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Wstęp Foreword

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugie, uaktualnione 
wydanie tej wyjątkowej publikacji, poświęconej naszemu małemu, urokli-
wemu miastu. Czynimy to z tym większą przyjemnością, że właśnie w tym 

roku sprawuje ono zaszczytną rolę miasta startowego 73. edycji wyścigu kolarskiego 
Tour de Pologne.

Leżący na szlaku wielkiej historii Radzymin, który nieprzerwanie od ponad 
pół tysiąca lat szczyci się prawami miejskimi, to nasz wspólny powód do dumy.  
To wielowiekowa tradycja, wielonarodowa kultura, ale też spuścizna po wszyst-
kich pokoleniach naszych przodków.

Tu, gdzie niegdyś rosła puszcza, wyrosło miasto – pierwsze z tej strony Warsza-
wy, dobrze pamiętające czasy, gdy nie była jeszcze stolicą. I choć na przestrzeni 
wieków liczne wojny i zawieruchy dziejowe niejednokrotnie ścierały Radzymin  
z powierzchni ziemi, to jednak za każdym razem miasteczko odradzało się, pod-
noszone z gruzów rękami swoich mieszkańców.

Trzeba bowiem powiedzieć, że Radzymin od zawsze miał szczęście do ambit-
nych ludzi, a czuwające nad nim Oko Opatrzności sprawiało, że w najtrudniej-
szych chwilach mógł liczyć także na przychylność władców.

Warto podkreślić, że z dziejami ziemi radzymińskiej nierozerwalnie związane 
są wybitne postacie świata kultury, nauki oraz bohaterowie narodowi. Obok wiel-
kich ludzi historia radzymińska odznacza się także wielkimi wydarzeniami.

To właśnie tu, na polach i ulicach Radzymina – Miasta Cudu nad Wisłą – ro-
zegrały się decydujące walki Bitwy Warszawskiej 1920 r., zaś dzień 15 sierpnia,  
w którym miasto odbito z rąk Armii Czerwonej, ustanowiony został Świętem 
Wojska Polskiego.

Miasto, wyklęte w czasach PRL-u za swe chlubne dzieje, dziś odzyskuje utraco-
ny splendor i dynamicznie się rozwija, silne historią i słowami św. Jana Pawła II, 
który odwiedził je w 1999 r. 

Mając nadzieję, że burzliwe dzieje Radzymina będą również dla Państwa inspi-
rującą lekturą, pragnę przypomnieć, że dzisiaj to my, współcześni Radzyminiacy, 
mamy niepowtarzalną szansę na zapisanie kolejnych kart nowoczesnej historii 
naszego miasta.

Głęboko wierzę, że historia Radzymina pozostanie wielką dla potomnych.

Burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński

We take great pleasure in presenting to you the second, updated edition 
of this unique publication dedicated to our small, charming town. We 
are all the more pleased that it is published in 2016 when Radzymin is 

the start scene of the 73rd Tour de Pologne cycling race.
Radzymin is proud of its reach history. It established its town charter more than 

five hundred years ago and evokes our unifying pride. The source of this recogni-
tion emanates from: the town’s centuries-old tradition, its multinational culture 
together with the legacy of generation upon generation of our ancestors. 

Here, where once a forest grew, the town Radzymin was established. It was the 
first town on this side of Warsaw and remembers well the days prior to Warsaw’s 
capital status. Despite the fact that over the centuries numerous wars and histor-
ical turmoil often almost pounded it from the face of Earth, the town was reborn 
each time, lifted from the rubble with the hands of its inhabitants.

It must be said that Radzymin has always been fortunate to have ambitious 
people, and the watching Eye of Providence afforded it a continued allowance of 
help from rulers, often during troubled times.

It is worth noting that the history of the Radzymin region is inseparable from 
the outstanding figures from the world of culture, science and national heroes. 
In addition to its great men, the history of Radzymin is characterized by great 
events.

It was here, in the fields and streets of Radzymin, the town of the “Miracle upon 
the Vistula River”, where the decisive battle of the Battle of Warsaw took place in 
1920. As a commemoration the day of August 15th, the day when Polish soldiers 
re-captured Radzymin from the hands of the Red Army, has been established as 
the Polish Armed Forces Day. 

