
D³ugoœæ trasy:  ok. 7 km
Opracowanie trasy: Andrzej Krochmal

Aktualnoœæ mapy: wrzesieñ 2015 r.

Wzmianki o miejscowoœciach le¿¹cych
na terenach Gminy Celestynów pochodz¹ 
jeszcze z XVI w. Wymieniane s¹ tutaj wsie 

szlacheckie D¹brówka, Lasek, Glina, Ostrów 
i Pogorzel.

Z czasem na terenie Puszczy Osieckiej 
stopniowo powstawa³y Podbiel, Regut

i Tabor. Celestynów jest osad¹ najm³odsz¹ 
w ca³ej gminie. Nazwa miejscowoœci 

pochodzi prawdopodobnie od imienia 
miejscowego karczmarza Celestyna, b¹dŸ 
te¿ córki ówczesnego w³aœciciela maj¹tku 

Radzin - Celestyny Polakiewiczówny. 
Jednym z podstawowych czynników, 

decyduj¹cych o rozwoju Celestynowa, by³o 
zbudowanie Kolei Nadwiœlañskiej ³¹cz¹cej 

Kowel z granic¹ Prus Wschodnich, która 
bieg³a przez Che³m, Lublin, Dêblin, 

Warszawê i M³awê. By³  to najd³u¿szy szlak 
kolejowy Królestwa Polskiego. Dogodne 
po³¹czenie oraz wspania³y mikroklimat, 

œwie¿e i czyste powietrze sprawi³y,
¿e w latach trzydziestych ubieg³ego stulecia 

Celestynów zacz¹³ rozwijaæ siê jako 
miejscowoœæ letniskowa. Do dziœ jego 

wspania³y mikroklimat zachêca do 
odwiedzenia.

Na planie Celestynowa zaznaczono 
punkty kontrolne (PK), którymi
s¹ charakterystyczne obiekty.

Nale¿y odnaleŸæ te miejsca
i potwierdziæ odpowiadaj¹c

na pytania. 
Odpowiedzi proszê dostarczyæ

do organizatora.

Celestynów II
Spacer z Celestyn(¹)em

9/M/15

Wersja 2.0
* wg projektu „Celestynowski Szlak 
Polskiego Pañstwa Podziemnego opatrzone 
tekstem Tomasza Skrzypkowskiego
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Odpowiedzi	  należy	  przesłać	  na	  e-‐mail:	  poczta@trino.pttk.pl	  lub	  za	  pomocą	  formularza.	  
	  

Przesłanie	  odpowiedzi	  oznacza	  zgodę	  na	  umieszczenie	  na	  liście	  osób,	  które	  przebyły	  trasę	  TRInO.	  

trino.pttk.pl	  	  

Turystyczno-‐Rekreacyjna	  Impreza	  na	  Orientację	  

PK	  1	  

Drewniany	  budynek	  dworca	  PKP	  w	  Celestynowie	  z	  1900	  r.,	  typowy	  budynek	  na	  większych	  stacjach	  Drogi	  Żelaznej	  
Nadwiślańskiej.	  Na	  płd.-‐wsch.	  narożniku	  budynku	  znajduje	  się	  metalowa	  tablica	  poświęcona	  pamięci	  2	  śmiertelnie	  rannym	  
członkom	  akcji	  odbicia	  więźniów	  w	  Celestynowie	  w	  nocy	  z	  19	  na	  20	  maja	  1943	  r.	  
A:	  Jaką	  nazwę	  nosiła	  grupa,	  której	  byli	  członkami?	  
Pomnik	  (obok	  stacji)	  poświęcony	  10	  ofiarom	  bombardowania	  stacji	  kolejowej	  przez	  Luftwaffe	  ok.	  godz.	  17:00	  w	  dn.	  1	  IX	  1939	  r.	  
B:	  Ile	  harcerek	  było	  wśród	  ofiar	  bombardowania?	  
Pomnik	  (obok	  stacji)	  poświęcony	  „Akcji	  pod	  Celestynowem”	  przeprowadzonej	  w	  nocy	  z	  19	  na	  20	  maja	  1943	  r.	  w	  celu	  odbicia	  
więźniów.	  Już	  w	  czasie	  okupacji	  niemieckiej	  akcja	  ta	  została	  opisana	  przez	  Aleksandra	  Kamińskiego	  (ps.	  Juliusz	  Górecki)	  	  
w	  książce	  „Kamienie	  na	  szaniec”.	  
C:	  Z	  ilu	  połączonych	  ze	  sobą	  naturalnych	  kamieni	  składa	  się	  pomnik?	  

