino „Tancerka”, potem 
„Bajka”, a po wojnie s³ynne „Mazowsze”.

Rynek do 1966 r. by³ obszernym, wybruko-
wanym placem, dziêki czemu odbywa³y siê 
na nim ró¿nego rodzaju uroczystości. Obcho-

dom czêsto towarzyszy³y, podobnie jak i teraz, 
defi lady legionowskich jednostek wojskowych. 
Potem w³adze miasta za³o¿y³y tu park i 12 paź-
dziernika 1966 r. w rocznicê bitwy pod Lenino 
ods³oni³y pomnik poleg³ych i zamordowanych 
przez hitlerowców. Do 1990 r. by³ on g³ównym 
miejscem uroczystości miejskich, a nastêpnie 
zosta³ rozebrany. Obecnie najczêściej na rynku 
jest odwiedzana studnia oligoceñska o g³êboko-
ści 245 m, otwarta 3 maja 1994 r. z okazji 75. 
rocznicy nadania miastu nazwy „Legionowo”.

Wzd³u¿ alei Jagielloñskiej

Pocz¹tki ul. Jagielloñskiej siêgaj¹ lat 1925–
1926, kiedy wytyczy³ j¹ mierniczy przysiêg³y 
Stanis³aw Kubicki w oparciu o dawn¹ przecin-
kê leśn¹. Choæ ulica nie by³a wybrukowana, 
nosi³a na przedwojennych planach szumn¹ 
nazwê alei Jagielloñskiej. Spacer warto roz-
pocz¹æ na rondzie Józefa Pi³sudskiego, tu¿ 

444

445 446

444 Legionowski rynek w 1941 r. W głębi po prawej widać willę „Wolin”. Kamienica należąca do Hersza Wolanow-
skiego została zbudowana w 1939 r.

445 Kamienica Wolanowskiego należy dziś do legionowskiego PSS „Społem” − ul. Sienkiewicza 12
446 Studnia oligoceńska o głębokości 245 m
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obok stacji kolejowej Legionowo-Przystanek. 
Przystanek uruchomiono w 1930 r. z myśl¹ 
o mieszkañcach buduj¹cej siê Osady Parcela-
cyjnej Jab³onna Legionowa II i III. Przed II woj-
n¹ światow¹ przy ul. Jagielloñskiej znajdowa³o 
siê kilka instytucji o istotnym znaczeniu dla 
m³odziutkiej osady. Mieszka³o tu tak¿e wiele 
zacnych osób, spośród których mo¿na wymie-
niæ wójta Stanis³awa Szelowskiego, dyrektora 
Szko³y Powszechnej nr 1 Piotra Parola, ks. pro-
boszcza Anatola Sa³agê, dyrektora wytwórni 
guzików „Eternus” Stanis³awa Gierczyñskiego 
oraz Wandê Tomczyñsk¹, polonistkê i zas³u-
¿on¹ porucznik AK. Stanis³aw Piotr Szelowski 

by³ wójtem Legionowa w latach 1932–1939. 
Mieszka³ wówczas przy ul. Jagielloñskiej 90. 
Starsi mieszkañcy wspominaj¹, ¿e w czasie 
I wojny światowej s³u¿y³ w Legionach Pol-
skich w stopniu chor¹¿ego. W 1932 r. zast¹pi³ 
pierwszego wójta Legionowa Drehima (1930–
1932), pracownika z huty szk³a. 11 listopada 
1937 r. wójt Szelowski za zas³ugi w s³u¿bie 
samorz¹dowej i na polu pracy spo³ecznej zo-
sta³ odznaczony przez premiera II RP S³awoja 
Sk³adkowskiego Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi

W 1932 r. przy ul. Jagielloñskiej uruchomio-
no drug¹ w Legionowie szko³ê powszechn¹. 
Zajê³a ona pomieszczenia w tzw. Domu Lu-

447 448 449

450 451

447 Dom dyrektora Piotra Parola przy ul. Jagiellońskiej 59
448 Por. Stanisław Ciepliński z żoną przed kościołem na „górce”, Legionowo 1937 r.
449 Figura NMP oraz tablica poświęcona por. AK Wandzie Tomczyńskiej (obecnie w trakcie przenosin)
450 Kościół parafi i pw. św. Jana Kantego współcześnie
451 Drewniana willa rodziny Tomczyńskich przy ul. Jagiellońskiej 30
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dowym. Dziś na tym miejscu stoi Powiatowy 
Zespó³ Szkó³ i Placówek Specjalnych. Warto 
wspomnieæ, ¿e w pobli¿u miêdzy ulicami Par-
kow¹ i Jasnogórsk¹ funkcjonowa³a przed II 
wojn¹ światow¹ Fabryka Guzików Mêskich, 
Damskich i Uczniowskich „Eternus”. By³ 
to jeden z nielicznych zak³adów przemys³o-
wych w Legionowie. Niestety, nie zachowa³ 
siê do czasów wspó³czesnych. Wytwórnia 
znajdowa³a siê przy ówczesnej ul. Jasnogór-
skiej 14 i nale¿a³a do zas³u¿onego obywatela 
Stanis³awa Gierczyñskiego. Zosta³a za³o¿ona 
w 1911 r. w Jab³onnie. Po parcelacji dóbr hr. 
Maurycego Potockiego, w³aściciel przeniós³ 
j¹ w 1927 r. na teren Legionowa. W kwietniu 
1935 r. fabryka zatrudnia³a oko³o 50 robot-
ników, a jej wyroby, powstaj¹ce m.in. z masy 
papierowej trafi a³y nawet poza granice Polski. 
Po wkroczeniu hitlerowców do Legionowa Sta-
nis³aw Gierczyñski zosta³ rozstrzelany w lu-

tym 1940 r. w Palmirach. Wytwórniê przej¹³ 
zarz¹dca komisaryczny, który przyst¹pi³ 
tu do monta¿u latarek dla Wehrmachtu. 

Przy ul. Jagielloñskiej 59 na pocz¹tku lat 
30. XX w. swój dom wybudowa³ wieloletni 
pracownik huty, wspomniany ju¿ W³adys³aw 
Grajnert. Niezwyk³¹ historiê powstania tego 
budynku spisa³a w III tomie „Rocznika Legio-
nowskiego” jego prawnuczka Joanna Szczêś-
niak-Weso³owska. Przed wojn¹ hr. M. Potocki 
czêsto zalega³ pracownikom huty z wyp³a-
t¹ wynagrodzenia za pracê. Sporem zajê³y 
siê zwi¹zki zawodowe i skierowa³y sprawê 
do s¹du. W ramach ugody hrabia wyp³aca³ pra-
cownikom zaleg³ości w postaci dzia³ek parce-
lacyjnych. W ten sposób W. Grajnert wzniós³ 
dom, w którym zamieszka³ z ¿on¹ i dwiema 
zamê¿nymi ju¿ córkami: Jadwig¹ i Marian-
n¹. Pierwsza, farmaceutka pracuj¹ca w aptece 
przy Rynku, wysz³a za Tadeusza Biernackie-

452 Willa „Orawka” z 1928 r.
453 Poczta z pocz. lat 70. XX w. u zbiegu ulic Jagiellońskiej i 3 Maja
454 „Błękitne centrum” przy skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Piłsudskiego
455 Obelisk upamiętniający poległych harcerzy Szarych Szeregów w powstaniu warszawskim

452 453

454 455
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go, nauczyciela w Szkole Powszechnej nr 2. 
Natomiast mê¿em Marii zosta³ Piotr Parol, 
kierownik Szko³y Powszechnej nr 1 w kosza-
rach. Za wspieranie powstania w Legionowie 
i dzia³alnośæ w Tajnej Organizacji Nauczyciel-
skiej by³ on w czasie wojny poszukiwany przez 
Niemców. Po upadku powstania P. Parol ukry-
wa³ siê w skrytce na strychu domu przy Jagiel-
loñskiej. W trakcie jednej z rewizji ¿andarmi 
przypadkowo zaaresztowali jako zak³adnika 
Tadeusza Biernackiego, którego nastêpnie za-
mordowali w nieznanych okolicznościach

Kilka ulic dalej, obok skrzy¿owania ulic 
Jagielloñskiej z ks. Skorupki, 8 grudnia 
1933 r. erygowano pierwsz¹ legionowsk¹ pa-
rafi ê pw. św. Jana Kantego. Jej proboszczem 
zosta³ ks. Anatol Sa³aga, duchowny wywo-
dz¹cy siê z Legionów Polskich. Drewniany 
kośció³ek pw. Świêtego Ducha zosta³ wybudo-
wany w stylu podhalañskim wg projektu Sta-
nis³awa Kmieciñskiego. Istnia³ do pocz¹tku 
lat 80. XX w., tj. do czasu zast¹pienia go przez 
wiêkszy gmach. Projektantem nowej świ¹tyni 
by³ w 1979 r. Krzysztof Chwalibóg, a kierow-
nikiem nadzoru zosta³ in¿. Andrzej Kicman, 
późniejszy prezydent Legionowa. Z czasem 
na murach świ¹tyni zawis³y tablice poświêco-
ne ¿o³nierzom AK, Szarym Szeregom, Soda-
licji Mariañskiej, ksiêdzu Wac³awowi Szelen-
baumowi, kpt. AK ps. „Bonus” rozstrzelanemu 
przez hitlerowców w sierpniu 1944 r. Chwile 
zadumy budzi tak¿e tablica upamiêtniaj¹ca 
zas³ugi i ¿ycie mjr. Franciszka Micha³a Ama-
³owicza, ps. „Tatar” (1903–1975). Od września 
1995 r. świ¹tyni¹ przy ul. ks. Józefa Schabow-
skiego 2 nieprzerwanie opiekuje siê ks. dzie-
kan Lucjan Szcześniak. 

Warto zwróciæ uwagê na drewnian¹ willê 
przy ul. Jagielloñskiej 30. Na posesji stoi fi -
gura NMP oraz tablica poświêcona por. AK 
Wandzie Tomczyñskiej (1910–1998), ps. „Ala”. 
To w³aśnie tu, w czasie II wojny światowej 
mieści³a siê tajna kancelaria AK I Rejonu „Ma-
rianowo– Brzozów”. Tu ukryto tak¿e protoko³y 
posiedzeñ rady Tajnego Gimnazjum i Liceum 
dzia³aj¹cego pod przykrywk¹ Szko³y Handlowej 
przy ul. Kopernika. Na rozkaz dowódcy I Rejo-
nu pp³k. Romana K³oczkowskiego kancelariê 
prowadzi³a Wanda Tomczyñska. Jednocześ-

nie by³a ³¹czniczk¹ miêdzy sztabem I Rejonu 
w Legionowie a dowództwem VII Obwodu AK 
w Warszawie. Nastêpnie zosta³a mianowana 
komendantk¹ Wojskowej S³u¿by Kobiet w I Re-
jonie. W 1995 r. za zas³ugi dla konspiracji oraz 
za dzia³alnośæ pedagogiczn¹, Rada Miejska na-
da³a Wandzie Tomczyñskiej tytu³ Honorowego 
Obywatela Miasta Legionowo.

U zbiegu ul. Jagielloñskiej i ul. ¯eromskie-
go mo¿emy obejrzeæ willê „Orawkê”. Zosta³a 
wybudowana dla W³adys³awa Ko³akowskiego 
w 1928 r. w modnym ówcześnie stylu dwor-
kowym. Jej projektantem by³ architekt Witold 
Wyganowski. W latach 30. XX w. na pierw-
szym piêtrze wynajmowa³ mieszkanie Stani-
s³aw ̄ emis, dzia³acz lewicowy, geograf ze Szko-
³y Powszechnej nr 1. W latach 1945–1949 by³ 
kierownikiem Robotniczego Towarzystwa 
Przyjació³ Dzieci w Warszawie, organizacji 
opiekuñczej za³o¿onej przez PPS. 

U zbiegu ulic Jagielloñskiej i 3 Maja mijamy 
legionowsk¹ pocztê, pierwszy z prawdziwego 
zdarzenia budynek w dziejach tego urzêdu. 
Walka o tê inwestycjê trwa³a kilka lat. Wi¹za³a 
siê z wydeptywaniem ście¿ek przez ówczes-
nego naczelnika Boles³awa Augustynowicza 
m.in. u ministra Zygmunta Moskwy i dyrek-
tora Warszawskiego Okrêgu Poczt i Telegra-
fów in¿. Wac³awa Cebuli. B. Augustynowicz 
du¿e wsparcie uzyska³ od gen. Józefa Dziadury 
– dawnego dowódcy 1. Warszawskiej Dywizji 
Zmechanizowanej w Legionowie. W rezultacie 
tych dzia³añ Warszawskie Przedsiêbiorstwo 
Budowlane nr 3 z Koby³ki ok. 1973 r. ukoñ-
czy³o budowê nowego, ale dziś ju¿ za ciasnego, 
gmachu. 

Dochodz¹c do wielkomiejskiego skrzy¿o-
wania ulic Jagielloñskiej z Pi³sudskiego, warto 
wyobraziæ sobie stoj¹c¹ na miejscu „B³êkitne-
go centrum” parterow¹ drewnian¹ „Miejsk¹ 
Halê Targow¹”. Tu w latach 50. i 60. XX w. 
mieszkañcy Legionowa kupowali artyku³y go-
spodarstwa domowego, meble, a nawet s³ynne 
motocykle SHL. Potem hala widowiskowo 
sp³onê³a i pusty plac sta³ siê ulubionym miej-
scem postoju weso³ych miasteczek. Mijamy 
skrzy¿owanie z ul. Pi³sudskiego i dochodzimy 
do pawilonu meblowego „Emilia”. Przed wojn¹ 
na tym miejscu sta³a synagoga legionowskiej 
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gminy ¿ydowskiej. Rabinem by³ tu Jakub Lejb 
Taub. Spacer koñczymy przy pawilonie na-
zywanym wci¹¿ pod „S³oneczn¹”. Nazwa ta, 
czêsto wspominana przez dawnych miesz-
kañców Legionowa, wziê³a siê od popular-
nej kawiarni „S³oneczna”. Lokal mieści³ siê 
na I piêtrze i jako jedyny w Legionowie po-
siada³ nowoczesn¹ szafê graj¹c¹. Obecnie 
w tym miejscu funkcjonuje poradnia psycho-
logiczno-pedagogiczna. Tu¿ obok, na osied-
lu Batorego, znajduje siê obelisk z 1984 r., 
upamiêtniaj¹cy poleg³ych harcerzy Szarych 
Szeregów. Zanim powsta³o Osiedle Batorego, 
na tym terenie w sierpniu 1944 r. toczy³y siê 
ciê¿kie walki powstañcze. W wyniku staræ 
z hitlerowcami zginêli harcerze: S³awomir 
Klejment „Huragan”, Zbigniew Zakrzewski 
„Arab” i Zenon Ka³amaja „Zieñko”. O upa-
miêtnienie ich ofi ary przez wiele lat zabiega³ 
Lucjan Spletsteser – późniejszy Honorowy 
Obywatel Miasta Legionowa.

Wokó³ koszar baloniarzy

Opuszczony teren w centrum miasta, po³o-
¿ony miêdzy ulicami Zegrzyñsk¹, Stru¿añsk¹, 
W¹sk¹ i przylegaj¹cy do torów kolejowych, 
sprawia dziwne wra¿enie. Nie wszyscy do-
myślaj¹ siê, ¿e by³a tu kiedyś gêsta zabudowa 
têtni¹ca ¿yciem. Tu te¿ pewnie nale¿y szu-
kaæ przejawów legionowskiego genius loci. 
Bardziej wtajemniczeni wiedz¹, ¿e przed II 
wojn¹ światow¹ znajdowa³y siê tu formacje 
wojsk balonowych. I rzeczywiście stacjonowa³ 
tu 2. Batalion Balonowy, funkcjonowa³a G³ów-
na Sk³adnica Balonowa oraz s³ynna na ca³¹ 
Europê Wytwórnia Balonów i Spadochronów. 
Tu wreszcie znajdowa³a siê wytwórnia wo-
doru, ³aźnia wojskowa, kaplica garnizonowa, 
pomnik Józefa Pi³sudskiego, kasyno ofi cer-
skie, a tak¿e cmentarz z I wojny światowej. 
Na pocz¹tku lat 30. XX w. ca³emu komplek-
sowi Ministerstwo Spraw Wojskowych nada-

456 Miasteczko wojskowe w Jabłonnie (Legionowie) między ulicami Wąską i Zegrzyńską. Fot. 1917 r.
457 Carskie koszary baloniarzy z 1898 r.
458 W tym budynku w latach 30. XX w. mieszkał kpt. Franciszek Hynek
459 Dawny dom ofi cerski z 1929 r. przebudowany na przychodnię zdrowia – ul. Zegrzyńska 8

456 457

458 459
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³o nazwê: Koszary imienia pu³kownika Alek-
sandra Wañkowicza, na cześæ znanego pilota 
balonowego i twórcy polskich wojsk balono-
wych. Obecnie na tym terenie zachowa³y siê 
nieliczne przyk³ady dawnej architektury, przy-
pominaj¹ce o świetności tego miejsca. Nale¿¹ 
do nich bez w¹tpienia budynki u zbiegu ulic 
Stru¿añskiej i W¹skiej, o uratowanie których 
od lat bezskutecznie apeluj¹ mi³ośnicy zabyt-
ków. Ich budowê, u zbiegu ówczesnego Trak-
tu Kowieñskiego i drogi fortecznej do Strugi 
ukoñczono w 1898 r. Budulec dostarczy³a ce-
gielnia Halbera z Marek. By³a to renomowana 
wytwórnia realizuj¹ca zamówienia prywatne 
i rz¹dowe. Wyprodukowa³a ceg³y m.in. dla za-
k³adów spirytusowych na Pradze, dla koszar 
pu³ku Keksholmskiego przy ul. Rakowieckiej 
w Warszawie oraz dla Szpitala Dzieci¹tka Je-
zus przy ul. Nowogrodzkiej. W koszarach 
przy Stru¿añskiej w 1898 r. sformowano jedn¹ 
z najnowocześniejszych jednostek carskich: 
Forteczny Oddzia³ Balonowy Warszawskiego 
Rejonu Ufortyfi kowanego. Oddzia³ funkcjo-
nowa³ w garnizonie do 1910 r. W czasie woj-
ny rosyjsko-japoñskiej utworzono na jego 
bazie Syberyjsk¹ Kompaniê Balonow¹, któr¹ 
wkrótce odes³ano z Jab³onny do Mand¿urii. 
W czasie I wojny światowej w budynkach przy 
Stru¿añskiej dowództwo niemieckie utworzy-
³o Polowy Urz¹d Prowiantowy. Zaopatrywa³ on 
w ¿ywnośæ stacjonuj¹ce w koszarach bataliony 
piechoty zapasowej. W okresie miêdzywojen-
nym mieści³o siê tu kierownictwo oraz biura 
Wytwórni Balonów i Spadochronów. W budyn-
ku po lewej od bramy urzêdowa³ m.in. mjr Sta-
nis³aw Mazurek – dawny legionista i kierow-
nik wytwórni w latach 1928–1939. Natomiast 
w budynku od ul. W¹skiej mieszkali ofi cero-
wie, m.in. kpt. Franciszek Hynek. Tego znane-
go pilota balonowego, zdobywcê pucharu im. 
Gordona Bennetta w 1933 i 1934 r. upamiêt-
nia pobliska ulica na Bukowcu C. Od zakoñ-
czenia II wojny światowej do 1956 r. budynek 
zajmowa³a Informacja Wojskowa, a nastêpnie 
dowództwo 1. Warszawskiej Dywizji Zmecha-
nizowanej im. T. Kościuszki. 