The town, distressingly afflicted during communism for its glorious history, is 
now recovering its lost splendor and dynamically developing. It draws strength 
from its history and the words of St. John Paul II who visited it in 1999. 

Hoping that the stormy history of Radzymin will also be a reading inspira-
tion to you, I wish to recall that today, we, the modern Radzymin people, have 
a unique opportunity to create new, modern records of the history of our town.

I firmly believe that the great history of Radzymin will prevail for posterity.

The Mayor of Radzymin
Krzysztof Chaciński  
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Legendy o nazwie dawnej 
puszczańskiej osady

Many Polish cities originated in the Middle Ages, 
when privileges by princes and kings allowed 
for their construction and development. The 

history of Radzymin is similar but neither the historic be-
ginning of the town nor a pretext for legends is the subject 
of historians’ inquiry, their focus lies in the origin of the 
name “Radzymin”. 

The settlement, now called Radzymin, was a stopping 
place for merchants travelling along the nearby trade ro-
ute in the Middle Ages. The oldest and most popular le-
gend recalls a forest full of swamps and marshes, and ro-
gue ambushes, stretched around the settlement. The place 
was so inaccessible and treacherous that the owner of the 
land – the Piast duke Konrad Mazowiecki settled one 
of his subjects there to warn travelers about the danger. 
“You are advised to pass by” (Polish „radzę omiń”) cried 
a courtier observing the adventurers who wanted to take 
a shorter route. In time, this cry was shortened to a word 
resembling the existing name of the town.

Could things have been different? Could merchants and 
deputies hurrying to the Duke of Mazovia have stayed in 
the village? Maybe the courtier was only advising travel-
lers to avoid the place (Polish „Radzim ino”)? Another le-
gend says that it was where missions stopped on the way 

Wiele polskich miast bierze swój początek w wie-
kach średnich, kiedy to przywileje, czy to ksią-
żęce, czy królewskie pozwalały na ich budowę  

i rozwój. Nie inaczej swoją historię rozpoczyna Radzymin. 
Jednak nie prapoczątki miasta, ale pochodzenie jego na-
zwy są tak przedmiotem dociekań historyków, jak i pretek-
stem do narodzin legend. Osada, dziś zwana Radzyminem,  
w średniowieczu była miejscem postoju dla kupców podró-
żujących pobliskim szlakiem handlowym. 

Najstarsza i najpopularniejsza z legend głosi, że wokół 
osady rozpościerała się puszcza pełna bagien i moczarów, 
a do tego zbójeckich zasadzek. Miejsce było tak niedostęp-

ne i zdradliwe, że właściciel ziem - książę piastowski Kon-
rad Mazowiecki osadził tu jednego ze swych poddanych, 
aby ostrzegał podróżnych przed niebezpieczeństwem. 
„Radzę, omiń tę puszczę!” wołał dworzanin przestrzegając 
śmiałków chcących skrócić sobie drogę. Z czasem to woła-
nie skrócono do „Radzę, omiń!”, następnie „Radzę, miń!”, 
a stąd już tylko krok do obecnego brzmienia. 

A może rzecz miała się jeszcze inaczej? Inna legenda-
głosi, że w osadzie mieli zatrzymywać się na narady kupcy  
i posłowie, spieszący do księcia mazowieckiego, w myśl-
przyjętej zasady, że ,,Radzim ino” – zawsze obradujemy 
tutaj, podczas ostatniego postoju.

Legends on the former 
forest settlement name

to Warsaw to hold counselling meetings before entering 
the princely city (Polish “narady”), hence the settlement 
became known as Radzymin. 

It may, however, be neither due to the meetings nor the 
warnings. The third legend corresponds with the events 
noted in hagiographies and tells us that at precisely this 
location the Radzim brothers, “Gaudenty” and “St. Woj-
ciech”, stopped for their last shared accommodation on 
their journey to Prussia. The Blessed Virgin then appeared 
to St. Wojciech in a dream, warning him against the for-
thcoming martyr’s death and recommending he bid fare-
well to his brother who could safely continue the journey. 
Maybe of all the fabled legends, this is the most fabulous.