PK	  2	  
Krzyż	  przydrożny	  (ul.	  Osiecka	  3/5)	  z	  tablicą	  upamiętniającą	  śmierć	  18	  cywilnych	  mieszkańców	  Celestynowa	  
rozstrzelanych	  na	  pobliskiej	  górce	  Brzezińskiej	  w	  dniu	  30	  grudnia	  1939	  r.	  
Jaki	  rok	  widnieje	  na	  krzyżu?	  

PK	  3	   Pomnik	  przyrody:	  dąb	  szypułkowy	  (obw.	  338	  cm,	  wys.	  17	  m)	  „Stanisław”	  z	  drewnianą	  kapliczką	  (ul.	  Osiecka	  62)	  
Ile	  postaci	  przedstawiono	  w	  kapliczce?	  

PK	  4	   Transformator	  przy	  ul.	  Podgórnej	  
Jaki	  numer	  nosi	  transformator?	  

PK	  5	   Brama	  prowadząca	  na	  teren	  posesji	  z	  zabytkową	  Willą	  „Rezydówka”	  (ul.	  Św.	  Kazimierza	  16)	  
Jaki	  rok	  widnieje	  pomiędzy	  prętami	  bramy?	  

PK	  6	  
Budynek	  Urzędu	  Gminy	  Celestynów	  (ul.	  Regucka	  3,)	  wewnątrz	  którego	  znajduje	  się	  tablica	  upamiętniająca	  Jadwigę	  
Katuszewską,	  która	  pod	  koniec	  II	  w.	  św.	  udzieliła	  schronienia	  obywatelowi	  Francji	  -‐	  dezerterowi	  z	  armii	  niemieckiej.	  
Ile	  krzyży	  jest	  na	  tablicy	  bliźniaczej	  gminy	  z	  Francji?	  

PK	  7	   Budynek	  szkoły	  podstawowej	  w	  Celestynowie	  (ul.	  Wrzosowa	  42)	  
Jakie	  inicjały	  nosi	  przyjaciel	  szkoły	  upamiętniony	  na	  tablicy	  przy	  wejściu?	  

PK	  8	  
Tablica	  na	  terenie	  Zespołu	  Szkół	  poświęcona	  nieistniejącemu	  eklektycznemu	  pałacykowi	  zwanemu	  „Koprówka”	  
od	  nazwiska	  jego	  właścicieli,	  gospodarzy	  pałacu	  od	  1927	  r.	  Pałac	  został	  rozebrany	  pod	  koniec	  lata	  2004	  r.	  
Ile	  było	  filarów	  przy	  wejściu	  od	  frontu	  do	  pałacyku?	  

PK	  9	  
Pomnik	  drugiej	  egzekucji	  w	  Celestynowie	  dokonanej	  w	  dniu	  11	  II	  1944	  r.	  w	  miejscu	  zwanym	  „pod	  górką”,	  	  
z	  którego	  wydobywano	  piach	  na	  budowy.	  
Ile	  lat	  miał	  najmłodszy	  z	  rozstrzelanych?	  

PK	  10	  

Kościół	  parafialny	  p.w.	  Wniebowstąpienia	  NMP	  z	  1929	  r.	  (ul.	  Św.	  Kazimierza	  ).	  W	  środku	  znajdują	  się	  tablice	  
poświęcone	  żołnierzom	  WP	  i	  AK	  m.in.	  poległym	  w	  Akcji	  pod	  Celestynowem.	  
A:	  W	  którym	  roku	  odbyła	  się	  misja	  święta	  w	  parafii	  Celestynów	  upamiętniona	  	  
na	  drewnianym	  krzyżu	  przed	  wejściem	  do	  kościoła	  (od	  strony	  zachodniej)?	  
B:	  Ile	  „1”	  występuje	  na	  najstarszym	  pomniku	  w	  Celestynowie	  upamiętniającym	  rocznicę	  
Niepodległości?	  