Spaceruj¹c w obrêbie koszar wojsk balono-
wych, warto zwróciæ uwagê na budynki z okre-
su miêdzywojennego, g³ównie z lat 30. XX w. 

Ich nowoczesna architektura powodowa³a, 
¿e podwarszawskie Legionowo stopniowo 
przekszta³ca³o siê z nieuporz¹dkowanej osady 
parcelacyjnej w bardziej nowoczesny i zurba-
nizowany ośrodek. Do czasów wspó³czesnych 
zachowa³ siê wybudowany w 1929 r. przez 
Fundusz Kwaterunku Wojskowego (FKW) tzw. 
dom ofi cerski. Obecnie mocno przekszta³co-
ny piêtrowy budynek nosi adres ul. Zegrzyñ-
ska 8 i mieści siê w nim Wojskowa Specjali-
styczna Przychodnia Lekarska. Do pocz¹tku 
lat 80. XX w. wyró¿nia³ siê spośród zabudowy 
garnizonowej wysokim, spadzistym dachem 
pokrytym czerwon¹ dachówk¹. Architekto-
nicznie nawi¹zywa³ do nurtu narodowego 
z cechami uproszczonego klasycyzmu. Dom 
ofi cerski zaprojektowa³ in¿. Jerzy Sosnkowski, 
twórca identycznego budynku w Stanis³awo-
wie na Podolu, bloku podofi cerskiego w War-
szawie przy ul. Dymiñskiej 10 a (k. Cytadeli) 
i kina „Atlantic” przy ul. Chmielnej w War-
szawie. W 1929 r. w budynku ofi cerskim kwa-
terê otrzyma³ por. pilot balonowy W³adys³aw 
Pomaski. Po jego wyprowadzeniu siê do w³as-
nego domu na Bukowcu, jego trzypokojowe 
mieszkanie przydzielono w lipcu 1933 r. inne-
mu wybitnemu pilotowi balonowemu por. Zbi-
gniewowi Burzyñskiemu. Po wojnie budynek 
ofi cerski nazywano potocznie „Dziadurówk¹” 
od mieszkaj¹cego tu gen. Józefa Dziadury, do-
wódcy 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizo-
wanej. Genera³ doskonale zna³ legionowski 
garnizon, w którym w latach 30. XX w. s³u¿y³ 
jako podofi cer w 2. Batalionie Mostów Kolejo-
wych.

Po drugiej stronie ulicy, przy Zegrzyñskiej 
17 uwagê zwracaj¹ dwa monumentalne blo-
ki, mieszcz¹ce Internat Garnizonowy. Dawni 
mieszkañcy nazywali je potocznie „szary-
mi blokami”. Ich budowê przy ówczesnej ul. 
Szosowej Fundusz Kwaterunku Wojskowego 
rozpocz¹³ 4 września 1937 r. Architekt in¿. 
T. Baum zaprojektowa³ ³¹cznie 48 mieszkañ 
ze 120 izbami. Jego rozwi¹zania przypad³y 
do gustu w³adzom wojskowym i identyczne 
budynki powsta³y tak¿e na kresach wschod-
nich: 3 w Brześciu i 1 w Kobryniu. Wzniesio-
no je w stylu warszawskiego funkcjonalizmu 
z cementowej ceg³y i z klinkierow¹ ok³adzin¹ 

powiat legionowski.indd   183powiat legionowski.indd   183 2013-04-04   08:51:192013-04-04   08:51:19



184 Tradycja Mazowsza

w przyziemiu. Zasiedlanie bloków rozpoczê-
to w 1939 r. Do wybuchu wojny zamieszka³o 
tu kilkanaście rodzin z 2. Batalionu Balonowe-
go i 2. Batalionu Mostów Kolejowych. W cza-
sie wojny w budynkach zosta³y zakwaterowane 
niemieckie kompanie 614. Batalionu Strzel-
ców Krajowych, które wystawia³y wartê dla 
obozu jeñców radzieckich w Beniaminowie 
oraz strzeg³y koszar Legionu Turkiestañskie-
go w Legionowie. Ostatnio bloki podofi cerskie 
FWK zosta³y „docieplone”, przez co zatraci³y 
nieco pierwotny wygl¹d. 

Niew¹tpliwie na szczególn¹ uwagê zas³ugu-
je prawdziwa pere³ka – oryginalna hala mon-
ta¿owa Wytwórni Balonów i Spadochronów, 
tzw. gumownia. Wzniesiono j¹ w 1938 r. we-
d³ug projektu Zygmunta Tarasina, znanego 
polskiego architekta, zamordowanego przez 
hitlerowców w obozie koncentracyjnym w Da-

chau. Hala zachowana do dziś w g³êbi by³ych 
zak³adów „Aviotex” przy ul. Zegrzyñskiej 6 
jest ostatnim przyk³adem przedwojennej ar-
chitektury przemys³owej w Legionowie. Nosi 
wiele cech charakterystycznych dla architek-
tury warszawskiego funkcjonalizmu lat 30. 
XX w. Jest gmachem o prostej, uskokowej bryle, 
wzniesionym z ceg³y cementowej. W przyzie-
miu wyró¿nia j¹ ok³adzina z ciemnobr¹zowe-
go klinkieru oraz ¿eliwne rynny. Z podobnego 
materia³u i w podobnym stylu zosta³y wybu-
dowane inne gmachy zaprojektowane przez 
Zygmunta Tarasina, m.in. w 1929 r. sieroci-
niec „Nasz Dom” w Warszawie na Bielanach 
nawi¹zuj¹cy do kszta³tu samolotu. Przy pro-
jektowaniu architekt uwzglêdni³ uwagi Janu-
sza Korczaka. Wed³ug projektu Z. Tarasina 
powsta³a w 1930 r. w Warszawie Pañstwowa 
Szko³a Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. 

460 Bloki podofi cerskie z 1939 r. − Internat Garnizonowy przy ul. Zegrzyńskiej 17
461 Hala montażowa Wytwórni Balonów i Spadochronów projektu Z. Tarasina
462 Carski budynek koszarowy, w latach 30. XX w. mieszkanie płk. Juliana Sielewicza
463 Pomnik Józefa Piłsudskiego w Legionowie ufundowany przez pracowników Wojskowej Wytwórni Balonowej. 

Fot. z 18 marca 1931 r. (z dnia odsłonięcia)

460
461

462 463
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H. Wawelberga przy ul. Chodkiewicza oraz 
szko³y powszechne w Wilanowie i przy ul. 
Modliñskiej w Warszawie. 

Po obejrzeniu hali warto przejśæ kilka-
dziesi¹t metrów wzd³u¿ ul. Zegrzyñskiej 
w kierunku torów kolejowych. Po lewej uwa-
gê zwraca carski budynek koszarowy wznie-
siony z czerwonej ceg³y na prze³omie XIX 
i XX stulecia. Przed II wojn¹ światow¹ mieś-
ci³o siê w nim mieszkanie s³u¿bowe pp³k. Ju-
liana Sielewicza – dowódcy 2. Batalionu Ba-
lonowego w latach 1931–1939 i komendanta 
Garnizonu Legionowo, odznaczonego za woj-
nê 1920 r. krzy¿em Virtuti Militari. W 1939 
r. p³k. J. Sielewicz trafi ³ do niewoli radzieckiej 
w okolicach Horodenki. W kwietniu 1940 
r. zosta³ zamordowany przez NKWD w Katy-
niu. Wspó³cześnie pamiêæ o nim kultywuje 1. 
Legionowski Batalion Zaopatrzenia im. p³k. 
Juliana Sielewicza.

Jednym z ciekawszych reliktów na terenie 
koszar baloniarzy jest betonowo-kamienny, 
dwustopniowy cokó³ pomnika upamiêtniaj¹-
cego J. Pi³sudskiego. Zachowa³ siê na opusz-
czonym terenie, miêdzy ogrodzeniem by³ych 
zak³adów „Aviotex” przy ul. Zegrzyñskiej 
a nowym osiedlem Wojskowej Spó³dzielni 
Mieszkaniowej przy ul. W¹skiej. Pomnik Józe-
fa Pi³sudskiego ufundowali w 1931 r. pracow-
nicy Wojskowej Wytwórni Balonowej. Mo-
nument wzniesiono w pobli¿u dowództwa 2. 
Batalionu Balonowego. 18 marca 1931 r. obe-
lisk uroczyście ods³onili gen. Jan Wróblewski 
– dowódca Okrêgu Korpusu nr I i jego zastêpca 
gen. Czes³aw Jarnuszkiewicz. Pomnik sk³ada³ 
siê z coko³u, utrzymuj¹cego murowan¹ bry-
³ê w kszta³cie graniastos³upa. Umieszczono 
na niej p³askorzeźbê J. Pi³sudskiego oraz 2 or³y 
legionowe po bokach. Inskrypcja na tablicy 
brzmia³a: Roku 1931. Pierwszemu Marsza³-
kowi Polski Józefowi Pi³sudskiemu Budowni-
czemu Polski Odrodzonej w dziesi¹t¹ rocznicê 
wyzwolenia Ojczyzny od najazdu bolszewi-
ckiego. Pracownicy Wojskowej Wytwórni Ba-
lonowej. Do dziś po monumencie zachowa³ 
siê solidny cokó³ o wymiarach 3,30 na 2,25 
m. Ponadto ocala³e fragmenty betonowej tab-
licy z inskrypcj¹ mo¿na obejrzeæ w Muzeum 
Historycznym w Legionowie.

Tajemnice Osiedla Piaski

Zanim w 1978 r. wybudowano wzd³u¿ ul. 
Zegrzyñskiej pierwsze bloki osiedla Piaski, te-
ren ten by³ rozleg³ym poligonem wojskowym. 
Wspó³cześnie przypomina o tym nieco zagad-
kowy betonowy cokó³ miêdzy blokami nr 25 
i nr 29. Jest to relikt przedwojennego przyczó³-
ka mostowego, na którym saperzy kolejowi 
wspierali stalowe konstrukcje sk³adanych mo-
stów kolejowych. Co wiêcej, kursowa³y têdy 
parowozy, a nawet poci¹gi pancerne, których 
za³ogi przechodzi³y na Piaskach wstêpn¹ szko-
³ê ognia. Poligon tworzy³ wówczas pl¹taninê 
linii kolei normalno- i w¹skotorowych. Tu te¿ 
znajdowa³ siê ogromny hangar i port balono-
wy wybudowany w 1926 r. Dziś na jego miej-
scu znajduje siê pawilon handlowy oraz bloki 
nr 11 i nr 19. Najwa¿niejszym elementem 
portu by³ drewniany hangar balonowy, w któ-
rym mo¿na by³o jednorazowo pomieściæ 6–7 
nape³nionych balonów kulistych. 25 września 
1933 r. odby³a siê przed nim VI edycja s³yn-
nych Krajowych Zawodów Balonowych im. 
p³k. A. Wañkowicza. Po II wojnie światowej 
na poligonie kontynuowano szkolenie woj-
ska. Istnia³ tu m.in. autodrom 42. Batalionu 
Transportowego, ośrodek szkolenia 1. Batalio-
nu Saperów i Ośrodek Sprawności Fizycznej. 
Obecnie teren ten jest szczelnie zabudowany 
blokami. I tylko bardziej wtajemniczeni miesz-
kañcy wiedz¹, ¿e bloki wzd³u¿ alei Sybiraków 
zosta³y tak zaplanowane i zbudowane w la-
tach 80. XX w., aby z lotu ptaka przypominaæ 
stopieñ wojskowy genera³a armii (4 gwiazdki 
i wê¿yk generalski). W ten sposób architekt 
Józef Zbigniew Polak upamiêtni³ ówczesnego 
prezesa Rady Ministrów PRL i Zwierzchnika 
Si³ Zbrojnych, od 1973 r. genera³a armii Woj-
ciecha Jaruzelskiego. 

W 2011 r. osiedle Piaski wzbogaci³o siê o hi-
storyczny obiekt, przypominaj¹cy wojskow¹ 
przesz³ośæ garnizonu. Na terenie Zespo³u Szkó³ 
u zbiegu ulic Sybiraków i Piaskowej zosta³ zre-
konstruowany carski budynek koszarowy, tzw. 
„kasyno” z 1892 r. By³a to jedyna szansa ratunku 
dla tego cennego zabytku, który dot¹d sta³ przy 
wiadukcie drogowym, mo¿liwa dodajmy dziêki 
dotacjom unijnym. Kasyno zosta³o wzniesione 
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wraz z koszarami dla 192. Wawerskiego Re-
zerwowego Pu³ku Piechoty. In¿ynierem nad-
zoruj¹cym jego budowê zosta³ Wiktor Junosza 
Piotrowski – Polak, absolwent petersburskiego 
Instytutu In¿ynierów Cywilnych. Kasyno by³o 
jednym z pierwszych budynków, jakie powsta³y 
na terenie legionowskiego garnizonu. Od pozo-
sta³ych typowych baraków ¿o³nierskich ró¿ni³o 
siê starannym, niemal artystycznym wykoñ-
czeniem. Rosyjscy budowniczowie ozdobili 
go licznymi detalami wyciêtymi w drewnie. 
Po wybuchu I wojny światowej i wkroczeniu 
wojsk niemieckich w sierpniu 1915 r. w budyn-
ku zakwaterowano przejściowo komendanturê 
Infanterie Ersatz Truppe Warschau (Oddzia³ów 
Piechoty Zapasowej Warszawa). Po odzyskaniu 
niepodleg³ości w budynku mieści³a siê kwatera 
s³u¿bowa dowódców legionowskich jednostek 
m.in. mjr. Witolda Markiewicza dowódcy II 

Batalionu Aeronautycznego i pierwszego preze-
sa Towarzystwa Mi³ośników Osiedla Jab³onna 
Gucin. Do stycznia 1931 r. mieszka³ tu z rodzi-
n¹ zas³u¿ony dla Legionowa dowódca garnizo-
nu pp³k Aleksander Wilcz. Nastêpnie przez rok 
w budynku dzia³a³o kasyno ofi cerskie 2. Bata-
lionu Balonowego, a od 1932 r. Garnizonowe 
Kasyno Ofi cerskie. W ówczesnym rozumieniu 
kasyno pe³ni³o funkcje nie tylko ¿ywieniowe, 
ale przede wszystkim kulturalne i spo³eczne. 
Poza bufetem mieści³y siê w nim biblioteczka 
oraz sala odczytów i spotkañ. W kasynie sku-
pia³o siê ¿ycie kulturalne ofi cerów i ich rodzin. 
Ju¿ w latach 30. XX w. by³o obiektem o du¿ej 
wartości architektonicznej. Przed II wojn¹ świa-
tow¹ spotykali siê tu kpt. Franciszek Hynek, 
por. Zbigniew Burzyñski, por. Antoni Janusz, 
por. W³adys³aw Pomaski i inni wybitni piloci 
balonowi, zdobywcy presti¿owego Pucharu im. 

464 Betonowy cokół − relikt przedwojennego przyczółka mostowego
465 VI Krajowe Zawody Balonów Wolnych im. płk. A. Wańkowicza w Legionowie 25 września 1933 r. Na miejscu 

hangaru balonowego stoją dziś bloki 11 i 19 osiedla Piaski
466 Jeden z budynków na Osiedlu Piaski
467 Budynek kasyna ofi cerskiego z 1892 r. na niemieckiej pocztówce z 1915 r.