Eventually historians concluded that the name of Ra-
dzymin derived from one of the Slavic names: Radzymir, 
Radzym or Radzim. This would mean that the city owes 
its name either to one of the first settlers who was not 
mentioned in chronicles, or to the first Polish bishop, per-
haps to commemorate the Christianization of these lands. 
Whichever story we want to believe, we will probably ne-
ver know for sure. Nevertheless they ignite imagination to 
search the history of the ancient forest town whose origins 
are lost in the mists of time...

Ostatnie, najmniej rozpowszechnione z podań kore-
sponduje z wydarzeniami zanotowanymi w hagiogra-
fiach i głosi, że to właśnie w tym miejscu, zatrzymali się 
na ostatni wspólny nocleg zmierzający do Prusów bracia 
Radzim ,,Gaudenty” i św. Wojciech, któremu to we śnie 
objawiła się Matka Boska uprzedzając go przed męczeń-
ską śmiercią i polecając, by pożegnał brata Radzima, który 
stąd może jeszcze bezpiecznie zawrócić w kierunku Seroc-
ka, a stamtąd do Płocka. 

I kto wie, czy właśnie ta najmniej rozpowszechniona  
z legend, nie kryje w sobie „największego ziarnka” prawdy? 

Wszak faktem jest, że historycy i etymolodzy nazwę Ra-

dzymin wywodzą właśnie od starosłowiańskiego imienia 
,,Radzymir, Radzym lub Radzim”. A to by oznaczało, że 
miasto zawdzięcza swoją nazwę albo pierwszemu osadni-
kowi o tym imieniu, o którym milczą kroniki i podania, 
albo właśnie pierwszemu metropolicie ziem polskich. 
(Być może dla upamiętnienia chrystianizacji tych ziem?).

Tego, jak było naprawdę zapewne nie dowiemy się już 
nigdy. Niemniej, trzeba przyznać, że każda z tych legend 
kusi i zmusza do zadumania się nad pochodzeniem nazwy 
Radzymin - tego pradawnego puszczańskiego miasta, któ-
rego początki giną w pomroce dziejów…
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Przywilej fundowania miasta Radzymina 
przez Najjaśniejszego Księcia Bolesława 

z dnia 5 września 1475 roku Janowi Radzymińskiemu dany

W imię Pana, amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę, jako że przystoi zacności książąt o dobra poddanych swoich sta-
rać się, kiedy onych postępki mają pieczy i uwadze, aby czuli się ochotniejszymi w wierności ku Nam na przyszłość. 

Przeto My, Bolesław, z Łaski Bożej książę Mazowsza i Rusi etc. etc., niemniej Pan i dziedzic Ziemi Warszawskiej i Zakro-
czymskiej etc. etc. oznajmiamy porządkiem niniejszym, którym to jest potrzebne i pożyteczne wiedzieć, tak teraźniejszym 
jako i przyszłym, że, mając na uwadze wierność i posłuszeństwo szlachetnego Jana z Radzymina, podkomorzego zakro-
czymskiego, Nam szczerze oddanego i wdzięcznie Nam miłego, pragniemy z usilności Naszej wierność jego wynagrodzić  
i pomnożyć, jako również jego prawnych sukcesorów do wierności większej sposobić i dlatego, ulegając prośbom jego, Prawo 
niżej napisane i wyszczególnione dajemy i daliśmy na wieki.

Naprzód zatem, Miasto w dziedzictwie jego i dobrach w powiecie warszawskim położone, zezwalamy od nowa budować  
i erygować i pełną moc dajemy, dopuszczając każdemu i wszystkim używania w tymże mieście przebywającym lub w nim za-
mieszkać chcącym, wszelkich praw, jakie mieszkańcy z innych miast naszych zażywają i kontentują się, a mianowicie handel 
w wagach, funtach i łokciach prowadzić i w nich się ćwiczyć. Ażeby ząś przyrzeczone miasto stan lepszy uzyskać mogło, przeto 
w nim Sąd Tygodniowy, szczególniej w dniach środowych, pozwalamy odprawować, wszelkie sprawy kupców i jakiegokolwiek 
stanu ludzi sądzić, sprawy rozstrzygać jakiegokolwiek by nie były one rodzaju i formy. 

