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Na planie miasta zaznaczono różne miejsca, 
punkty kontrolne (PK). Do każdego z nich  

zadano pytanie. Odpowiedzi na pytania,  
jako potwierdzenie przebycia trasy, należy  

przesłać do organizatora. 

Opracowanie trasy: Ewa Świderska 

Aktualizacja trasy i kreślenie mapy: Dariusz Mazurek 

Aktualność: marzec  2020 r. 
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Radzymin to jedno z najstarszych miast na Mazowszu. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą 

z XIII wieku. Rozkwit miasta datuje się na XVI-XIX wiek, kiedy to pozostawało ono własnością 
wielu rodzin szlacheckich, m.in. Leszczyńskich, Lubomirskich oraz Czartoryskich. Ks. Eleonora 

Czartoryska ufundowała klasycystyczny kościół wraz z dzwonnicą. Największe znaczenie 
dla miasta miała bitwa stoczona z bolszewikami w 1920 roku, zwana „Cudem nad Wisłą”. 

15 sierpnia 1920 r. rozegrała się przełomowa batalia w wojnie polsko-bolszewickiej, która 
zapobiegła rozszerzeniu się komunizmu na Polskę, a może i na całą Europę. Dzień ten stał 

się dniem Żołnierza Polskiego, a święto do 1939 roku było hucznie obchodzone w mieście 

i całym kraju.  
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Radzymin 

Radzymin 

Miasto Cudu nad Wisłą 

13/M/16 

Długość trasy: 5,1 km 

Liczba PK: 25  
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Trasa zalicza się do 

Jubileuszowej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej 
„Bitwa Warszawska 1920-2020” 

Regulamin odznaki jest do pobrania ze strony 

https://praga.warszawa.pttk.pl 

pomnik, głaz, obelisk 

kapliczka,  
figura religijna 

krzyż 

pomnik przyrody 

inne obiekty 
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Mural na budynku 
przy skwerze św. Floriana w Radzyminie 

0,8 km 



  

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację (13/M/16) 

PK 1 
Krzyż upamiętniający mieszkańców Radzymina walczących w Powstaniu Styczniowym. 

Iloma wkrętami przymocowano do krzyża tabliczkę z rokiem? 

PK 2 
Dom Ludowy z 1907 r. i kino „Czar”. Obecnie mieści się tutaj Miejska Sala Koncertowa im. F. Chopina. Skwer Czterech 
Wieszczów.  

Kto jest fundatorem popiersia patrona obiektu? 

PK 3 
Klasycystyczny budynek Instytutu Nauczycieli Szkół Elementarnych wzniesiony w latach 1843-1844. 

Jaki przedmiot wykładał w Instytucie upamiętniony tablicą członek Rządu Narodowego Romualda Traugutta? 

PK 4 
Pomnik przyrody rosnący przy zabytkowej willi z lat 20. XX wieku. 

Jaki jest numer ewidencyjny drzewa? 

PK 5 
Pomnik przyrody. 

Jaki numer (ukryty pod bluszczem od strony ulicy) oraz jaką nazwę nosi to drzewo? 

PK 6 
Pomnik ku pamięci Premiera Rządu Obrony Narodowej, Wincentego Witosa, wzniesiony dla upamiętnienia jego pobytu  
w okopach żołnierzy walczących pod Radzyminem.  

Która rocznica widnieje na tablicy pamiątkowej? 

PK 7 
Skwer św. Floriana z pomnikiem i tablicami poświęconymi historii radzymińskiej OSP. Na przyległym budynku mural.  

Jakie wydarzenie miało miejsce w 1903 roku? 

PK 8 
Budynek plebanii z drugiej połowy XVIII w. 

Jaką nosi on nazwę? (szukaj na drewnianej werandzie) 

PK 9 
Wzniesiony w latach 1773-1780 kościół Przemienienia Pańskiego fundacji księżnej Eleonory Czartoryskiej. Od 1993 r. 
nosi tytuł Kolegiaty. Krzyż misyjny. 

W którym roku odbyły się pierwsze Misje Parafialne? 

PK 10 
Budynek z 1779 r. 

W jakim celu go wzniesiono? 

PK 11 
Głaz pamiątkowy odsłonięty w 150. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida. 

Jaka szkoła go ufundowała? 

PK 12 
Pomnik upamiętniający pierwszy na ziemiach polskich Motocyklowy Wyścig Szosowy. 

Ile liczyła jego trasa? 

PK 13 
Budynek dworca Mareckiej Kolei Dojazdowej łączącej Warszawę z Markami i Radzyminem. W czasie Bitwy Warszawskiej 
na dworzec dowożono zaopatrzenie dla walczących wojsk oraz ewakuowano z miasta rannych. 

Co się obecnie w nim mieści? 

PK 14 
Replika karawaki – krzyża cholerycznego. 

Z którego wieku pochodził oryginał? 

PK 15 
Pomnik kolejarzy wspomagających wojsko w bitwie z bolszewikami o Radzymin. 

Na ilu podkładach kolejowych ułożono szyny? 

PK 16 
Budynek Stacji Uzdatniania Wody Oligoceńskiej. 

Jaki rok widnieje na metalowej chorągiewce wieńczącej budynek? 

PK 17 
Park krajobrazowy księżnej Czartoryskiej. Domek administratora. 

Ile, łącznie z dachem, jest w budynku przeszklonych otworów okiennych?  

PK 18 
Droga Golgoty Narodu Polskiego 1920 r. Betonowy Krzyż Virtuti Militari. 

Komu go poświęcono? 

PK 19 
Droga Golgoty Narodu Polskiego 1920 r. Betonowy Krzyż Virtuti Militari. 

Kogo w ten sposób upamiętniono? 

PK 20 
Budynki Piekarni Garbolewskich funkcjonującej w Radzyminie od 1936 roku. Figura Matki Bożej. 

Jaki napis wyryto na kamieniu u podstawy figury? 

PK 21 
Mural upamiętniający walki toczone w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.  

Jakich dwóch generałów wspomniano na muralu? 

PK 22 
Plac papieski przy cmentarzu żołnierzy WP poległych w 1920 r. Aleja 11 Dębów Katyńskich. 

Komu poświęcony jest ten Dąb Pamięci? 

PK 23 
Cmentarz żołnierzy WP poległych w bitwie pod Radzyminem w 1920 r. Grupa 18 tablic pamiątkowych. 

Jakie wydarzenie przedstawia 13 tablica licząc od ulicy? 

PK 24 
Cmentarz żołnierzy WP poległych w bitwie pod Radzyminem w 1920 r. Mogiła żołnierzy Armii Krajowej. 

Ile lat miał najmłodszy poległy? 

PK 25 
Cmentarz żołnierzy WP poległych w bitwie pod Radzyminem w 1920 r. Bratnia Mogiła Strzelców Kaniowskich. 

W którym roku ją odrestaurowano? 
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