464

465

466

467
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Gordona Bennetta. 15 września 1931 r., na rok 
przed tragiczn¹ śmierci¹, podejmowano w ka-
synie znakomitego pilota Franciszka ¯wirkê. 
10 maja 1935 r. goszczono tu Augusta Piccarda 
– profesora uniwersytetu w Zurychu. Szwajcar-
ski uczony przyby³ do Legionowa, ¿eby poznaæ 

pracê wojskowej Wytwórni Balonów i Spado-
chronów. Byæ mo¿e podczas obiadu postano-
wiono o pobiciu przez legionowskich pilotów 
balonowego rekordu wysokości. Piccard ucho-
dzi³ wówczas za prekursora w tej dziedzinie, 
gdy¿ w 1932 r. osi¹gn¹³ rekordow¹ wysokośæ 

468 Odtworzony w 2011 r. budynek kasyna
469 Głaz ufundowany przez Związek Sybiraków w 1994 r.
470 Brama koszarowa przy ul. gen. Tadeusza Buka
471 Restauracja „Carska” przy ul. Zegrzyńskiej 1b
472 Część budynków dzisiejszego CSP w Legionowie w czasie II wojny światowej zajmował batalion wartowniczy 

659. Pułku Piechoty. Fot. z września 1940 r.
473 W gmachu dydaktycznym CSP mieścił się w czasie II wojny światowej niemiecki szpital wojenny Rezerve-La-

zarett oraz szpital Bułgarskiego Czerwonego Krzyża. Fot. z października 1942 r.

468 469

471470

473472
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16 940 metrów. Po II wojnie światowej do lat 
80. XX w. w kasynie mieści³y siê sklepy Woj-
skowego Przedsiêbiorstwa Handlowego (WPH), 
nastêpnie sk³adnica map. Kasyno jest ostatnim 
drewnianym budynkiem koszarowym w Le-
gionowie i jednym z niewielu na Mazowszu. 
Przypomina o wojskowych korzeniach Legio-
nowa i o znakomitych tradycjach balonowych. 
Jest bezcenn¹ pami¹tk¹ lokalnej historii.

Carskie kasyno stanê³o frontem wzd³u¿ ul. 
Piaskowej. Jest to prastara droga dzia³owa roz-
dzielaj¹ca grunty Potockich od ziem w³ościan 
ze wsi £ajski. Tu¿ za ni¹ uwagê zwracaj¹ ma-
lownicze wydmy oraz budynki Centrum Szko-
lenia Policji. Wiêkszośæ z nich wybudowano 
w latach 30. XX w., kiedy w³adze pañstwowe 
postanowi³y utworzyæ tu Centrum Wyszkole-
nia Kolejowego. Tereny pod jego budowê zo-
sta³y wykupione od mieszkañców wsi £ajski. 
Wkrótce wzniesiono tu kilka piêtrowych gma-
chów w stylu skrajnego funkcjonalizmu. Nie-
które z nich zosta³y ozdobione detalem z ceg³y 
klinkierowej, m.in. w postaci wizerunku or³a 
kolejowego. W budynkach urz¹dzono pracow-
nie: przeprowadzania badañ refl eksu, koor-
dynacji ruchów r¹k, podzielności uwagi. Cie-
kawostkê stanowi³y maszyny do nadawania 
bodźców, rejestruj¹ce poprawnośæ i szybkośæ 
reakcji. Wed³ug ustnych przekazów centrum 
kolejowe stanowi³o czêściowo przykrywkê 
dla s³u¿b wywiadowczych II RP. Prawdopo-
dobnie tak¿e w czasie II wojny światowej 
swój ośrodek szkoleniowy mia³ tu niemiecki 
wywiad wojskowy – Abwehra. Na pocz¹tku 
1941 r. na terenie by³ego Centrum wojska nie-
mieckie skoncentrowa³y kilka jednostek przed 
atakiem na ZSRR, m.in. pododdzia³y saperów, 
strzelców górskich i piechoty, w tym 659. Pu³k 
Piechoty. Nastêpnie utworzy³y tu du¿y zespó³ 
szpitali wojennych „Reservelazarett I i II Jab-
lonna-Legionowo”. Leczyli siê w nich ¿o³nie-
rze ranni na froncie wschodnim – od lotników, 
przez piechotê, po wojska Waffen SS. W sk³ad 
zespo³u w latach 1941–1943 wchodzi³ m.in. 
szpital Bu³garskiego Czerwonego Krzy¿a, któ-
rym kierowa³ doktor Ko¿ucharow. Po zakoñcze-
niu II wojny światowej do 1947 r. stacjonowa³ 
tu 2. Pu³k Samochodowy. Funkcjonowa³ tak¿e 
spory obóz jeñców niemieckich, który w paź-

dzierniku 1949 r. liczy³ jeszcze 283 wiêźniów. 
Remontowali oni w Legionowie zniszczone bu-
dynki dla Centrum Wyszkolenia Ministerstwa 
Bezpieczeñstwa Publicznego. W 1948 r. insty-
tucja zosta³a przeniesiona tu z £odzi. Z cza-
sem utworzono na jej bazie Wy¿sz¹ Szko³ê 
Ofi cersk¹ Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych. 
Po zmianach ustrojowych od 1990 r. jej obiek-
ty zajê³o Centrum Szkolenia Policji. W 1988 
r. na terenie szko³y bezpieczeñstwa ods³oniêto 
pomnik jej patrona Feliksa Dzier¿yñskiego, 
wykonany przez Gliwickie Zak³ady Urz¹dzeñ 
Technicznych. Prawdopodobnie by³ to ostatni 
pomnik F. Dzier¿yñskiego wykonany nie tylko 
w Europie, ale i na świecie. W 1990 r. zosta³ 
zdemontowany, a w 2003 r. trafi ³ na licytacjê 
Wielkiej Orkiestry Świ¹tecznej Pomocy.

Spacerkiem po Bukowcu

„Bukowiec” to jedna ze starszych nazw w Le-
gionowie, siêgaj¹cych co najmniej XIX stule-
cia. Pocz¹tkowo dotyczy³a leśniczówki Buko-
wiec wzniesionej nad.... Chocholimi B³otami, 
tj. w pobli¿u bagien po³o¿onych w Lasach 
Legionowskich. To w³aśnie leśniczówka oraz 
pobliski bukowy las da³y pocz¹tek nazwie let-
niskowej dzielnicy Legionowa, któr¹ za³o¿ono 
w 1930 r. Bukowiec powsta³ w wyniku parce-
lacji dóbr leśnych hr. Maurycego Potockiego. 
Jego obszar zosta³ wytyczony przez miernicze-
go przysiêg³ego W³odzimierza Kolanowskiego 
i podzielony na Bukowiec A, B i C. Mieszkañ-
cy osady, czêsto ofi cerowie, urzêdnicy, nauczy-
ciele, wznieśli wówczas wiele nowoczesnych 
willi. W latach 1930–1952 Bukowiec by³ sa-
modzielnym osiedlem z w³asnym so³tysem 
Feliksem Kacprzyckim, mieszkaj¹cym przy 
ul. S³onecznej. „Niepodleg³ośæ” Bukowiec stra-
ci³ dopiero w 1952 r. po formalnym w³¹czeniu 
do Legionowa.

Bukowiec A zosta³ wytyczony w sosnowym 
lesie w 1930 r. przez in¿. W³adys³awa Kola-
nowskiego. Rozci¹ga³ siê od torów kolejowych 
a¿ pod Jab³onnê do ul. Wiejskiej. Pierwsze 
budynki zaczêto wznosiæ przy ul. Handlowej, 
w pobli¿u przejazdu kolejowego. Dziś w tym 
miejscu znajduj¹ siê nowoczesne wiadukty 
drogowe, które zast¹pi³y wcześniejsz¹ „eks-
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perymentaln¹” konstrukcjê drogow¹ oddan¹ 
do u¿ytku w listopadzie 1968 r. Wielu miesz-
kañców twierdzi, ¿e Legionowo wybrano 
na miejsce budowy wiaduktu tylko dlatego, i¿ 
na przejeździe nie móg³ zbyt d³ugo czekaæ pre-
mier Józef Cyrankiewicz, je¿d¿¹cy têdy do rz¹-
dowego pa³acu w Jadwisinie. 

Okolice wiaduktu, dziś zion¹ce pustk¹, by³y 
niegdyś wa¿nym miejscem na mapie Legiono-
wa. Tu¿ przy torach zachowa³a siê parterowa 
świetlica Zwi¹zku Zawodowego Kolejarzy. 
Po wojnie by³o to miejsce têtni¹ce ¿yciem, 
z popularnymi zabawami. Do niedawna pod 
wiaduktem mogliśmy ogl¹daæ autentycz-
n¹ trylinkê z wk³adem bazaltowym. Podob-
ne oryginalne uliczki zachowa³y siê jeszcze 
w Brześciu czy Kamieniu Koszyrskim na Wo-
³yniu. Trylinkê u³o¿ono oko³o 1936 r. podczas 
modernizacji ówczesnej ul. Szosowej (dziś 

ul. Warszawska). By³ to relikt z czasów, kiedy 
kierowcy, czekaj¹c przed zamkniêtym prze-
jazdem, mogli posiliæ siê w „Karczmie Pod 
Balonem” (ul. Handlowa 1). Nazwa nieist-
niej¹cego ju¿ lokalu, a po wojnie sklepu spo-
¿ywczego „Pod Balonem”, upamiêtnia³a zwy-
ciêstwa legionowskich pilotów balonowych 
w presti¿owych zawodach o puchar im. Gor-
dona Bennetta. Nad wejściem do niej w latach 
30. XX w. zawis³ nawet model s³ynnego balo-
nu „Kościuszko”. Id¹c wzd³u¿ ul. Handlowej 
warto wspomnieæ, rozebran¹ ostatnio, znan¹ 
rozlewniê piwa i oran¿ady Szczepana Cieśla-
ka przy ul. Handlowej 10. Po kilkudziesiêciu 
metrach dochodzimy do placu T. Kościuszki, 
a jak pamiêtaj¹ niektórzy „XXX-Lecia PRL”. 
W przedwojennych dokumentach spotykamy 
siê tak¿e z nazw¹: „Kolonia ks. Józefa Ponia-
towskiego”. Jego okolice maj¹ tragiczn¹ prze-

474 Tu zaczynał się legionowski MDM
475 Perspektywa ul. Daliowej
476 Budynek zbudowany przez Tadeusza Szklarka przy ul. Daliowej 20
477 Gmach Szkoły Podstawowej nr 1 z 1956 r.

474 475

476 477
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sz³ośæ. Brzezina rosn¹ca w pobli¿u przejazdu 
kolejowego przy ul. Kwiatowej by³a miejscem 
rozstrzeliwañ rodzin ¿ydowskich ujêtych przez 
niemieck¹ ¿andarmeriê. Hitlerowcy zmu-
szali mieszkañców pobliskich domów, czêsto 
m³odzie¿, do przeszukiwania i zakopywania 
zw³ok. Nieco dalej przy ul. Kwiatowej, w oko-
licy „Willi Franuśka”, znajduje siê nieoznaczo-
ny w terenie cmentarz wêgierskich ¿o³nierzy 
poleg³ych w czasie walk w 1944 r. W naro¿-
niku placu Kościuszki wyznaczonym przez 
ulice Daliow¹ i Przemys³ow¹ wchodzimy 
na teren „Legionowskiego MDM”. S¹ to bloki 
wybudowane w stylu socrealizmu. Powsta³y 
na prze³omie lat 40. i 50. XX w. w czasie, kiedy 

w Warszawie budowano sztandarow¹ Marsza³-
kowsk¹ Dzielnicê Mieszkaniow¹. St¹d wziê³a 
siê nazwa dla tej najwa¿niejszej ówcześnie in-
westycji mieszkaniowej w mieście. Mieszka-
nia „Legionowskiego MDM” zasiedlili przede 
wszystkim wojskowi oraz pracownicy „odzie-
¿ówki”, tj. Zak³adów Przemys³u Odzie¿owego, 
późniejszych Zak³adów Sprzêtu Technicznego 
i Turystycznego. Ta sk¹din¹d ciekawa archi-
tektura ulega niestety coraz czêstszym prze-
róbkom.

Zaraz obok osiedla rozpoczyna siê jedna 
z ³adniejszych ulic w Legionowie – Daliowa. 
Przez krótki okres nosi³a ona nazwê ul. 1. 
Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej. 

478 Dom rodzinny mjr. Władysława Pomaskiego przy ul. Balonowej 6
479 Willa ppłk. Romana Kłoczkowskiego ps. „Grosz” przy ul. Słonecznej 7
480 Budynek rodziny Iżyłowskich z 1939 r. przy ul. Słonecznej 39
481 Wjazd do Ośrodka Aerologii IMGW z historycznym brukiem

478 479

480 481
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Ulica zachowa³a letniskowy charakter. Pod 
numerem 20. warto zwróciæ uwagê na dom 
pañstwa Barbary i S³awomira Szklarków, który 
zosta³ wybudowany w listopadzie 1934 r. Jego 
w³aścicielem by³ Tadeusz Szklarek, podofi cer 
2. Batalionu Mostów Kolejowych i uczestnik 
Bitwy pod Monte Cassino. Dom zbudowa³a 
znana legionowska fi rma Teofi la Lewandow-
skiego. Przy Daliowej spotykamy tak¿e intere-
suj¹ce wille z lat 30. XX w. zwane „hrabskimi 
domami”, wzniesione przez Zarz¹d Dóbr i In-
teresów hr. Maurycego Potockiego. Stoj¹ one 
w sosnowych, niemal¿e leśnych zagajnikach. 
Perspektywê ulicy zamyka imponuj¹cy gmach 
Szko³y Podstawowej nr 1. Budynek zosta³ 
wzniesiony w 1956 r. na placu przeznaczonym 
na szko³ê jeszcze przed II wojn¹ światow¹ 
przez hr. Maurycego Potockiego. Szko³ê prze-
niesiono tu w styczniu 1957 r. z parterowego 
baraku, stoj¹cego do dziś przy ul. Przemys³o-
wej. Z Bukowcem A wi¹¿e siê tak¿e legen-
darne „Stralo”, po³o¿one przy ul. Kwiatowej 
od strony Jab³onny. Najstarsi mieszkañcy pa-
miêtaj¹, ¿e by³o miejscem zaciêtych meczów 
pi³karskich, pomiêdzy legionowskimi pi³-
karzami a ¿o³nierzami niemieckimi. W tym 
miejscu bowiem Niemcy za³o¿yli bazê Kie-
rownictwa Transportu Ko³owego „Wschód”, 
po niemiecku: Straßentransportleitung „Ost”, 
w skrócie Stralo. Owo s³ynne boisko sportowe 
to po prostu plac manewrowy dla ciê¿arówek, 
które tu remontowano lub przerabiano na gaz 
drzewny. 

Bukowiec B wytyczony w 1930 r. obejmowa³ 
obszar miêdzy ul. Stru¿añsk¹ a torami kolejo-
wymi. Czêśæ dzia³ek graniczy³a bezpośrednio 
z koszarami 2. Batalionu Balonowego i Woj-
skowej Wytwórni Balonowej, dlatego chêtnie 
nabywali tu parcele ofi cerowie i podofi cerowie 
tych jednostek. W rezultacie na Bukowcu wy-
kszta³ci³y siê 2 „kolonie” mieszkaniowe „ba-
loniarzy”: ofi cerska na Bukowcu B (w obrêbie 
ulic: p³k. A. Wilcza–Polna–S³oneczna), gra-
nicz¹ca z koszarami od ul. W¹skiej oraz pod-
ofi cerska na Bukowcu C (ulice D³uga–Orl¹t–
Stru¿añska). Jako jedna z pierwszych stanê³a 
w kolonii ofi cerskiej willa kpt. Konstantego 
Piotrowicza (ul. Balonowa 8). Jego najbli¿szy-
mi s¹siadami byli: s³ynny pilot balonowy kpt. 

W³adys³aw Pomaski (ul. Balonowa 6), kpt. 
Jerzy Kowalski (ul. Balonowa 1), kpt. Stefan 
Nowicki (ul. S³oneczna 1), mjr Roman K³ocz-
kowski (ul. S³oneczna 7), pp³k Aleksander 
Wilcz (ul. A. Wilcza 9), kpt. Henryk I¿y³owski 
(ul. Polna 39). Ofi cerskie domy na Bukowcu 
B by³y czêsto wyrazem nowoczesnej archi-
tektury z nurtu funkcjonalizmu. Przyk³adem 
jest geometryczna uskokowa bry³a budynków 
R. K³oczkowskiego z 1935 r. i H. I¿y³owskie-
go z 1939 r. Uwagê przyci¹ga tak¿e willa kpt. 
S. Nowickiego z 1934 r. Pomimo ¿e zosta³a 
przebudowana, wci¹¿ wyró¿nia siê modnymi 
w latach 30. XX w. motywami architektury 
okrêtowej, np. charakterystycznym okr¹g³ym 
oknem-bulajem w przedpokoju oraz ogro-
dowym tarasem, nawi¹zuj¹cym do pok³adu 
okrêtu. Przy ul. Wilcza zachowa³ siê budy-
nek z dat¹ 1933 r. nale¿¹cy do chor. Edwarda 
Szewczuka (1892–1964), sapera kolejowego, 
a we wrześniu 1939 r. jednego z bohaterskich 
obroñców Westerplatte.