Ze względu na tego rodzaju prawa i łaski wszyscy i każdy z osobna obywatele miasta rzeczonego i kmiecie w dobrach 
dziedzicznych przez tegoż Jana posiadanych albo w tych, których temuż Janowi lub jego prawnym sukcesorom nabyć się uda, 
zobowiązani będą z każdego łana posiadanego i uprawnego, po wieczne czasy, na każde Święto Marcina - Biskupa po dwa gro-
sze monety w Naszej ziemi powszechnie kursującej Nam lub Naszym sukcesorom płacić, od innych zaś prac i obowiązków po-
spolitych mieszkańcy miasta Radzymina są wolni za wyjątkiem służby wojennej. Prawami tymi każdy kontentować się będzie 
według prawa niemieckiego - chełmińskiego. Nadto, chcąc tegoż Jana i Jego prawnych sukcesorów większymi łaskami obdarzyć, 
przeto od wszystkich sędziów, podatków, wojewodów, kasztelanów, urzędników i ministrów uwalniamy. Ilekroć, którykolwiek  
z mieszkańców przez tychże na sąd zostałby pozwany, tylekroć żaden z nich żadnemu sądowi nie będzie posłusznym, na zarzuty 
niechaj się wstrzyma odpowiadać, za co żadnej kary nie będzie. Przed oblicze Nasze jednak pozwany i sądownie sprowadzony 
w jakiejkolwiek sprawie posłusznym być musi, pismem jednak pieczęcią Naszą opatrzonym pozwany być musi. 

Uwalniamy i uwolniliśmy wymienionego Jana, podkomorzego zakroczymskiego i jego prawnych sukcesorów od wszelkich kar 
małych i dużych, za wyjątkiem „piędziesiętnej”, której, jeśliby przyrzeczony Jan i jego prawni sukcesorzy podpadli, tedy Nam nie 
więcej jak dwa grosze, sędziemu jeden, podsędkowi zaś pół grosza pospolitej monety płacić będą winni. 

Temuż Janowi i Jego prawnym sukcesorom znosimy i nadajemy, i łaskawie nadaliśmy prawa, że gdziekolwiek dobra jego dzie-
dziczne z naszymi przez rzeką by graniczyły, tam tenże Jan ze swymi prawnymi sukcesorami wały czyli groble po obydwóch brze-
gach rzeki mogli budować, to tylko włączając, żeby ściąganie wody w sadzawki czyli stawy Nam i naszym poddanym żadnej szkody 
nie czyniły. Na które rzeczy świadectwo pieczęć Naszą wielką ku upewnieniu i wiadomości kładziemy. 

Działo się to w Pułtusku we wtorek przed narodzeniem Marii Panny Roku Pańskiego tysiąc czterysta siedemdziesiąte-
go piątego w obecności panów Krzysztofa Kępy z Wąsza, wojewody płockiego i mazowieckiego Jakuba Mińskiego, Andrze-
ja Ruszczyca z Warszawy, Wojciecha Bortkowskiego i Jakuba Ciechanowskiego, kasztelanów i wielu innych świadków świa-
domych około pierwiastków rzeczy. Pisane ręką Czcigodnego i wybornego męża oraz ministra Chełchowskiego, lekarskiej 
nauki magistra płockiego jak również kanonika warszawskiego, pisarza rządu w Czersku i Makowie oraz Kancelarii Na-
szej, który od Nas miał poruczone zlecenie i moc słowo w słowo Przywilej ten napisać, w aktach Naszych się znajdujący  
i innym go przekazać.

Dux Boleslaus
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Zarys dziejów Radzymina
„Co by było, gdyby nie było tego Radzymina,
tego Cudu nad Wisłą”.
                                 Ojciec Święty Jan Paweł II

10 11

Radzymin, jedno z najstarszych miast na Mazowszu, 
posiada bogatą, obfitującą w liczne wydarzenia hi-
storię. Niestety, jego początki giną w pomroce dzie-

jów.
Niewątpliwie, znaczący brak wiedzy o najstarszych dzie-

jach Radzymina, z jednej strony wynika z niezachowania 
źródeł pisanych, z drugiej jest konsekwencją faktu, że na te-
renie miasta nie przeprowadzono jak dotąd poważniejszych 
badań wykopaliskowych, poprzestając na większych sonda-
żach archeologicznych w jego okolicach i na terenie gminy.