PK	  11	   Droga	  krzyżowa	  
Jaki	  numer	  nosi	  stacja	  najbardziej	  wysunięta	  na	  południe?	  

PK	  12	   Przedszkole	  „Kubuś”	  –	  dawna	  szkoła,	  miejsce	  tajnego	  nauczania,	  wybudowana	  w	  1942	  r.	  (ul.	  Szkolna	  2)	  
Ile	  okien	  znajduje	  się	  na	  ścianie	  frontowej?	  

PK	  13	  
Dwór	  Radzin	  (ul	  Otwocka	  18).	  Najstarszy	  budynek	  w	  Celestynowie	  wybudowany	  na	  początku	  jako	  drewniany,	  a	  od	  1873	  r.	  
murowany	  w	  stylu	  klasycystycznym	  z	  parkiem	  dworskim	  o	  pow.	  2	  ha	  z	  II	  połowy	  XIX	  w.	  W	  czasie	  II	  wojny	  światowej	  	  
mieściła	  się	  tutaj	  placówka	  żołnierzy	  AK	  "Wilk".	  
Ile	  pionowych	  prętów	  (poza	  obramowaniem)	  jest	  w	  furtce	  (tuż	  przy	  bramie	  wjazdowej)?	  

PK	  14	  
Komin	  z	  1928	  r.	  dawnej	  cegielni	  powstałej	  w	  1850	  r	  działającej	  do	  czasu	  pierwszej	  egzekucji	  
cywilnych	  mieszkańców	  Celestynowa	  w	  grudniu	  1939	  r.	  
Ile	  pierścieni	  poszerzających	  komin	  znajduje	  się	  na	  jego	  szczycie?	  

PK	  15	  

Pomnik	  (skrzyżowanie	  ul.	  Prostej	  i	  Obrońców	  Pokoju)	  upamiętniający	  akcję	  wysadzenia	  i	  ostrzelania	  pociągu	  z	  niemieckim	  
wojskiem,	  tzw.	  Urlaubzugu	  w	  nocy	  z	  11	  na	  12	  XII	  1943	  r.	  przeprowadzoną	  przez	  oddział	  AK	  pod	  dowództwem	  porucznika	  
Józefa	  Czumę.	  W	  akcji	  wzięło	  udział	  72	  członków	  oddziału	  podzielonego	  na	  grupy	  „Falenica”,	  „Rembertów”,	  „Świdry-‐
Wiązowna”.	  W	  ciągu	  15-‐minutowej	  akcji	  zniszczono	  kilka	  wagonów,	  zginęło	  120	  Niemców,	  130	  było	  ciężko	  rannych	  (7	  zmarło)	  
i	  ponad	  100	  lekko	  rannych.	  Niestety	  oddział	  AK	  stracił	  2	  swoich	  żołnierzy.	  
Ile	  pseudonimów	  zostało	  wymienionych	  na	  pomniku?	  

PK	  16	   Budynek	  Nadleśnictwa	  Celestynów	  (ul.	  Obrońców	  Pokoju	  58)	  
Ile	  okien	  znajduje	  się	  w	  dachu	  od	  frontu?	  

PK	  17	  
Drewniany	  krzyż	  (skrzyżowanie	  ulic	  Obrońców	  Pokoju	  i	  Jankowskiego).	  Na	  terenie	  posesji	  przy	  ul.	  Obrońców	  
Pokoju	  34A	  jeden	  z	  pomników	  przyrody:	  dąb	  szypułkowy.	  Inny	  w	  pobliżu	  płn.	  strony	  peronu	  kolejowego.	  
Jaki	  rok	  widnieje	  na	  krzyżu?	  

	  



	  	  

	  

Imię	  i	  nazwisko:	  	   _______________________________________________________________________________________	  

Klub/miejscowość:	  	   _______________________________________________________________________________________	  

trino.pttk.pl	  	  
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