Legionowska kadra zawodowa uto¿samia³a 
siê z nowo powstaj¹cym osiedlem, które nie-
co zaczê³o przypominaæ warszawsk¹ Sadybê. 
W latach 30. XX w. wojskowi zawi¹zali Sto-
warzyszenie Przyjació³ Bukowca, które zaj-
mowa³o siê problemami zagospodarowania 
posesji i nazewnictwem ulic. W tym okresie 
jego cz³onkowie nadali jednej z ulic nazwê p³k. 
Aleksandra Wilcza. W ten sposób upamiêtnili 
tego zas³u¿onego dla polskich wojsk balono-
wych ofi cera, który w lutym 1931 r. przeszed³ 
w stan spoczynku i zamieszka³ w³aśnie na Bu-
kowcu B. Inna ulica, przy której osiedli³ siê 
kpt. W. Pomaski, po zwyciêstwie w zawodach 
o Puchar im. Gordona Bennetta w 1934 r. za-
czê³a nosiæ nazwê ul. Balonowej.

Zabudowa Bukowca C rozpoczê³a siê nieco 
później, bo ok. 1932 r. Najpierw mierniczy 
przysiêg³y W. Kolanowski dokona³ pomia-
rów w terenie, a nastêpnie w 1931 r. sporz¹-
dzi³ plan osiedla. Ta czêśæ miasta, wydzielo-
na z dóbr Jab³onna, po³o¿ona jest czêściowo 
na malowniczych wydmach tarasu praskiego. 
Przed II wojn¹ światow¹ zamieszkali tu za-
równo wojskowi z 2. Batalionu Balonowego, 2. 
Batalionu Mostów Kolejowych, jak i pracow-
nicy Wytwórni Balonów i Spadochronów. Je-
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den z ciekawszych architektonicznie domów 
nale¿a³ do felczera, st. sier¿. Jana Szmala (ul. 
D³uga 3). Zarówno ten dom, jak i s¹siedni, 
bêd¹cy w³asności¹ rodziny Szymanowskich, 
w 1935 r. zaprojektowa³ Bronis³aw Gliñski 
mieszkaj¹cy w willi „Zofi ówka” przy ul. Stru-
¿añskiej 17. W latach 30. XX w. s³u¿y³ on 
w stopniu porucznika w 2. Batalionie Mostów 
Kolejowych. Jego projekty cechuje ³agodne po-
³¹czenie funkcjonalizmu z architektur¹ pod-
miejsk¹. W centrum Bukowca C powsta³a naj-
m³odsza w Legionowie parafi a MB Fatimskiej, 
erygowana w 1996 r. Jednak¿e pierwsze pro-
jekty budowy kościo³a garnizonowego w tym 
miejscu pojawi³y siê ju¿ w 1935 r. Obok nowej 
świ¹tyni warto zwróciæ uwagê na now¹ tabli-
cê „Legionowskich ofi ar zbrodni katyñskiej”, 
upamiêtniaj¹c¹ 43 ofi cerów i 2 policjantów, 
zamordowanych w 1940 r. przez NKWD.

Nad Bukowcem C dominuj¹ zabudowania 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
przy ul. Zegrzyñskiej 38. Jego pocz¹tki siêga-
j¹ lat 30. XX w., kiedy utworzono tu Ośrodek 
Aerologii Pañstwowego Instytutu Meteorolo-
gicznego (PIM). Powsta³ z inicjatywy ówczesne-
go dyrektora PIM prof. Stefana H³asek-H³aski 
oraz dr. Konstantego Lisowskiego, którego wy-
znaczono kierownikiem. Jedn¹ z zas³u¿onych 
osób pracuj¹cych przy organizacji placówki by³ 
Wac³aw Zdunowski. Obserwatorium zajê³o 
ponad 10 ha uzyskanych od hr. Maurycego Po-
tockiego w czasie parcelacji Bukowca. Oprócz 

lokali biurowych wyposa¿ono je w pracownie 
do cechowania przyrz¹dów aerologicznych, 
pracownie doświadczalne z dziedziny atmo-
radiografi i. Zadaniem obserwatorium by³o 
badanie wy¿szych warstw atmosfery. G³ówne 
badania dotyczy³y ciśnienia atmosferycznego, 
temperatury i wilgotności. Meteorografy by³y 
wynoszone w górê balonami-sondami albo 
wiêkszymi balonami na uwiêzi, w zale¿ności 
od warunków atmosferycznych. Korzystano 
tak¿e z du¿ych latawców aerologicznych o po-
wierzchni nośnej 32 m2. £¹czono je w tzw. ci¹g 
latawcowy i wypuszczano na stalowej linie 
ze specjalnej stacjonarnej wyci¹garki. Warto 
dodaæ, ¿e sondy by³y produkowane w Legiono-
wie w Wytwórni Wyrobów Gumowych in¿. Jó-
zefa Rojka u zbiegu ulic Wrzosowej i Zacisznej 
na Bukowcu B. W 1935 r. badania prowadzono 
g³ównie na wysokości przeciêtnie 18–20 tys. 
metrów. Jednak¿e ju¿ wówczas czyniono przy-
gotowania do sondowania jeszcze wy¿szych 
warstw. Z prac obserwatorium przed wojn¹ 
korzysta³o przede wszystkim lotnictwo, jak 
równie¿ instytucje pañstwowe. Na dachu bu-
dynku PIM zosta³a wybudowana tak¿e ogrom-
na wie¿a do prowadzenia obserwacji meteoro-
logicznych. W czasie II wojny światowej teren 
PIM zajê³y wojska niemieckie. Utworzy³y 
tu stanowisko obserwacyjno-nas³uchowe pod-
legaj¹ce Luftwaffe (niemieckiemu lotnictwu 
wojskowemu). Jego zadaniem by³o wykrywa-
nie samolotów alianckich i określanie miejsc 

482 Gmach Ośrodka Aerologii IMGW po powojennej odbudowie
483 Dom, w którym mieszkali Alina i Czesław Centkiewiczowie

482 483
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zrzutów w okolicach Warszawy. Pod koniec 
wojny budynek PIM wraz z wie¿¹ zosta³ wy-
sadzony w powietrze przez wojska niemieckie. 
Ośrodek starannie odbudowany w latach 50. 
XX w. wci¹¿ s³u¿y polskiej s³u¿bie meteoro-
logicznej. Z przedwojennej infrastruktury za-
chowa³a siê piêkna brukowana droga z cemen-
towym chodnikiem oraz budynek mieszkalny 
wzniesiony dla kierowników ośrodka w latach 
30. XX w.

Warto podkreśliæ, ¿e z legionowskiego PIM 
w lipcu 1932 r. wyruszy³a I Polska Wyprawa 
Polarna. Jej kierownikiem zosta³ in¿. Czes³aw 
Centkiewicz, absolwent belgijskiej politechni-
ki w Liége, a od 1932 r. pracownik legionow-
skiego obserwatorium. Celem wyprawy by³o 
prowadzenie przez rok badañ naukowych 
na Wyspie Niedźwiedziej. Owa s³ynna wyspa 
mgie³ i wichrów by³a oddalona o ok. 2600 km 
na pó³noc od Legionowa. Badania prowadzono 
w ramach II Miêdzynarodowego Roku Polar-
nego 1932/33. Znalaz³y one odzwierciedle-
nie zarówno w pracach naukowych Czes³awa 
Centkiewicza, jak i w wielu jego ksi¹¿kach 
podró¿niczych. W Legionowie Cz. Centkie-
wicz pracowa³ nad powieści¹ Wyspa mgie³ 
i wichrów, w której przedstawi³ m.in. przygo-
towania do wyprawy na Wyspê Niedźwiedzi¹. 
Napisa³ tu tak¿e opowiadanie dla m³odzie¿y 
Anaruk ch³opiec z Grenlandii. Ksi¹¿kê opub-

likowan¹ w 1937 r. ozdobi³a ciekawa ok³adka 
Konstantego Sopoæki. Alina i Czes³aw Cent-
kiewiczowie zwi¹zali siê z legionowskim PIM 
tak¿e po II wojnie światowej. Ci znani badacze 
i pisarze mieszkali w latach 1950–1957 w bu-
dynku u podnó¿a wydmy, na której wznosi siê 
gmach ośrodka. Pani Alina by³a wówczas rad-
n¹ miejsk¹ w Legionowie. W tym okresie ma³-
¿eñstwo pisarzy napisa³o w Legionowie kilka 
ksi¹¿ek.

„Legionowskie Pow¹zki”

Najstarsze nagrobki na legionowskim cmen-
tarzu pochodz¹ z po³owy lat 30. XX w. Wyko-
nano je z bia³ego i czerwonego piaskowca, naj-
czêściej jednak z cementu. Dziś s¹ ciekawym 
przyk³adem lokalnej wytwórczości kamieniar-
skiej. Cmentarz w Legionowie zosta³ wytyczo-
ny w 1934 r. w centrum Osady Parcelacyjnej 
Jab³onna Legionowa III, czyli na III Parceli. 
Powsta³ na wynios³ej piaszczystej wydmie. 
Najstarsza czêśæ cmentarza zajmuje jej wierz-
cho³ek. Jednym z najdawniejszych jest obe-
lisk z bia³ego piaskowca z 1934 r. Henryka 
Czes³awa Pedy, zgas³ego w jedenastym roku 
¿ycia. Kilka interesuj¹cych nagrobków wyko-
nano z czerwonego piaskowca, jak np. p³ytê 
z 1937 r. z postaci¹ anio³a, upamiêtniaj¹c¹ 
dzieci Danusiê i Andrzejka Wypijewskich. 

484 Główna aleja na cmentarzu legionowskim
485 Kwatera wojenna na legionowskim cmentarzu żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. Fot. z okresu 

II wojny światowej. W tle istniejący do dziś budynek przy alei Legionów 54

484 485

powiat legionowski.indd   193powiat legionowski.indd   193 2013-04-04   08:51:382013-04-04   08:51:38



194 Tradycja Mazowsza

486 Pomnik Henryka Czesława Pedy zmarłego w 1934 r.
487 Grób z 1937 r. Danusi i Andrzejka Wypijewskich
488 Modernistyczny nagrobek Joanny Skórskiej
489 Pomnik Florentyny Czekalińskiej
490 Sygnatura zakładu kamieniarskiego B. Brzozowskiego
491 Geometryczna misa ustawiana w narożniku mogiły – charakterystyczny element warsztatu Brzozowskiego

486 487 488

489 490 491

Widniej¹ na niej ślady po kulach, bêd¹ce 
wynikiem dzia³añ wojennych z koñca paź-
dziernika 1944 r. Przy g³ównej alei cmentarza 
zachowa³ siê interesuj¹cy, modernistyczny na-
grobek Joanny Skórskiej, zmar³ej w 1935 r. oraz 
Aleksandra Smogorzewskiego zas³u¿onego 
sekretarza zarz¹du Ochotniczej Stra¿y Po-

¿arnej w Legionowie, zmar³ego 20 września 
1934 r. Interesuj¹cym przyk³adem nagrobka 
z bia³ego piaskowca jest mogi³a Anny i Leo-
na Rapackich z 1937 r. Najliczniejsz¹ grupê 
tworz¹ cementowe groby. Wiêkszośæ z nich 
wykonano w po³owie lat 30. XX w. w zak³a-
dzie B. Brzozowskiego. Jego sygnatura wid-
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nieje na nagrobkach Adama Scecewicza (zm. 
20 listopada 1936 r.), Florentyny Czekaliñ-
skiej (zm. 22 lipca 1935 r.). Prace Brzozow-
skiego wyró¿niaj¹ geometryczne misy usta-
wiane w naro¿nikach mogi³. Na cmentarzu 
znajduj¹ siê groby wielu osób zas³u¿onych 
dla miasta: wojskowych, nauczycieli i dy-
rektorów szkó³, polityków, lekarzy, dzia³aczy 
spo³ecznych i sportowych. Znajduje siê tak-
¿e kwatera wojenna upamiêtniaj¹ca ¿o³nie-
rzy września 1939 r., ¿o³nierzy AK, osoby 
zamordowane w czasie II wojny światowej. 
Niewiele jednak nagrobków ma wartośæ ar-
tystyczn¹. Niew¹tpliwie nale¿y do nich sym-
boliczna mogi³a Oddali ¿ycie na nieludzkiej 
ziemi za ojczyznê i swoje miasto. Upamiêtnia 
¿o³nierzy AK zmar³ych w obozie NKWD 270 
Borowicze w ZSRR. Zaprojektowa³ j¹ polski 

architekt Zbigniew Wilma, autor m.in. po-
mnika Janusza Korczaka ko³o Pa³acu Kultury 
w Warszawie. 19 października 2000 r. mogi³ê 
poświêcono w obecności Ryszarda Kaczorow-
skiego, by³ego prezydenta RP na Uchodźstwie, 
a od 2010 r. Honorowego Obywatela Miasta 
Legionowo. Uwagê zwraca tak¿e ciekawy arty-
stycznie grób Jana i W³adys³awy Skonieckich, 
dzia³aczy PPR i cz³onków Armii Ludowej za-
mordowanych przez hitlerowców 12 stycznia 
1944 r. W czasie walki na ich posesji przy ul. 
Królowej Jadwigi zgin¹³ tak¿e ich syn Jerzy 
Skoniecki oraz 13-letni ³¹cznik W³adys³aw 
Nalazek. Nagrobek zosta³ wzniesiony w stylu 
monumentalnego socrealizmu lat 50. XX w. 
Tu te¿ pochowano córkê Skonieckich – 17-let-
ni¹ Annê Barbarê, ps. „Hanka”, która zginê³a 
21 sierpnia 1944 r. podczas przekraczania linii 

492 493

494 495

492 Nagrobek Aleksandra Smogorzewskiego, zasłużonego sekretarza zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Le-
gionowie − jeden z najstarszych na cmentarzu

493 Pomnik upamiętniający żołnierzy AK zmarłych w obozie NKWD 270 Borowicze w ZSRR
494 Grób rodziny Tomczyńskich
495 Pomnik Jana i Władysławy Skonieckich, wzniesiony w stylu monumentalnego socrealizmu lat 50. XX w.
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frontu. W 2010 r. Towarzystwo Przyjació³ Le-
gionowa podjê³o próbê uratowania zniszczone-
go grobu zas³u¿onego felczera Daniela Sega³a. 
Odnowiony nagrobek stan¹³ w 50. rocznicê 
jego śmierci.

Per³y architektury willowej

Willa przy ul. Sowiñskiego 3 jest jedn¹ 
z ciekawszych willi w Legionowie. Wzniesiona 
w 1928 r., nawi¹zuje do stylu podhalañskiego. 
Zosta³a ozdobiona charakterystycznym „s³o-
neczkiem”. W³aściciel willi kpt. Konstanty 
Kamieñski nazwa³ j¹ „Dworkiem Rycerskim”. 
By³ wówczas w Legionowie dowódc¹ Deta-
szowanej Kompanii Balonów Zaporowych. 
Zgodnie z przekazem starszych mieszkañców 
Konstanty Kamieñski sfi nansowa³ budowê 
ze środków wygranych na loterii pañstwowej. 
Jego bezpośrednim s¹siadem od ul. Ogrodowej 

by³ sier¿. Józef Matusiak z Centralnego Zak³a-
du Balonowego. Obecnie w willi mieści siê 
Dom Dziennego Pobytu.

Pod koniec lat 20. XX w. przy ówczesnej ul. 
Szosowej (dziś Warszawska 72) Maria i Lu-
dwik Stankiewiczowie pobudowali parterow¹ 
eleganck¹ willê. Kolejnymi w³aścicielami by³a 
rodzina Grudziñskich. Do dziś willa zachowa³a 
oryginalny wygl¹d wewn¹trz i dekoracjê w po-
staci boazerii oraz kasetonowych sufi tów z bel-
kami. Na jednej z nich zosta³a wyryta ³aciñska 
maksyma, brzmi¹ca w t³umaczeniu: Chwa³a 
gospodarzom i jego mieszkañcom. R. P. 1926. 
W 1983 r. willa wraz z otoczeniem zosta³a 
wpisana do rejestru zabytków. Od 1998 r. na-
le¿y do rodziny Modzelanów, która utworzy³a 
w niej „Galeriê w Starym Domu”. 

Willa przy ulicy Batorego 26 (u zbiegu z ul. 
Siemiradzkiego) jest jednym z ³adniejszych 
budynków starego centrum Legionowa. Na-

496 Willa „Dworek Rycerski” przy ul. Sowińskiego 3
497 „Galeria w starym domu” przy ul. Warszawskiej 72
498 Willa Heleny i Wincentego Śliwińskich z 1930 r. przy ul. Batorego 26
499 Ulica Mickiewicza w Legionowie, lata 30. XX w. W willi po lewej mieścił się urząd gminy Legionowo, współ-

cześnie znajduje się tu Muzeum Historyczne w Legionowie

496 497

498 499
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le¿a³a do ma³¿eñstwa Heleny i Wincentego 
Śliwiñskich, przedstawicieli przedwojen-
nej inteligencji. Wincenty Śliwiñski by³ ar-
tyst¹ muzykiem, instrumentalist¹ Opery 
i Filharmonii Narodowej, natomiast jego 
¿ona pracowa³a jako nauczycielka. Budowa 
willi w stylu dworkowym zosta³a ukoñczo-
na w 1930 r. Wiêkszośæ prac wykona³a fi rma 
Pietrusiñskiego, przedsiêbiorcy budowlanego 
z Targówka. Do 1977 r. w willi przy Batorego 
26 mieści³o siê pogotowie ratunkowe. Po odzy-
skaniu budynku przez w³aścicieli i przeprowa-
dzeniu starannej rewitalizacji, willa jest jedn¹ 
z pere³ek architektonicznych Legionowa.