Niemniej jednak, dzięki dotychczasowemu rozpoznaniu 
i badaniom powierzchniowym wiemy chociażby, że osad-
nictwo prehistoryczne na tym terenie rozpoczęło się już 
w starszej epoce kamienia, a więc ok. 9 tysięcy lat p.n.e., 
o czym świadczą odkrycia dokonane w rejonie radzymiń-
skiego Aleksandrowa. Jednakże najwyższą wartość posia-
da zespół 21 kurhanów ziemnych, odkrytych we wsi Ar-
ciechów. Jest to jedyny na terenie powiatu wołomińskiego 
obiekt o własnej formie krajobrazowej, wpisany  do rejestru 
zabytków, jako starożytne cmentarzysko z I-IV w. n. e.

Bezsprzecznie, odkrycia te uznać należy za ciekawe i war-
tościowe z punktu widzenia nauki, chociaż z perspektywy 
badań nad początkami samego miasta Radzymina zdają się 
one niewiele wyjaśniać. Pewną poszlakę natomiast, mogą 
stanowić stanowiska, w których odkryto ślady osadnictwa 
wczesnośredniowiecznego, gdyż na tej podstawie można 
przyjąć, że stałe, zorganizowane osadnictwo w bezpośred-
nim rejonie Radzymina i na jego obszarze, ściśle związane  
z systematycznym karczowaniem puszczy i zaprowadza-
niem rolnictwa na wyrudowanym terenie, rozpoczyna się 
ok. VII wieku n.e. To z kolei oznacza, że początków Radzy-

mina, podobnie jak większości najstarszych polskich miast, 
należy upatrywać w czasach przedpiastowskich, kiedy for-
mowały się plemienne wspólnoty terytorialne, stanowiące 
zaczątek przyszłego organizmu państwowego.

Warto zauważyć, że istnienie takiej organizacji rodo-
wej na tym obszarze sugerują chociażby funkcjonujące 
do dziś nazwy miejscowe na terenie gminy Radzymin, 
jak np. wieś Opole. Nazwa ta bezpośrednio odnosi się 
do określenia nadanego jednej z najstarszych jednostek 
terytorialnych polskich Słowian, tworzonych właśnie  
w czasach przedpaństwowych. Mianem „Opola”, okre-
ślano lokalny związek osiedleńczy, skupiony wokół upra-
wianego przez wspólnotę pola, stanowiącego podstawę 
bytu tejże społeczności. Reasumując: zakładane w czasach 
plemiennych siedliska rodowe, z czasem organizowane  
w opola, wraz z przyrostem ludności stawały się następ-
nie czymś w rodzaju współczesnej gminy, w których naj-
większa wieś, gród, osada targowa, osada rzemieślnicza,  
w miarę jak rosło jej znaczenie w regionie, przekształcała 
się w ośrodek miejski.

Wysoce prawdopodobne jest, że Radzymin przeszedł po-
dobną ewolucję. Niewątpliwie jednak, mielibyśmy stupro-
centową pewność co do tej teorii, gdybyśmy dysponowali 
koronnym dowodem, w postaci zachowanego grodziska 
średniowiecznego, świadczącego o tym, że interesujące nas 
miasto, już wówczas było ważnym ośrodkiem administra-
cyjno-obronnym. Niestety, brak wyraźnych śladów osad-
nictwa grodowego, okazuje się jak dotąd osobliwą cechą, 
wyróżniającą na mapie archeologicznej nie tylko gminę 
Radzymin, ale i całe terytorium obecnego powiatu woło-
mińskiego.

Co prawda, brak grodziska może stanowić potwierdzenie 
powszechnego poglądu głoszącego, iż w średniowieczu tereny 
Mazowsza leżące na wschód od Wisły należały do najsłabiej 
zaludnionych, a co za tym idzie najsłabiej rozwiniętych gospo-
darczo regionów. Teren był gęsto zalesiony, bagienny, a przy 
tym położony w znacznym oddaleniu od głównych ośrodków 
polityczno-gospodarczych. Niemniej jednak, bardziej praw-
dopodobne jest, że pozostałości grodów na tym terenie, ze 
względu na zły stan zachowania, jak też wspomniane już sła-
be rozpoznanie archeologiczne, po prostu nie zostały jeszcze 
odnalezione. Tymczasem, za ich istnieniem przynajmniej w 
rejonie uczęszczanego szlaku handlowego ze Starego Bródna 
na Ruś Kijowską, a więc w bezpośrednim położeniu Radzymi-

na, gdzie krzyżował się także szlak handlowy z Kamieńczyka, 
przemawiają chociażby niektóre znaleziska archeologiczne, 
pochodzące z kilkunastu ujawnionych dotychczas stanowisk.