Willa letniskowa przy Reymonta 24 sta-
nowi rzadki ju¿ w Legionowie przyk³ad tak 
starannie utrzymanej zabudowy drewnianej. 
Budynek zosta³ wzniesiony w 1928 r. przez Ja-
ninê i Wac³awa Pi¹tków, jednych z pierwszych 
mieszkañców zabudowuj¹cej siê osady parce-
lacyjnej Jab³onna Legionowa I. W tym okresie 
Wac³aw Pi¹tek by³ pracownikiem kolei pañ-

stwowych. Piêknie utrzymany budynek zosta³ 
wpisany do rejestru zabytków w 1998 r.

Inny interesuj¹cy przyk³ad willi w stylu 
dworkowym w Legionowie znajduje siê przy 
ul. Mickiewicza 23. Od dziesiêciu lat mieści 
siê w niej placówka muzealna. Przedwojenni 
w³aściciele parceli zamówili projekt budynku 
w stylu dworkowym, który by³ odpowiedzi¹ 
na poszukiwania stylu narodowego w archi-
tekturze. Na fali radości z odzyskania nie-
podleg³ości architekci lat 20. XX w. z chêci¹ 
podkreślali cechy polskie. Wzorce czerpali 
z renesansu oraz architektury dworu szlache-
ckiego. Przy Mickiewicza powsta³a wiêc repre-
zentacyjna willa, ³¹cz¹ca oba te style. Uwagê 
do dziś zwraca kolumnowy ganek wejściowy, 
³amany dach polski i naro¿ne boniowanie. 
Oko³o 1931 r. w budynku umieszczono siedzi-
bê Urzêdu Gminy Legionowo. Jej pierwszym 
wójtem by³ Drehim, a po jego odwo³aniu 
wybrano Stanis³awa Szelowskiego. Z czasem 
przeniesiono tu tak¿e posterunek Policji Pañ-

500

500 Willa w stylu dworkowym przy ul. Mickiewicza 23 po modernizacji w 2011 r.
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stwowej. W latach 30. XX w. jego komendan-
tem by³ przodownik Teodor Domaradzki. 
W 1938 r. Urz¹d Gminy znalaz³ siedzibê w ob-
szerniejszej kamienicy u zbiegu ulic Batorego 
i Kazimierza Wielkiego, a posterunek policji 
przez blisko 60 lat mieści³ siê w kamienicy 
na rogu ul. Sienkiewicza i 3 Maja. Tymcza-
sem tu¿ przed wybuchem II wojny światowej 
w willi przy ul. Mickiewicza dr Tadeusz Fry-
drychowicz utworzy³ niewielki szpital gminny. 
Pe³ni³ on istotn¹ funkcjê zarówno we wrześ-
niu 1939 r., jak i w czasie wybuchu powsta-
nia warszawskiego w Legionowie w sierpniu 
1944 r., kiedy opatrywano tu rannych ¿o³nie-
rzy. Po II wojnie światowej w budynku utwo-
rzono Szpital Rejonowy. Przyjmowali tu znani 
lekarze, m.in. dr Miko³aj Prawko i dr Zygmunt 
Pryszmont – od 2008 r. Honorowy Obywatel 
Miasta Legionowo. Przez kilkadziesi¹t lat, 
a¿ do pocz¹tku lat 90. XX w. funkcjonowa³a 
tu Izba Porodowa, w której przysz³o na świat 

wielu mieszkañców miasta. Willa przy ul. Mi-
ckiewicza 23 jest obecnie siedzib¹ Muzeum 
Historycznego w Legionowie (funkcjonuj¹-
cego w latach 2001–2006 jako Zbiory Histo-
ryczne Miasta Legionowo) oraz Towarzystwa 
Przyjació³ Legionowa. Spotyka siê tu tak¿e ko-
legium redakcyjne „Rocznika Legionowskie-
go”, którego redaktorem naczelnym jest prof. 
Aleksander £uczak. W 2001 r. willa zosta³a 
wpisana do rejestru zabytków. Gruntowny 
remont przeprowadzony w 2011 r. przywróci³ 
jej dawn¹ świetnośæ, a budowany obok pawi-
lon wystawienniczy pozwoli na pe³niejsze wy-
eksponowanie dziejów Legionowa.

Mi³ośnikom turystyki pieszej i rowerowej 
polecamy mapê turystyczn¹ powiatu legio-
nowskiego, wydan¹ na zlecenie Starostwa 
Powiatowego w Legionowie. Mapa wydana 
w stali 1 : 40 000 zawiera wszystkie niezbêdne 
informacje turystyczno-krajoznawcze i tele-
adresowe. 

Imprezy

W powiecie legionowskim organizowa-
nych jest wiele imprez o charakterze 

kulturalnym, które s³u¿¹ zarówno mieszkañ-
com regionu, jak i odwiedzaj¹cym te strony 
turystom. Szczegó³y kulturalnego kalendarza 
powiatu mo¿na ³atwo odnaleźæ na stronach 
internetowych poszczególnych gmin. Z bar-
dzo wielu imprez cyklicznych chcielibyśmy 
poleciæ kilka naszym zdaniem najbardziej in-
teresuj¹cych. 

Mistrzostwa Polski w Tañcach Polskich.
Ogólnopolski Konkurs Tañców Polskich 
„Mazur”

Presti¿owy konkurs odbywa siê ju¿ od wielu 
lat. Wieliszew gości festiwal od 2002 r. Co roku 
do Hali Sportowej zje¿d¿a ponad 100 par z ca-
³ej Polski, które reprezentuj¹ domy kultury, 
dzieciêce i m³odzie¿owe zespo³y folklory-
styczne, pañstwowe i prywatne szko³y oraz 
uczelnie wy¿sze. G³ównym celem wydarzenia 
jest ochrona dziedzictwa narodowego, propa-
gowanie polskich tañców narodowych. Co-

rocznie konkurs poprzedzaj¹ Ogólnopolskie 
Warsztaty Taneczne.

Impreza odbywa siê w kwietniu.

Legionowskie Prezentacje Teatralne LUBY
Ju¿ od 17 lat Legionowskie Prezentacje Te-

atralne LUBY przyci¹gaj¹ liczne grono miej-
scowych teatromanów. Na festiwal zaprosze-

501 Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich „Mazur” 
w Wieliszewie

501
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502 Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski podczas 
Legionowskich Prezentacji Teatralnych LUBY

502

nie przyjêli m.in. Krystyna Janda, Jan Peszek, 
Andrzej Grabowski, Bronis³aw Wroc³awski, 
Joanna Szczepkowska, Zbigniew Zapasiewicz, 
Marta Lipiñska, Krzysztof Kowalewski, teatr 
Wierszalin, Scena Plastyczna KUL i wiele in-
nych. Ogromne emocje budz¹ widowiska ple-
nerowe, gromadz¹ce najwiêksz¹ publicznośæ. 
Podczas prezentacji mo¿na obejrzeæ spektakle 
znanych w kraju i zagranic¹ teatrów, takich 
jak Teatr 8 Dnia, Biuro Podró¿y, KTO, Bia³y 
Klaun, Klinika Lalek i inne. Uznanie naszej 
publiczności zdoby³y tak¿e teatry zza wschod-
niej granicy: Woskressinia z Lwowa i M³ody 
z Kijowa. Barwne widowiska z m¹drym prze-
kazem nie pozostawiaj¹ widzów obojêtnymi.

Impreza organizowana jest przez „Scenê 
210” w Legionowie w czerwcu. Spektakle od-
bywaj¹ siê w Sali Widowiskowej Ratusza w Le-
gionowie, przy ul. Pi³sudskiego 41.

Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystycz-
ne „Kupalnocka”

Impreza odbywa siê w lipcu, w Serocku.
Podczas Miêdzynarodowych Spotkañ Folk-

lorystycznych „Kupalnocka” na serockim ryn-
ku, w barwnym korowodzie, w rytm muzyki, 
prezentuj¹ siê zespo³y z takich krajów, jak 
Grecja, Indie, Nepal, Meksyk, Izrael, Ukraina 
czy £otwa. Lipcowe przedsiêwziêcie, maj¹-
ce na celu poznanie siê i nawi¹zanie dialogu 
pomiêdzy lokalnymi grupami artystycznymi 
ró¿nych krajów sprawia, ¿e tanecznym waria-
cjom w mieście nie ma wówczas koñca.

Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej

Festiwal odbywa siê w Legionowie w lipcu 
i sierpniu. 

Goszcz¹cy ju¿ od 7 lat w Legionowie festiwal 
sta³ siê rozpoznawaln¹ mark¹ nie tylko na Ma-
zowszu, ale i w skali ca³ego kraju. Zg³oszenia 
na Festiwal kieruj¹ zarówno wykonawcy z Pol-
ski, jak i z zagranicy. Podczas poprzednich 
edycji gościliśmy w Legionowie światowej 
s³awy muzyków. Mieliśmy okazjê podziwiaæ 
kunszt muzyczny Konstantego Andrzeja Kul-
ki, Georgia Agratiny (fl etnia Pana, cymba³y 
koncertowe), Tytusa Wojnowicza (obój), Jesse 
E. Eschbacha z USA (organy) oraz wielu in-
nych. Ka¿da z edycji jest wyj¹tkowa i z roku 
na rok zyskuje coraz wiêksz¹ rzeszê fanów.

Szanty nad Zalewem
Termin − sierpieñ, miejsce − pla¿a przy 

ul. 600-lecia w Wieliszewie.
„Szanty na Zalewem” to impreza ogólnopol-

ska, maj¹ca na celu spotkanie z muzyk¹ folk 
– w szczególności muzyk¹ ¿eglarsk¹. Organi-

503 Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 
„Kupalnocka” w Serocku
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504 Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej 
w Legionowie
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zowana na jednej z pla¿ po³o¿onych nad Je-
ziorem Zegrzyñskim w Wieliszewie, promuje 
zarówno kulturê ¿eglarsk¹, jak i walory tury-
styczne regionu. Dla szant nie mo¿e byæ lep-
szego otoczenia, jak wieliszewska pla¿a, dlate-

go „Szanty nad Zalewem” ju¿ na dobre wpisa³y 
siê do kalendarza imprez szantowych. Wystê-
puj¹ tu najwiêksze gwiazdy tego muzycznego 
nurtu – wieliszewsk¹ pla¿ê zaszczycili m.in. 
Mor¿e byæ, Konopa, S¹siedzi, Carrantuohill, 
Mordewind i Mechanicy Szanty.

Festiwal Nauki w Pa³acu w Jab³onnie
Nauka poprzez zabawê to g³ówne za³o¿enie 

imprezy organizowanej we wrześniu w Ja-
b³onnie. Pokazy bezpiecznej jazdy motocy-
klem, techniki membranowej i tradycyjnych 
japoñskich metod konserwacji dzie³ sztuki 
to tylko niektóre z licznych atrakcji. Podczas 
Festiwalu mo¿na te¿ przeprowadzaæ ekspe-
rymenty na DNA warzyw, poznaæ kryminali-
styczne fakty i mity, czy spotkaæ siê z histori¹ 
lokaln¹.

Gospodarstwa agroturystyczne
Jolanta i Tadeusz Ma³kiewicz
Maryniono 49 
05-140 Serock
tel. 783 481 345

Maria Chrzanowska
Jadwisin, ul. Szkolna 9
05-140 Serock
tel. 22 782 62 46, 500 899 203, 
666 322 971
e-mail: mariachrzanowska@wp.pl

Ma³gorzata Zuch
Stanis³awowo 9b 
05-140 Serock
tel. 888 987 795

Stajnia „Nad £¹kami”
G¹siorowo, ul. Tusiñska 46a 
05-140 Serock
tel. 866 642 160
www.nadlakami.pl
e-mail: leszek.szalkow@gmail.com

Jadwiga Tyska
Zab³ocie 29 
05-140 Serock
tel. 22 782 72 07, 501 772 811
e-mail: jadwigatyska@tlen.pl

Regina Rataj
£acha, ul. Wyszkowska 13 
05-140 Serock
tel. 22 782 75 24, 696 356 911
www.przytulnie.agro.pl
e-mail: a.rataj@interia.pl

Rancho Bena
Stanis³awów Pierwszy, ul. Brukowa 16 
05-126 Nieporêt
tel. 22 79 333 89, 513 94 94 94
fax 22 799 55 23
www.ranchobena.pl
e-mail: magdafusiak@wp.pl

Ośrodek Stajnia Klucz
ul. Janiny 81-87 
05-124 Skrzeszew
tel. 22 784 47 07, 607 588 258, 607 167 588
www.stajniaklucz.pl, e-mail: stajniaklucz@wp.pl
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505 Szanty nad Zalewem
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Go³¹bki ziemniaczane 

1 g³ówka kapusty 
ziemniaki 
20 dag boczku lub podgardla 
1 cebula 
2 jajka
sól, pieprz, ziele angielskie
1 kostka roso³owa 

Ziemniaki zetrzeæ na tarce, odcedziæ 
na durszlaku. Podsma¿yæ podgardle z cebul¹. 
Wszystko razem wymieszaæ, przyprawiæ sol¹, 
pieprzem, wbiæ 2 jajka. Sparzyæ kapustê jak 
na go³¹bki, nak³adaæ farsz, u³o¿yæ w garnku 
i zalaæ wod¹ z kostk¹ roso³ow¹. W³o¿yæ listek 
ziela. Gotowaæ do miêkkości. Mo¿na zaprawiæ 
lub okrasiæ skwarkami.

Pierogi dro¿d¿owe z miêsem

Ciasto na pierogi:
1 kg m¹ki 
3 ¿ó³tka i 1 ca³e jajko 
5 dag dro¿d¿y 
15 dag mas³a roślinnego 
mleko, sól, cukier 

Farsz do pierogów: 
1 kg kurczaka 
40 dag pieczarek 

15 dag cebuli 
pieprz, sól, majeranek, zielona pietruszka

Dro¿d¿e rozpuściæ w ciep³ym mleku, wsy-
puj¹c 1 ³y¿kê cukru i trochê m¹ki. Gdy dro¿-
d¿e zaczn¹ rosn¹æ, wsypaæ m¹kê, dodaæ ¿ó³t-
ka, mas³o i zagnieśæ ciasto tak, aby nie by³o 
ani za gêste, ani za luźne, by móc po jego wy-
rośniêciu uformowaæ pierogi.

Kurczaka ugotowaæ w rosole, potem obraæ 
z kości i zemleæ w maszynce do miêsa. Pie-
czarki zetrzeæ na grubej tarce i poddusiæ, ¿eby 
wyparowa³a woda. Cebulê pokroiæ w ma³¹ 
kostkê i obrumieniæ na oleju do z³otego kolo-
ru. Wszystko razem wymieszaæ z przyprawa-
mi do smaku i tak przygotowanym farszem 
nadziewaæ pierogi, które przed w³o¿eniem 
do piekarnika posmarowaæ na wierzchu ubi-
tym jajkiem. Piec oko³o 30–35 min., a¿ bêd¹ 
mia³y z³oty kolor. Mo¿na spo¿ywaæ na ciep³o 
i na zimno.

Siwio³ki 

1,5 szklanki m¹ki 
3 jajka 
1 ³y¿ka octu 
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia 

Wszystkie sk³adniki dok³adnie wymieszaæ. 
K³aśæ ³y¿eczk¹ od herbaty ma³e ilości ciasta 

Kącik kulinarny

506 Gołąbki ziemniaczane
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507 Pierogi drożdżowe z mięsem
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na wiêksz¹ ilośæ t³uszczu, rozgrzanego w ron-
delku. Gdy siwio³ki zarumieni¹ siê, wyj¹æ 
z garnka i po³o¿yæ na papierowym rêczniku 
w celu ods¹czenia t³uszczu. Podaæ posypane 
cukrem pudrem.

Smalec pani Haliny w ¿eberkach, z ogórka-
mi 

2 kg podgardla (skrêcone przez maszynkê) 
cebula 
czosnek 
jab³ko 
ogórki 
pieprz, sól, trochê majeranku 
wêdzone ¿eberka 

Miêso w³o¿yæ do garnka, podlaæ trochê 
wod¹, przykryæ i gotowaæ ok. 15 min. Pod 
koniec gotowania dodaæ pokrojon¹ w kostkê 

cebulê, czosnek, przyprawy i odstawiæ do za-
stygniêcia, mieszaj¹c co i raz. Z wêdzonych 
¿eberek uformowaæ jakieś naczynie, np. gar-
nek, przewi¹zaæ go sznurkiem od szynki lub 
szczypiorem i na³o¿yæ do niego zastygniêty 
smalec. Podawaæ z ogórkami.

Cha³ka dro¿d¿owa 

1 kg m¹ki 
4 ¿ó³tka jajka 
4 ca³e jajka 
0,5 kostki mas³a
1 szklanka cukru 
10 dag dro¿d¿y 
zapach waniliowy
szczypta soli 
1 szklanka mleka 
2 ³y¿ki kwaśnej, gêstej śmietany 
rodzynki 

Rozrobiæ dro¿d¿e w ciep³ym mleku z 1/3 
szklanki cukru. Gdy dro¿d¿e wyrosn¹, wlewaæ 
je do miski z m¹k¹. Wymieszaæ i pozostawiæ 
na chwilê do wyrośniêcia. Nastêpnie dodaæ 
¿ó³tka jajka, cukier, zapach, sól i śmietanê. 
Wyrabiaæ ciasto, a¿ wszystkie sk³adniki dobrze 
siê wymieszaj¹ (ok. 10 min.) i dodaæ rozgrza-
ne mas³o. Ponownie wyrabiaæ, a¿ „odstanie” 
od rêki i od miski. Dodaæ rodzynki. 