Poza tym, na duże znaczenie Radzymina, jako lokalnego 
średniowiecznego ośrodka gospodarczego wskazuje rów-
nież widoczny do dziś, przedkolacyjny układ osadniczy, 
zachowany w rejonie Starego Rynku, który potwierdza, że 
przed uzyskaniem praw miejskich, miejscowość ta mia-
ła charakter wczesnośredniowiecznej osady targowiskowej  
o czytelnych cechach rozplanowania wokół kwadratowego 
rynku.

W związku z powyższym, zaskakującym jawi się fakt, że 
dość istotne znaczenie Radzymina we wczesnym średnio-
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wieczu, jako regionalnego ośrodka handlu, nie znajduje 
potwierdzenia w zachowanych źródłach piśmienniczych. 
Trzeba bowiem zauważyć, że Radzymin, pierwotnie zwany 
„Radzimino”, pojawia się w dokumentach właściwie do-
piero w pierwszej połowie XV w., jeżeli nie liczyć budzącej 
wątpliwości niektórych badaczy wzmianki z 1383 r., mó-
wiącej o uznaniu przez Radzymin zwierzchnictwa księcia 
Ziemowita.

Przy czym, na uwagę zasługuje fakt, że podobna sytuacja do-
tyczy praktycznie wszystkich ówcześnie głównych ośrodków  
w pobliżu Radzymina, za wyjątkiem nazw mniejszych wsi, któ-
re bywają wzmiankowane niekiedy nawet już w XIII w., jak np. 
podradzymińska wieś Mokre wymieniana już w 1229 r.

Nad przyczynami takiego stanu rzeczy trudno dywa-
gować i zapewne pozostaną one już nierozstrzygnięte.  
W oparciu o doświadczenia z późniejszych, udokumentowa-
nych dziejów miasta wypada jedynie zasygnalizować, że być 
może na skutek różnych czynników powodujących wyludnie-
nie tj. najazdy, katastrofy naturalne, czy epidemie, osada prze-
żywała okresy długotrwałego regresu i degradacji, co mogło 
skutkować marginalizacją jej znaczenia i tym samym pomi-
nięciem w zapisach kronikarskich.

Jakkolwiek, należy przyjąć, że brak zachowanych przekazów 
piśmiennych na temat Radzymina w okresie między XII - XIV, 
w którym bezsprzecznie już istniał, uniemożliwia jednoznacz-
ne rozstrzygnięcie szeregu interesujących zagadnień, związa-
nych z początkowym okresem istnienia tej miejscowości.

Niedostatki źródeł dokumentalnych, w niewielkim stopniu 
rekompensowane są przez tradycyjne przekazy ustne i lokalne 
legendy, które wśród mieszkańców Radzymina przekazywane 
są co najmniej od kilku pokoleń.

Jedną z interesujących wieści, która niestety, nie znajduje 
odzwierciedlenia w dokumentach, stanowi przekaz głoszący, 
że początki Radzymina sięgają I poł. XIII w., kiedy to ok. 1230 
r., na terenie obecnego miasta osiadł zasłużony dworzanin – 
kuchmistrz ks. Konrada Mazowieckiego. W zamian za lojal-
ną służbę, książę nadał swemu słudze rozległe włości, wraz  
z puszczańską osadą, położoną obok szlaku handlowego.

Zapewne, na kanwie tego przekazu, stworzona została  
z czasem legenda o powstaniu nazwy Radzymin, która już 

pod koniec XIX w. była mocno rozpowszechniona wśród 
samych mieszkańców. Rzeczona legenda, wywodzi nazwę 
miasta od zlepka słów ,,Radzę omiń”, czyli określa miejsce 
położone wśród zdradliwych moczarów i bagien, (trudnych 
do przebycia dla podróżnych, za to znakomicie nadających 
się do urządzania zbójeckich zasadzek), przed którymi prze-
strzegał podróżnych umieszczony na znaku napis, oraz od-
delegowany tutaj książęcy wartownik.