Ciasto pozostawiamy do wyrośniêcia. Gdy 
urośnie – przygnieśæ i ponownie pozostawiæ 
do wyrośniêcia. Z wyrośniêtego ciasta zapleśæ 

508 Siwiołki

508

509 Smalec pani Haliny w żeberkach, z ogórkami
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cha³kê, po³o¿yæ na blachê i jeszcze na chwilê 
pozostawiæ do wyrośniêcia. Piec w temperatu-
rze 180°C ok. 45 min. 

Do ciasta dro¿d¿owego trzeba mieæ serce. 
Na nic najlepszy przepis, jeśli nie doda siê 
do niego podczas przygotowañ choæ odrobi-
ny serca. Ciasto dro¿d¿owe trzeba poza tym 
dobrze wyrobiæ. Tak, aby odstawa³o od rêki 
i od miski. A upieczone kroiæ na spore kawa³ki 
i podawaæ najlepiej z zimnym mlekiem.

Chleb 

Sk³adniki na zakwas: 
1,5 szklanki letniej, przegotowanej wody 
1 szklanka m¹ki ¿ytniej 

Sk³adniki dok³adnie wymieszaæ i pozostawiæ 
na 48 godzin w ciep³ym miejscu 

Sk³adniki na ciasto: 
1,5 szklanki letniej, przegotowanej wody 
50 dag m¹ki ¿ytniej
1 kg m¹ki pszennej
1 ³y¿eczka cukru 
1 ³y¿ka soli 
3 dag dro¿d¿y
0,5 szklanki mleka
1 jajko
ziarna s³onecznika, dyni, sezamu

Do gotowego zakwasu dodaæ m¹kê ¿ytni¹ 
i pszenn¹, 1,5 szklanki wody, 1 ³y¿eczkê soli, 
rêcznie wymieszaæ i pozostawiæ na 12 godzin. 
3 dag dro¿d¿y rozrobiæ w 0,5 szklanki mleka, z 1 
³y¿eczk¹ cukru i 2 ³y¿eczkami m¹ki pszennej. 
Pozostawiæ w ciep³ym miejscu do wyrośniêcia. 

Tak przygotowany zaczyn z dro¿d¿y dodaæ 
do ciasta i rêcznie wymieszaæ a¿ ciasto bêdzie 
odchodzi³o od rêki, gdy ciasto bêdzie za gêste 
− dolewaæ wody (letniej, przegotowanej), a jeśli 
za rzadkie − dodaæ m¹kê. Gotowe ciasto prze-
³o¿yæ do po³owy wysokości wysmarowanych 
mas³em lub smalcem blaszek. Posypaæ ziar-
nami s³onecznika, dyni, sezamu i pozostawiæ 
do wyrośniêcia. Gdy blaszki bêd¹ pe³ne, po-
smarowaæ ca³ym, roztrzepanym jajkiem. Piec 
w temperaturze 180°C przez ok. 60 min. Chleb 
powinien byæ wilgotny, a skórka chrupi¹ca.

511 Chleb

511
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wiatu, czyli Legionowa. Wspaniale rozwinê³y 
siê tak¿e pozosta³e miejscowości, jednocześnie 
nie trac¹c nic ze swojego zielonego, ekologicz-
nego wizerunku.

Pere³k¹ w koronie jest Jezioro Zegrzyñskie, 
które powsta³o w 1963 r. i dziś jest g³ówn¹ 
wodn¹ atrakcj¹ turystyczn¹ miêdzy Warszaw¹ 
a Mazurami. Tu znajduj¹ siê hotele, pensjo-
naty, atrakcje wodne, przeznaczone dla wszyst-
kich, którzy chc¹ nas odwiedziæ.

Swój patriotyzm oraz przywi¹zanie do wol-
ności mieszkañcy wykazali podczas II wojny 
światowej. Legionowo by³o miastem, w któ-
rym, poza Warszaw¹, walki powstañcze wy-
buch³y 1 sierpnia 1944 r. Jak to ujê³a w swym 
pamiêtniku jedna z legionowianek: W War-
szawie te¿ wybuch³o powstanie.

Ludzie od zawsze stanowi¹ najwiêkszy po-
tencja³ powiatu legionowskiego. Tu mieszka-
j¹, tu rozwijaj¹ swoje pasje, inwestuj¹ w na-
sz¹ wspóln¹ przysz³ośæ, znajduj¹c partnera 
we w³adzach samorz¹dowych. Przyjazne, goś-
cinne ziemie powiatu legionowskiego od za-
wsze przyci¹gaj¹ ludzi z ró¿nych stron. Mamy 
dla nich zawsze otwarte drzwi.

Ziemie powiatu legionowskiego od wieków 
by³y kszta³towane przez rody, które zapi-

sa³y siê w historii Polski. Tutaj swoje siedziby 
wznieśli Radziwi³³owie, Potoccy, Poniatowscy, 
a swój dworek myśliwski postawi³ król Zyg-
munt III Waza, daj¹c impuls do rozwoju Nie-
porêtu. Zielone, pe³ne rzek i stawów tereny 
od zawsze przyci¹ga³y ludzi, którzy chcieli za-
mieszkaæ w przyjaznym miejscu, jednocześ-
nie kszta³tuj¹c jego cywilizacyjne oblicze. 

Świadcz¹ o tym tak¿e obiekty sakralne. 
W Nieporêcie Jan Kazimierz wzniós³ kośció³ 
jako wotum za zwyciêstwo nad Szwedami. 
Późnośredniowieczne kościo³y powsta³y tak¿e 
w Chotomowie i Serocku.

Mieszkañcy ziem powiatu legionowskiego 
zawsze wyró¿niali siê nieustaj¹ca potrzeb¹ 
rozwoju swojej ma³ej ojczyzny oraz g³êbokim 
patriotyzmem. Lata zrównowa¿onego rozwoju 
zaowocowa³y na pocz¹tku XX wieku powsta-
niem zurbanizowanej, nowoczesnej stolicy po-

Przystań w sercu Mazowsza

Kościół w Woli KiełpińskiejKościół w Woli Kiełpińskiej

Pałac Krasińskich w Zegrzu, obecnie Hotel Pałac Pałac Krasińskich w Zegrzu, obecnie Hotel Pałac 
ZegrzyńskiZegrzyński

Alina i Czesław Centkiewiczowie, mieszkańcy Legio-Alina i Czesław Centkiewiczowie, mieszkańcy Legio-
nowa w latach 50. XX wiekunowa w latach 50. XX wieku

Ratusz w LegionowieRatusz w Legionowie
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The Zegrze Lake is a true jewel in the crown 
of the county. Created in 1963, it is nowadays 
a major water tourist attraction between War-
saw and the Masurian Lake District. The vast 
offer of hotels, guest houses, and water attrac-
tions will cater for anyone’s needs. 

The local residents proved their patriotism 
and commitment to freedom during World 
War II. It is in the town of Legionowo where, 
like in Warsaw, the uprising broke out on 1 
August 1944. As one of the inhabitants of Le-
gionowo wrote back then in her diary: “The 
uprising broke out in Warsaw as well”.

The people has unceasingly been the big-
gest potential of Legionowo County. It is here 
that they live, develop their passions, invest 
in our common future, having local authori-
ties as a partner. Friendly, hospitable lands of 
Legionowo County have been continuously at-
tracting people from other places. Our door is 
always open. Feel invited!

Legionowo County: 
Haven in the heart of Mazovia

Since centuries, the lands of Legionowo 
County have been shaped by the families 

that wrote the pages of Poland’s history. It is 
where the families of Radziwi³³, Potocki, and 
Poniatowski had their ancestral seats, and 
where King Sigismund III Vasa erected his 
hunting residence, giving impetus to the de-
velopment of Nieporêt. This green, abounding 
with rivers and ponds area has always attracted 
people who wanted to live in a convivial place 
and at the same time take an active part in 
building the image of the local community.

The objects of religious architecture in Le-
gionowo County refl ect well the inhabitants’ 
strong willingness to contribute to the growth 
of the local society. In Nieporêt, King Jan Kaz-
imierz ordered the construction of the church 
as a votive offering for the victorious war 
against Sweden. Late medieval churches were 
also built in Chotomów and Serock.

The residents of Legionowo County have al-
ways distinguished themselves by deep patri-
otism and a continuing need to develop their 
little homeland. At the beginning of the 20th 
century, the years of sustainable development 
resulted in the foundation of an urban, mod-
ern capital of the county, Legionowo. Other 
localities have also experienced a tremendous 
growth, without losing any of its green, envi-
ronmentally-friendly image.

Arena LegionowoArena Legionowo

Zegrzynskie LakeZegrzynskie Lake

Zegrzynskie Lake at dawnZegrzynskie Lake at dawn
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Legionowo County is one of the 42 counties 
of the Mazovia Region, founded on 1 

January 1999. At present, it is composed of an 
urban commune of Legionowo, an urban-rural 
commune of Serock and three rural communes: 
Jab³onna, Nieporêt i Wieliszew. The county 
stretches over an area of   more than 39,000 
hectares and has about 102,000 inhabitants, 
51,000 of them living in the county’s capital, 
Legionowo. Since 2006, the offi ce of starosta 
(head of administration) of Legionowo County 
is held by Jan Grabiec.

Although the county is in the immediate 
vicinity of the Warsaw agglomeration, it is 
unique in its nature and landscape. It boasts 
ten nature reserves, a few protected areas 
and approximately one hundred monuments 
of nature included in the regional nature 
conservation register (Rejestr Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody); as many as half of 
the monuments of nature can be found in 
the park surrounding the palace complex 
in Jab³onna. An additional buffer zone for 
the nature reserves is created by the Warsaw 
Area of Protected Landscape. It comprises 
the picturesque areas of the Vistula and the 
Narew river valleys, and the Chotomów, 
Drewnickie, Legionowo and Serock Forests. 
Undoubtedly, one of the biggest tourist and 
natural attractions in Legionowo County is 
the Zegrze Lake. The Zegrze reservoir was 
created in 1963 by damming the waters of the 
Narew River in Dêbe. It has an area of about 33 
square kilometres and is 13-metre deep. The 
Lake area is home to numerous bird species 
and fosters the development of tourist resorts, 
water sports centres. Fishing enthusiasts will 
fi nd here natural and special fi sheries, rich in 
species such as bream, roach, carp, zander, 
pike, perch and catfi sh.

The administrative county of Legionowo 
might count just a dozen years, but its lands 
are characterized by a centuries-old history, 
where almost every era left behind some traces 
of material culture. The oldest archaeological 

sites to date are those of świderska culture 
(late Paleolithic), in the vicinity of today’s 
Krubin, Góra, Wieliszew and Nieporêt. Other 
settlements documented are from komornicka 
culture (northern group of Mesolithic cultures) 
from 10 to 7 thousand years ago. Burial 
grounds of Halstatt and La Tčne cultures in 
Wieliszew and £ajska, dating back to 4th – 3th 
century BC, are among the most interesting 
archaeological sites. One of the oldest towns 
in the Legionowo County is Serock: in the 
neighbourhood of today’s Serock, a well-
preserved gord of Barbarka was excavated, 
which functioned from the 11th to the 13th 
century AD. The fi rst mention of the gord can 
be found in a document of 1065 AD.

Skrzeszew, one of the oldest settlements 
in the Legionowo County, was mentioned 
as early as in 1155 AD in the Bull of Pope 
Hadrian IV. Zegrze is not much younger: it 
appears in the act of 1237 of Duke of Mazovia 
Konrad I Mazowiecki. Skrzeszew, but also 
Wieliszew, Izbica and £ajski are already 
mentioned in 1254. During that period, 
Serock experienced its biggest boom and was 
transformed from a trading settlement into 
a town at the beginning of the 15th century, 
before 1417. Thanks to the efforts of the last 
princes of Mazovia, Janusz III and Stanislaus, 
a brick church was built in the town. The basic 
works were carried out between 1524 and 
1527 by a master mason Maciej Gadza³a. This 
beautiful, late-Gothic church is the oldest 
monument of architecture in the county.

In 1596, the relocation of the royal residence 
from Cracow to Warsaw signifi cantly 
infl uenced the development of today’s county 
town. At the beginning of the 17th century, 
a wooden hunting residence of the Vasas was 
built in Nieporêt as an element of the new, 
residential royal court. In the 17th century the 
village hummed with life and received regular 
visits of the Polish kings: Sigismund III, 
Wladyslaw IV and Jan Kazimierz. In 1668, the 
church in Nieporêt was completed as a votive 

Welcome to Legionowo County
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offering for the victorious war against Sweden. 
Nowadays it is the only 17th-century church in 
the Legionowo County.

At the end of the 18th century, the Palace in 
Jab³onna became the most spectacular mansion 
in Legionowo County. Its construction was 
initiated by Bishop Micha³ Poniatowski, later 
Primate of Poland, brother of King Stanislaw 
August Poniatowski. The palace and park were 
built between 1774 and 1784 in two stages, 
and designed by the two most prominent 
architects of the era: Dominik Merlini and 
Szymon Bogumi³ Zug. Subsequent political 
changes, such as the partitions of Poland, 
and then fi ghts for independence alongside 
Napoleon’s army left behind the remains of 
the Napoleonic fortress in Serock. In January 
1807, Emperor Bonaparte had ordered the 
beginning of construction works. Building 
ramparts had continued intermittently until 
1811. In 1812, the Serock fortress was visited 
by the French emperor. A preserved natural 
bastion in Pu³tuska Street is a relic of those 
times. The 1st half of the 19th century abounded 
in remarkable late Classicist construction 
projects in the county. Among the most 
interesting ones, a “To my Husband – Wife” 
cemetery chapel from 1834 in Wieliszew and 
the extension works of the palace and the 
park in Jab³onna. On the request of Duchess 
Anna Dunin W¹sowicz, the architect Henryk 
Marconi turned   the residence into a place of 
worship of Prince Józef Poniatowski. This 
famous national hero, Marshal of France and 
Poland, was a frequent guest to Jab³onna in 
the years 1798-1806. His merits are marked 
by the triumphal arch bearing the inscription 
Poniatowskiemu (Pol.: ‘To Poniatowski’).

The construction of Vistula River Railroad 
with the station in Jab³onna in 1877 was the 
fi rst sign of the approaching changes. The 
railway accelerated the building of fortifi cations 
and tsar garrisons. To this day, nine tsar forts 
have been preserved in the county. Nowadays, 
they constitute valuable examples of art of 
fortifi cation. The oldest brick “Fort IV” in 
Janówek was built between 1883 and 1887 and 
was a part of a ring of fortifi cations surrounding 
the fortress of Modlin. The successive 

construction of forts in the 1890s in Zegrze, as 
well as in Dêbe and Beniaminowo in the early 
20th century was an implementation of the 
concept of Warsaw Fortifi ed Region.

Still one hundred years ago, Legionowo 
County was characterized by multiculturalism 
and a mosaic of nations and religions. Besides 
Polish inhabitants, also Jews, Germans, and 
Russians lived there. The 20th-century wars 
resulted in a disruption of the settlement 
continuity, and after 1945, the areas of the 
county became religiously and ethnically 
homogeneous. Traces of ancient followers 
of Evangelism, Eastern Orthodox Church, 
and Judaism are deeply hidden. Their former 
presence is marked by the old forgotten 
cemeteries. 

The start of the WWI ended in the shadow of 
the German-Russian battles over the Modlin 
fortress. After the fall of the fortress on August 
20, 1915, the German occupation began. 
Severe economic exploitation coincided with 
the persecution of independence activists. 
In July 1917, in Beniaminowo (Bia³obrzegi) 
Germany established a camp for offi cers of the 
Polish Legions who refused to take the oath of 
alliance with the armies of the Central Powers. 
In November 1918, the German army barracks 
by the Jab³onna railway station were disarmed 
a company of the secret Polish Military 
Organization, led by Polikarp Wróblewski 
aka “Wyrwa”. Shortly after the restoration of 
independence, the garrison became the site of 
formation of the Polish Army units. In early 
1919, General Boles³aw Roja changed its 
name to Legionowo in order to commemorate 
the military effort of the Polish Legions. The 
barracks in Legionowo played an important 
role during the Battle of Warsaw in the Polish-
Russian War in August 1920. They were the 
point of departure of the 10th Infantry Division 
of Gen. Lucjan Zeligowski, called “Division of 
the last chance”, that on August 15, 1920 near 
Radzymin contributed signifi cantly to Poland’s 
victory in one of the decisive battles in world 
history.

During the inter-war period, several 
modern public buildings were constructed 
in Legionowo County. Some of them were 
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designed by eminent Polish architects. Prof. 
Edgar Aleksander Norwerth designed the 
house of an orphanage for the war veterans’ 
children and Zegrze Hotel Offi cer in the ship 
style. Several successful projects were also 
completed during this period in Legionowo, 
which became an independent municipality 
only in 1930. In 1938, an assembling hall of 
the Factory of Balloons and Parachutes was 
built in the town according to the project of 
Zygmunt Tarasin. The hall remained to this 
day as the last pre-war example of industrial 
architecture in Legionowo. It reminds of the 
successes of Polish balloon pilots Franciszek 
Hynek, Zbigniew Burzyñski and W³adyslaw 
Pomaski in the Gordon Bennett Cup 
International Balloon Race.

The period of Nazi occupation was 
particularly tragic for the county. The 
inhabitants suffered terror and insurgents 
fi ghts’ in August 1944. During the defense of 
the Narew River line in 1939, several hundred 
Polish soldiers were killed. A cemetery of 300 
soldiers in Wieliszew is a remembrance of 
their heroic struggle. The attack of the 47th 
Soviet Army in October 1944 and heavy fi ghts 
at the front against the 4th Corps of the SS, also 
brought massive destruction of property.

The period directly after World War II was 
marked by great effort aimed at reconstructing 
each village and town. It is worth noting 
that today’s thriving Serock was destroyed 
in more than 80% back in 1945. Similarly, 
the war left a trail of heavy destructions in 
Wieliszew, Nieporêt, £ajskach and other 
settlements located on the front line. Some 
of the municipalities underwent dynamic 
development, including Legionowo, which 
received town rights in 1952. After the 
construction of the dam in Dêbe and the 
accumulation of the Zegrze Lake waters in 
1963, some of the agricultural villages began 
to transform into tourist resorts. Gradually, 
industry also started to develop in the county. 
The political changes of 1990 heralded the 
foundation of local identity.

Today the villages and towns of Legionowo 
County are examples of rapid growth in 
the Mazovia region, which is undoubtedly 
favored by the proximity of Warsaw. They 
are perfectly connected with the capital 
via the Rapid Urban Railway lines and bus 
lines. The opening of the international 
airport in the nearby Modlin in 2012 will 
provide a signifi cant opportunity for further 
development of the county. 
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rock, 1930s 
280 Model of Barbarka gord
281 One of the remaining matzevah grave-

stones in Jewish cemetery at 32 Pu³tuska 
Street

282 Late Gothic Annunciation of the Blessed 
Virgin Mary Church − the oldest historic 
monument in Legionowo County

283 Church interior with a rococo altar
284 Epitaph plaque of Marianna Rościszewska 

née Korzybska
285 Epitaph of Fr. Seweryn Piekarski, profes-

sor of Theological Academy in Warsaw
286 Preserved buildings of Serock post offi ce
287 The building housed a fi re station in the 

interwar period
288 Date of construction of the cemetery 

fence engraved in a granite boulder
289 Tomb of the Radziwi³³ family, where Kon-

stanty Radziwi³³ is buried
290 Plaque in memory of Col. Eng. Adam 

Bogus³awski
291 Tomb of Adam Boguslawski is one of the 

largest in the cemetery
292 Tomb of the Gregorkiewicz family is one 

of the oldest in the Serock cemetery
293 Gravestone of a 23-year-old Teofi la 

Czerwiñska née Hojecka, died in 1869
294 The original cobblestones were preserved 

in the market
295 Houses in the Serock market shelled 

during the German-Russian fi ghts. The 
damaged building housed W³odarczyk 
carpentry shop, photo of 7 August 1915

296 House owned by Ignacy Sajnóg at 5 Rynek 
Street

297 North-west frontage of the Serock market 
in a photo of 8 April 1916

298 Historic house at the intersection of H. 
Wolskiego Street and Rynek Street

299 Town Hall refl ecting the centuries-old 
municipal tradition of Serock

300 Remnants of the wooden architecture of 
Farna Street

301 Strolling path
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302 Picturesque gully near the Barbarka gord
303 The Narew River in early spring
304 The pier in Serock is a great leisure place
305 Panorama of Serock from the Cupel side
306 Tomb of Salomon and Augusta Kasper 

from the World War II period
307 Grave of Robert Hinkielman of 1928
308 Nameless stone cross
309 Oldest tombstone in the Skierdy cem-

etery dated ca. 1848
310 Overturned tombstone of Alwina Abram 

Gatzke (1888−1928) 
311 One of the monumental oak trees in the 

cemetery
312 Old Skrzeszew railway station 
313 Railway station built in 1939
314 Old cottage disassembled in 2011
315 Winter landscape in Skrzeszew
316 Roadside cross of 1922 commemorating 

the First World War and the War of 1920
317 Cross raised in 1922 by Jan Kuska to com-

memorate the restoration of independ-
ence

318 A bike trail runs in the place of the old 
railway line

319 Cyclists on the bike trail in Skrzeszew
320 Konwaliowa Street, where the evangelical 

cemetery In located
321 Preserved tombstones in the evangelical 

cemetery
322 Tombstone with a motive of a burning 

heart
323 Bailey portable bridge in Graniczna 

Street
324 Similar Bailey bridge in Wrzosowa Street
325 Memorial to Mieczys³aw Stêpnowski, 

wartime pseudonym „Alfa”, and Stanis³aw 
Felicki pseudonym „Skiba”, Home Army 
offi cers, in Stru¿añska Street

326 Modern church in Stanis³awów Pierwszy
327 ¯erañ Canal on a frosty morning
328 Wooden belfry and a part of the church in 

Wieliszew in a photo by Józef Dziekoñski 
from 1896. Vicar Fr. Stanis³aw Miodusze-
wski can be seen in the middle.

329 Classicist cemetery chapel of 1834
330 Transfi guration of Jesus Christ Church 

In Wieliszew

331 Plaque commemorating the soldiers of 
VII Sub-district “Obro¿a” fallen in War-
saw Uprising

332 Church interior during service
333 Statue of Blessed Virgin mary
334 Necropolis of 300 soldiers that perished 

in the defense of Poland in September 
1939

335 Memorial to the heroes of the defense of 
Poland in September 1939

336 Tomb of Home Army soldier Jan L¹ca
337 Tomb of Franciszek and Henryk Kado ex-

ecuted on 28 October 1944
338 Tombstone of Franciszek ¯o³ka, died in 

1918
339 Tombstone of Fr. Wac³aw Ślepowroñski 

(1801−1881)
340 Parachutes landing operation over 

Wieliszew on 5 September 1937 was 
widely reported in the national press, 
including “Przegl¹d Ilustrowany Goñca 
Warszawskiego”

341 Remains of manor buildings
342 The Wieliszewskie Lake
343 Rectangle lehmhaus
344 Remnants of folwark buildings
345 Commune beach
346 Remains of the 19th-century brickyard
347 “Z³oty Lin” restaurant and hotel
348 Shrine of ca. 1863 surrounded by lime 

trees 
349 Wide waters of the Narew River
350 Façade of a late-19th century church
351 Cartouche with Ślepowron coat of arms 

of the Krasiñski family
352 Painting in the man altar of the Assump-

tion of the Blessed Virgin Mary Church 
(1899) by Ferenc Szoldatits

353 Church in Wola Kie³piñska
354 Sunday service, 16 October 2011
355 Epitaph of Prince Maciej Radziwi³³
356 18th-century epitaphs of the Krasiñski 

family
357 Monument of nature in the premises of 

the church
358 Tomb of Antoni Xsiê¿opolski
359 Tomb of Zygmunt Adam Szaniawski, Ju-

nosza coat of arms
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360 Tombstone of Stefan Dru¿yñski, teacher 
in a school In Skubianka

361 Tombstone of Weronika Zglenicka née 
Za³usek, mother of Witold Zglenicki

362 Tombstone of Witold Zglenicki, founded 
by Petrochemia P³ock

363 Memorial to the soldiers of 28th Kania 
Rifl es Infantry Regiment fallen in August 
1920 in Zamostki Wó³czyñskie, 1930s

364 Historic detail on the memorial
365 Plaque with the list of fallen soldiers
366 Memorial of 28th Kania Rifl es Infantry 

Regiment soldiers in 2011
367 German air photo of Zegrze Fortress 

taken In 1915. The outline of the fortress 
with the big and small fort and the regi-
ment orthodox church can be seen in the 
picture.

368 Entrance gate to Fort Ordon
369 Barracks of the small fortifi cation with 

armoured shutters
370 Caponier in the small fortifi cation
371 One of typical garrison buildings at 1 

Groszkowskiego Street
372 Offi cers casino in Zegrze Fortress in a 

German postcard of 1916
373 Offi cers casino now
374 Modern Gabriel Archangel Garrison 

Church 
375 Concrete column dated 1932, remnant 

of the façade of the before-war garrison 
church

376 One of the concrete gunpowder maga-
zines by the river

377 Former residence of the Radziwi³³ family 
in Zegrze

378 Garrison orthodox church in Zegrze built 
in 1899

379 Alteration of the orthodox church accord-
ing to the project by E. Norweth, Zegrze 
in 1930s 

380 Garrison church in Zegrze, 1930s
381 Shore of the Zegrze Lake in the vicinity of 

the palace
382 Soldiers of 4th Infantry Regiment of the 

Legions in Zegrze Po³udniowe (South 
Zegrze) on 1 January 1917.  Sitting third 
from the left is the famous Polish poet 
W³adys³aw “Orlik” Broniewski.

383 Zegrze Po³udniowe railway station, 1930s
384 Józef Pi³sudski Memorial in Zegrze 

Po³udniowe founded in 1931 by the 1st 
Liaison Regiment

385 Mieczys³aw Marszawski Truss Bridge in 
Zegrze blown up by the retreating Rus-
sian soldiers in August 1915

386 Entrance to the “new German bridge”, 
1920s. The noteworthy concrete towers 
seen in the picture have been preserved

387 Arch bridge in Zegrze opened for use in 
1931

388 Brick towers of the German bridge built 
in 1916

389 One of the housing estates built for tsar 
offi cers

390 Legionowo-Zegrze Po³udniowe railway 
line

391 Entrance to the premises of the military 
unit in Zegrze Po³udniowe

392 Modern bridge on the Narew River, built 
in 2004

393 One of the yacht harbours
394 View of the escarpment of the Narew Riv-

er near Skubianka
395 Consecration of a steam mill in Ze-

grzynek, woodcut of 1860. On the left, a 
porch of a manor house where the play-
wright Jerzy Szaniawski was born

396 Entrance gate to Szaniawski’s manor 
house and the steam mill

397 Manor house in Zegrzynek in a postcard 
of 1910

398 Advertisement of the Zegrzynek steam 
mill, “Echa P³ockie I £om¿yñskie” No. 
28, 1910

399 Cellars belonging to the old manor
400 Preserved entrance stairs designed in Fe-

liks Zasoñski workshop
401 Jerzy Szaniawski in the porch of the manor 

house in Zegrzynek. On the right stand-
ing is his wife Wanda Anita Szaniawska, 
whom he married on 11 July 1961

402 W¹wóz Szaniawskiego” (Szaniawski Gul-
ly) Nature Reserve

403 The Narew River in Zegrzynek
404 Zegrzynek like Messina: the mill burned 

down in early 20th century resembled an-
cient ruins. Photo of ca. 1910
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405 Historical Museum in a historic mansion 
of 1930

406 Part of the exhibition “World War I in a 
postcard”, 2008

407 Part of the exhibition “The Vandals: 
cemetery of the Przeworsk culture in Le-
gionowo”

408 Seat of the Commune Culture Centre in 
Nieporêt

409, 410 Part of the exhibition organised by 
the enthusiasts of the history of Nieporêt 
Commune

411 Oldest historic site of Legionowo, “Willa 
Koz³ówka”, built in about 1887

412 House of Vistula River Railroad lineman 
413 House belonging to old Tsar barracks 

built in 1897, 8 POW Street
414 Barrack canteen of 1897, 20 POW Street
415 Decorative staircase at 14 POW Street
416 Barrack house after the renovation in 

2000
417 “Jab³onna” balloon over Legionowo cen-

tre, early 1930s. The photo embraces the 
part of the town from the railway station 
to the market square. The distinguishing 
house with triangular gables belonged to 
a composer Jerzy Petersburski

418 Cobblestone in Kościuszki Street by the 
railway line

419 Former Zajazd Potockiego (Potocki Inn, 
1888−1889), 

420 House of the composer Jerzy Petersbur-
ski, built in 1930

421 Students of Legionowo trade school in 
front of the house of Jerzy Petersburski, 
period of Nazi occupation

422 Plaque of 1953 on the house of Jerzy Pe-
tersburski, commemorating Anna Barbara 
Skaniecka, wartime codename “Hanka”

423 Wooden house of the Kamiñski family, 
1930s

424 House at 7 Kopernika Street which once 
housed Ludwik Umiñski’s bakery

425 Medical centre in Legionowo in 
S³owackiego Street, 1934. At the entrance 
standing is Dr. Janina Morawska

426 House at 5 S³owackiego Street now
427 House of a bricklaying master craftsman 

Jan Pop³awski

428 Legionowo railway station. The photo of 
6 March 1941 shows German offi cers of 
the Guard Battalion of 581st Infantry Reg-
iment.

429 Legionowo station after the moderniza-
tion in 2010

430 Cast iron drainage cover bearing the in-
scription “Herzfeld & Victorious S.A.”

431 2-storey corner house of Blusztejn Pejsach 
at the intersection of Kościuszki St. and 
Pi³sudskiego St., built in 1931

432 Królewska (Pi³sudskiego) Street in Le-
gionowo, early 1930s. The picture shows 
the houses of Blusztejn Pejsach and of 
Jan Kazimierz Englard of 1927 on the left, 
and the transformer tower in the back-
ground.

433 The renovated house of Kazimierz Eng-
lard, “Englardówka”, 3 Pi³sudskiego 
Street, was the seat of Legionowo local 
authorities between 1945 and 2008

434 St Joseph the Bridegroom Garrison 
Church now

435 Garrison Church in Legionowo, late 
1970s

436 Commemorative plaque in memory of 
the inhabitants of Legionowo executed by 
the Nazis in Palmiry

437 Transformer tower erected in 1928 at the 
intersection of Pi³sudskiego St. and Ba-
torego St.

438 “Willa Lorkiewiczówka” of 1930, 15 
Pi³sudskiego Street

439 Funeral procession of Tadeusz Wordencki, 
head of Primary School No. 3, Legionowo 
in 1968. The photo shows the intersec-
tion of Pi³sudskiego St. and Batorego St, 
with the transformer tower on the right 
and “Willa Raci¹¿anka” on the left.

440 For many years, “Willa Raci¹¿anka” 
housed a café “Ma³a”

441 One of the nicest houses at 2 Rynek Street, 
built in 1928 by Antoni Smoliñski

442 Trade in the Legionowo market square 
during Nazi occupation, photo of 11 July 
1940. In the background, the picture 
shows the house at 2 Rynek Street.

443 Corner house of Szyj Szruta at 10 Batore-
go Street
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444 Market square in Legionowo in 1941. The 
photo depicts Villa “Wolin” in the back-
ground, on the right. The house owned by 
Hersz Wolanowski was built in 1939

445 Today the house of Wolanowski be-
longs to Polish Consumer Cooperative 
“Spo³em” – 12 Sienkiewicza Street

446 Artesian well of 245-metre depth
447 House of Piotr Parol at 59 Jagielloñska 

Street
448 1st Lt Stanis³aw Ciepliñski with his wife 

in front of the church “on the hill”, Le-
gionowo 1937

449 Statue of Blessed Virgin Mary and a 
plaque commemorating Home Army Lt 
Wanda Tomczyñska

450 St John Cantius Parish Church now
451 Wooden house of the Tomczyñski family 

at 30 Jagielloñska Street
452 Villa “Orawka” of 1928
453 Post offi ce built in early 1970s at the inter-

section of Jagielloñska St. and 3 Maja St.
454 “Blue Centre” at the intersection of 

Jagielloñska St. and Pi³sudskiego St.
455 Gray Ranks Memorial erected In memory 

of Polish scouts that perished in Warsaw 
Uprising

456 Military centre in Jab³onna (Legionowo) 
between W¹ska St. and Zegrzyñska St., 
photo of 1917

457 Barracks of Tsar Balloon Corps of 1898
458 Cpt. Franciszek Hynek resided in this 

building in 1930s
459 Former offi cers house of 1929 converted 

to a medical centre, 8 Zegrzyñska Street
460 Offi cers housing estate built in 1939, Gar-

rison Dormitory at 17 Zegrzyñska Street
461 Assembly plant of Balloon and Parachute 

Manufacture designed by Z. Tarasin
462 Tsar barracks, house where Col Julian 

Sielewicz resided in 1930s
463 Józef Pi³sudski Memorial in Legionowo 

founded by the workers of Army Balloon 
Manufacture, photo of 18 March 1831 
(day of the unveiling of the monument)

464 Concrete socle, remnant of the bridge-
head

465 6th Lt A. Wañkowicz National Water Bal-
loons Competition, 25 September 1933. 

Today, the blocks of fl ats of Piaski hous-
ing estate occupy the premises of the 
former hangar

466 One of the houses in Piaski housing es-
tate

467 Building of the offi cer casino of 1892 in a 
German postcard of 1915

468 Building of the casino reconstructed in 
2011

469 Memorial founded by the Polish Associa-
tion of Sybiraks in 1994

470 Entrance to the barracks in Gen. Tadeus-
za Buka Street

471 “Carska” Restaurant at 1b Zegrzyñska 
Street

472 Part of the buildings of today’s Police 
Training Centre in Legionowo was occu-
pied during WWII by the Guard Battalion 
of 659th Infantry Regiment. Photo of Sep-
tember 1940

473 During WWII, this building of Police 
Training Centre housed a German Re-
serve-Lazarett military hospital and a 
hospital of Bulgarian Red Cross, photo of 
October 1942

474 Legionowo’s MDM
475 Daliowa Street
476 House built by Tadeusz Szklarek, 20 Dal-

iowa Street
477 Building of Primary School No. 1 of 1959
478 Family home of Maj W³adys³aw Pomaski, 

6 Balonowa Street
479 House of Roman K³oczkowski pseudo-

nym “Grosz” at 7 S³oneczna Street
480 Building of 1939 at 39 S³oneczna Street
481 Entrance to the Aerology Centre of the 

Institute of Meteorology and Water Man-
agement with old cobblestone

482 Building of the Aerology Centre of the In-
stitute of Meteorology and Water Manage-
ment after the post-war reconstruction

483 Former house of Alina and Czes³aw Cent-
kiewicz

484 Main alley in the Legionowo cemetery
485 Graves of Polish soldiers that perished in 

September 1939. Photo from the WWII 
period. 

486 Tombstone of Henryk Czes³aw Peda (died 
in 1934)
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487 Tomb of Danusia and Andrzejek Wypi-
jewski (1937)

488 Modern tombstone of Joanna Skórska
489 Tomb of Florentyna Czekaliñska
490 Inscription of B. Brzozowski’s stone ma-

son workshop
491 Geometric bowl in the corner of the 

tombstone, a characteristic element for 
Brzozowski’s workshop

492 Tomb of Aleksander Smogorzewski, emi-
nent secretary general of Volunteer Fire 
Brigade in Legionowo, one of the oldest in 
the cemetery

493 Memorial to Home Army offi cers who 
died in the NKVD camp 270 Borowicze 
in the USSR

494 Tomb of the Tomczyñski family
495 Tombstone of Jan and W³adys³awa Sko-

niecki in socialist realism style of the 
1950s

496 Villa “Dworek Rycerski” (Knight’s Man-
or) at 3 Sowiñskiego Street

497 “Galeria w starym domu” (Old House 
Gallery) at 72 Warszawska Street

498 Residence of Helena and Wincenty 
Śliwiñski of 1930, 26 Batorego Street

499 Mickiewicza Street in Legionowo, 1930s. 
The manor house on the left housed the 
Legionowo commune offi ce, nowadays it 
is the seat of Legionowo Historical Mu-
seum

500 Manor house at 23 Mickiewicza Street 
after the alteration in 2011

501 National Polish Dances Competition 
“Mazur” in Wieliszew

502 Marta Lipiñska and Krzysztof Kow-
alewski during LUBY Legionowo Theatre 
Shows 

503 International Folklore Meetings “Kupal-
nocka”

504 Chamber and Organ Music Festival in 
Legionowo

505 Shanties played at the Zagrze Lake
506 Go³¹bki: stuffed cabbage rolls with pota-

toes
507 Yeast dumplings stuffed with meat
508 Siwio³ki
509 Lard in ribs with cucumbers
510 Yeast Challah
511 Bread
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Aksehir 39 
Aleksandrów 27, 97, 98
Ameryka Pó³nocna 12
Arciechów 44, 81
Arnhem 77
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Austro-Wêgry 154

Barcice 10
Beniaminów 10, 12, 26, 29, 30, 43−49, 77, 

106, 107, 113, 154, 184
Berlin 26, 83
Bia³obrzegi 26, 29, 30, 43, 45−49, 106
Bia³ogon 173
Bia³oruś 39
Borowa Góra 50, 51
Bo¿a Wola 26, 28, 52, 53
Brześæ 183, 189
Brzozów 95, 181
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Budapeszt 142
Bug rzeka 10, 11, 26, 27, 85, 117, 119, 124 
Bukowiec 91, 95, 188, 191, 192
Buków 30, 49, 77
Bu³garia 38

Caravaca 36
Cegielnia 36, 93
Ceg³ów 20
Chotomów 19, 29, 30, 34, 41, 54−59, 77, 92, 

116, 134
Cupel 9, 85, 86,125
Czarna rzeka 11, 15, 27, 131, 133
Czerwiñsk 19, 41, 42, 134

Dachau 111, 184
D¹bkowizna 10, 12, 44, 107
Derlacz 112 
Dêbe 10, 11, 13, 17, 26, 31, 35, 43, 60−63, 

125, 135, 157
Dêbinki 35
Dêblin 16, 24, 25, 90

D³uga rzeka 21, 27, 85, 102, 131
Dolina Chocho³owska 93
Dolina Dolnego Bugu 16
Dolina Środkowej Wis³y 16
Dzia³dowo 78, 90
Dzier¿enin 139

Eger 142
Europa 26, 36, 158, 182, 188

Fergana 87
Ferriere 38
Florencja 71
Francja 40, 95

G¹siorowo Niemieckie 85
Gdañsk 127
Gdynia 17, 107
Golczewo 139
Gorzów Wielkopolski 37
Góra 18, 22, 23, 28, 64−66, 83, 126
Góra jez. 10, 66
Góry Skierdowskie 77
Grodno 25
Gucin letnisko 90, 169, 170, 171
Guty 35

Harburg 157 
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Horodenka 185 

Ignalina 38
Indie 199
Iwanogorod (Dêblin) 25
Izabelin 97, 106, 133
Izbica 19, 35

Jadwisin 13, 18, 30, 32, 79−81, 125, 148, 158, 189
Jaktorów 77
Janówek Drugi 52
Janówek Pierwszy (Janówek) 16, 24, 26, 52, 

64, 65, 82−84

Indeks geografi czny
Indeks nie uwzglêdnia powiatów, siedzib gmin oraz hase³: Mazowsze, Polska, Warszawa.
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Jezioro Zegrzyñskie, zalew Zegrzyñski 10, 11, 
16, 17, 32, 41, 42, 46, 63, 107, 155, 157, 
200

Józefów 12, 27

Ka³uszyn 20, 112, 135
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Kamieñ Koszyrski 189 
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Kana³ Komornicki 10
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K¹ty Wêgierskie 35, 107
Kêpa Kikolska 16
Kêpice 42
Kleszewo 30
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Kluskówka 11
Kobryñ 183
Koby³ka 181
Kolonia Aleksandryjska 52
Komornica 135
Konstantynów (Bo¿a Wola) 28, 52
Kościuchnówka 77 
Kotlina Warszawska 9
Kowel 90
Kowno 25, 74
Kozienice 80
Kraków 21, 22, 67, 101
Krubin 18, 29, 30, 64
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Kwietniówka 27, 87−89, 108
Kwietniówka jez. 10, 89

Las Kadzielnia 52
Lasy Chotomowskie 11, 16, 53, 59, 116
Lasy Drewnickie 11, 16
Lasy Legionowskie 11, 16, 59, 111, 188
Lasy Serockie  11, 144
Liége 193 
Litwa 38, 57
Londyn 164

Loreto 77
Ludwinowo Dêbskie 60,143

£acha 85
£ajski 19, 20, 31, 39, 95, 99, 100, 113, 135, 

188
£ajski-Grudzie 95
£aweczno jez. 10
£aziska (£ajski) 19
£¹czna 65
£om¿a 25
£osie 44

Malbork 73
Malwinowo 112
Mand¿uria 183
Marki 183
Micha³ów-Grabina 27, 97, 98, 100, 135, 137, 

155
Micha³ów-Reginów 88, 99, 100, 108
Milanówek 75
Miñsk Mazowiecki 20
M³awa 90, 129, 166
Modlin 23, 25, 26, 29, 31, 43, 52, 60, 62, 64, 

65, 82, 83, 90, 94, 122, 123, 137, 146, 155
Mokotów 147
Monachium 57
Monte Cassino 77, 191
Morze Kaspijskie 143
Moskwa 44, 123
Mr¹gowo 164

Nadrenia Pó³nocna Westfalia 98
Narew rzeka 9−11, 14, 16, 22, 24−26, 30, 42, 

44, 60−64, 81, 85, 86, 117, 119, 123−125, 
129, 130, 135, 137, 140, 147, 149, 152, 153, 
155−161, 163

Nasielsk 128
Nidzica 78
Niemcy 40, 45, 48, 154
Niemen 25
Nizina Mazowiecka 9
Nowa Wieś 85
Nowogieorgijewsk (Modlin) 25, 52, 82
Nowopol 30, 108, 109, 137
Nowy Dwór Mazowiecki 22, 64

Okunin 64, 65
Olita 25
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Olszanka 112, 137
Olszewnica Stara (Olszewnica) 29, 37, 64, 65, 

110, 111
Olszewnica Nowa 34, 110
Olszewskie jez. 10
Orzechowo 129
Osowiec 25
Ostoja Nadbu¿añska 16
Ostro³êka 25
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Palmiry 30, 77, 94, 171, 180
Parów Karski jez. 10, 49
Pary¿ 140
Petersburg 104, 148
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Pietniczany 112 
P³ock 16, 143, 144
P³oæ jez. 10
P³udy 77, 113
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Podlasie 5
Pokrzywnica 11
Polesie Wo³yñskie 93
Pomiechówek 52
Poniatów 49, 99, 105, 112−114, 129, 130, 135, 

138
Popowo Letnisko 16
Popowo 85, 140
Port Artur 43
Poznañ 26
Pó³wysep Apszeroñski 143 
Prusy 78
Prut rzeka 11
Pu³tusk 10, 25, 30, 73, 85, 117, 156
Punjab 39
Puszcza Bia³a 16
Puszcza Serocka 14
Puszcza Zielona 37, 38

Rac³awice 139
Radzymin 29, 43−45, 93, 145, 146
Rajszew 27, 115, 116, 126
Raszyn  140
Rembertów 106, 157
Retkowizna 122 
Rezerwat „Bukowiec Jab³onowski” 13
Rezerwat „Jab³onna” 13, 59

Rezerwat „Jadwisin” 14, 80
Rezerwat „Kêpy Kazuñskie” 14, 15
Rezerwat „£awice Kie³piñskie” 14,59
Rezerwat „£êgi Czarnej Strugi” 15, 133
Rezerwat „Puszcza S³upecka” 15, 133
Rezerwat „W¹wóz Szaniawskiego” 14, 80, 125, 

158, 161
Rezerwat „Wieliszewskie £êgi” 16, 138
Rezerwat „Zegrze” 14, 63, 144
Rosja 25, 26, 78
Ró¿an 25
Rynia 36
Rz¹dza rzeka 11
Rzym 79, 142

San Domingo 139
San Luigi 39
Sardynia 39
Siedlce 64
Skawina 40
Skierdy 27, 30, 66, 126, 127
Skobielew (Fergana) 87
Skrzeszew 19, 20, 29, 34, 112, 128−130, 135
Skubianka 35, 144,156
Sochaczew 147
Sosnowiec 99
Stanis³awowo 52
Stanis³awów na Podolu 183
Stanis³awów Pierwszy (Stanis³awów) 27, 52, 

77, 97, 131−133
Stany Zjednoczone 40
Stary Bug jez. 86
Stasi Las 50
Struga 26, 106, 107, 183
Suchocin 65
Szczecin 17
Szczypiorno k. Kalisza 154
Szwecja 21, 103, 104

Tarchomin 77
Teresin 80
T³uszcz 106, 108
Topolina 30, 135
Treblinka 30, 95
Trzciany 30
Turcja 39, 91, 152

Uroczysko K¹ty Wêgierskie 107
Uroczysko „Poniatów” 111
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Uroczysko „Szybalin” 111
Uroczysko Wieliszew 87, 88
Uroczysko Zegrze 15
Uśnia Góra 133
Utrecht 174
Uzbekistan 87
Uzgand 19

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu 16
Wawer 26, 106
Wawrzyszew 147
Westerplatte 191
Wêgrów 104
Wêgry 38, 142
Wieliszewskie jez. 10, 138
Wierzbica 35, 85, 118, 139, 140, 161
Wilanów 72, 185
Wileñszczyzna 107
Wilno 110
Winna Góra 48, 49
Winnica 112
Wis³a rzeka 9−11, 14, 16, 25−27, 32, 53, 61, 

64, 74, 78, 85, 115, 116, 127, 163
W³adywostok 43
W³ochy 142

Wola 147
Wola Kie³piñska 22, 60, 79, 104, 141−144, 152
Wola Wierzbowska 87
Wo³yñ 189
Wójtostwo 128
Wólka 65
Wólka Radzymiñska 44, 145
Wroc³aw 124, 164
Wysoczyzna Ciechanowska 9, 10
Wyspa Niedźwiedzia 193
Wyspy Alandzkie 13

Zab³ocie 35, 36
Zagroby (Zegrze Po³udniowe) 135, 153, 155
Zakroczym 20
Zamostki Wólczyñskie 145
Zapadliska jez. 10
Zegrze 7, 13, 19, 23, 25, 26, 28−32, 50, 60, 

63, 79, 81, 87−89, 104, 106, 107, 114, 125, 
141, 142, 144, 147−153, 155, 164

Zegrze Po³udniowe 26, 81, 106, 108, 134, 135, 
153−157, 166, 167

Zegrzynek 144, 158−161, 163, 164
Zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy „Dêbe” 63
Zurych 187
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Boniowanie 
Sposób dekorowania elewacji polegaj¹cy 
na wykonaniu systemu ozdobnych rowków 
imituj¹cych p³yciny lub kamienne bloki b¹dź 
wykonywanie spoin podkreślaj¹cych u³o¿enie 
kamieni, zarówno na ca³ej powierzchni ścia-
ny, jak te¿ na jej czêści. 

Drogomistrz 
Osoba nadzoruj¹ca konserwacjê i eksploatacjê 
dróg w określonym rejonie.

Dziedzictwo kulturowe
Tym pojêciem mo¿na obj¹æ ka¿dy przedmiot 
oraz ka¿de wydarzenie historyczne uznane 
za wa¿ne, godne upamiêtnienia i przekazania 
nastêpnym pokoleniom ze wzglêdu na wartośæ 
historyczn¹, artystyczn¹, sakraln¹, patriotycz-
n¹ czy te¿ naukow¹.

Epitafi um 
Ozdobna tablica poświêcona czci zmar³ej oso-
by, wmurowana w ścianê albo fi lar kościo³a lub 
klasztoru (b¹dź zawieszona). Oprócz stosow-
nego napisu by³y na niej czêsto herby, symbo-
le, p³askorzeźby portretowe czy inne dekoracje 
w stylu wówczas panuj¹cym.

Erygowanie 
Zwane te¿ „erekcja”, za³o¿enie, ufundowanie, 
powo³anie do istnienia i dzia³ania kościo³a, 
klasztoru, parafi i, diecezji poprzez wydanie 
uroczystego dekretu biskupa. Przy wznosze-
niu obiektów sakralnych akt erekcyjny czê-
sto wmurowywano w fundamenty świ¹tyni. 
Erygowanie odnosi siê równie¿ do powo³ania 
do dzia³ania kapitu³y czy bractwa.

Kaponiera 
W fortyfi kacji rosyjskiej przykryta budowla, 
s³u¿¹ca do obrony bliskiej rowu fortecznego. 
Najczêściej wykonana z ceg³y lub betonu, 
kryj¹ca stanowiska dla dzia³ek szybkostrzel-
nych.

Koszarka drogowa 
S³u¿bowy budynek mieszkalny dla drogomi-
strza, wznoszony w XIX w. przy drogach pub-
licznych w pewnych sta³ych odleg³ościach.

Materialne dobra kultury
Przedmioty maj¹ce znaczenie dla dziedzictwa 
i rozwoju kulturalnego ze wzglêdu na ich war-
tośæ historyczn¹, naukow¹ i artystyczn¹. Bar-
dzo czêsto tê kategoriê określa siê w jêzyku 
potocznym mianem zabytków.

Niematerialne dobra kultury
Nazwy (geografi czne, historyczne, fi zjogra-
fi czne, imiona i nazwiska, a tak¿e przydomki 
i przezwiska), hymn, god³o kraju, umiejêtno-
ści i technologie, a tak¿e takie elementy kultu-
ry, jak folklor, obyczaje, wierzenia religijne itp.

Okullus 
Okr¹g³y b¹dź owalny otwór w ścianie lub 
szczytowej czêści sklepienia (kopu³y) prze-
puszczaj¹cy świat³o do wnêtrza budowli lub 
nie (tzw. ślepy okullus).

Pó³tylczak typu Komornica 
Niewielkie narzêdzie krzemienne, tzw. mikro-
lit (ok. 2 cm) kszta³tem zbli¿ony do trójk¹ta, 
którego jeden bok i wierzcho³ek jest specjalnie 
obrobiony.

Tradycja 
1. Przekazywane z pokolenia na pokolenie 
obyczaje, przekonania, zasady wierzenia, spo-
soby myślenia, postêpowania itp., wyró¿nio-
ne przez dan¹ zbiorowośæ jako wa¿ne treści 
kulturowe. Istotny czynnik samookreślania 
siê grup spo³ecznych i narodów. Tak¿e proces 
przekazywania i przyswajania tych treści przez 
aktualn¹ świadomośæ spo³eczn¹. 2. Przeka-
zywane opisy wydarzeñ z przesz³ości trak-
towane jako historia (choæ niesprawdzalne). 
3. Umiejêtności artystyczne albo rzemieślni-
cze, w których wykonawca wykorzystuje do-

Defi nicje (podręczny słowniczek niektórych pojęć)
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świadczenie mistrzów, dawne technologie lub 
sposoby dzia³ania.

Umbo 
Wypuk³y metalowy element tarczy umieszczo-
ny w jej centralnej czêści. Pe³ni³o kilka funkcji. 

Przede wszystkim chroni³o d³oñ wojownika, 
wzmacnia³o konstrukcjê tarczy a niekiedy by³o 
u¿ywane do ataku (umba z kolcem).
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Informatory gminne z lat 1990–2010 oraz 
czasopisma urzêdów gmin powiatu legio-
nowskiego, m.in. „Gazeta Wieliszewska”, 

„Informator Gminy Serock”, „Moje Legio-
nowo”, „Wieści Nieporêckie”, „Wieści z na-
szej gminy” [Jab³onna].
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W nowej szacie grafi cznej serii 
Tradycja Mazowsza 

dotychczas ukazały się:
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