Oczywiście mamy tutaj do czynienia z naiwnym zja-
wiskiem tzw. „etymologii ludowej”, bowiem jak wskazują 
językoznawcy, nazwa „Radzymin” pochodzi od starosło-
wiańskiego imienia ,,Radzymir, Radzim”. A zatem miasto 
zawdzięcza swą nazwę albo pierwszemu legendarnemu 
osadnikowi z czasów plemiennych, o którym milczą kro-
niki, albo, co bardziej prawdopodobne, i co sugeruje hagio-
graf salezjański ks. Wincenty Zalewski, pierwszemu me-
tropolicie ziem polskich Radzimowi Gaudentemu, którego 
kult na ziemiach polskich najbardziej rozpowszechniony 
był w XI-XIII w. W związku z powyższym, nie można wy-
kluczyć, że nadanie nazwy „Radzimino” już istniejącej osa-
dzie, nastąpiło w tamtym właśnie okresie i stanowiło upa-
miętnienie chrystianizacji tych ziem.

ERYGOWANIE PARAFII I PRZYWILEJE 
LOKACYJNE DLA MIASTA 

Pierwszym zachowanym dokumentem, bezspornie doty-
czącym Radzymina, jest przywilej nadany jego dziedzicowi 
Janowi Hornuchowi (Hornkowi) przez księcia mazowiec-
kiego Bolesława IV (książę warszawski, czerski, ciechanow-
ski, łomżyński i podlaski).

Przywilej ten został spisany w miejscowości Nur nad Bu-
giem w dniu Świętej Trójcy 1440 roku. Z całą pewnością 
wiemy, że w tym czasie Radzymin był już znaną i liczącą 
się na Mazowszu osadą targową, a jego właściciel cieszył się 
dużym zaufaniem dworu książęcego. 

(Ciekawostką jest, że być może przywilej ten odnosi się 
już do podupadłej osady miejskiej, przypomnijmy bowiem, 
że Radzymin już w II poł. XIV w. wzmiankowany był jako 
miasto. Należy jednak mieć na uwadze, że najstarsze za-
chowane przekazy piśmienne są dość niejasne i budzą wąt-

pliwości badaczy, dlatego współcześnie za oficjalną, a przy 
tym bezsprzeczną datę lokacji uznaje się akt potwierdza-
jący nadanie praw miejskich, sporządzony w 1475 roku).

Wobec powyższego należy przyjąć, że prawa miejskie Ra-
dzyminowi nadał książę mazowiecki Bolesław V. Przywilej 
lokacji miasta sporządzony został 5 września 1475 roku 
w Pułtusku i przekazano go na ręce Jana Radzymińskie-
go, ówczesnego podkomorzego zakroczymskiego. Lokacji 
dokonano na prawie chełmińskim. Prawo stworzone przez 
Krzyżaków było wówczas wzorcowym dla wielu osad Ma-
zowsza (prawo to opierało się na dużym samorządzie we-
wnętrznym oraz pośredniej roli urzędników między miesz-
czanami i księciem). Zatem, na mocy aktu lokacyjnego  
z 1475r., Radzymin stał się siedzibą Sądu Tygodniowego,  
w mieście wybudowano ceglany zamek, a mieszczanie 
zyskali prawa do uprawiania handlu w wagach, funtach  
i łokciach, i zwolnieni zostali z wszelkich podatków (oprócz 
rocznej opłaty w kwocie 2 groszy ,,z każdego łana posiada-

nego lub uprawnego”) oraz prac i obowiązków pospolitych, 
z wyjątkiem służby wojennej.

Należy zaznaczyć, że już dwa lata wcześniej, czyli w 1473 
roku, biskup płocki Kazimierz wydał akt erekcyjny dla tu-
tejszej parafii, po czym został wybudowany niewielki, mo-
drzewiowy kościół, który spłonął podczas wielkiego pożaru 
miasta na początku XVII w.

Nadanie praw miejskich, założenie parafii oraz dogodne 
położenie geograficzne przyczyniły się do szybkiego rozwoju 
miasta jako ważnego ośrodka gospodarczego na Mazowszu. 

Na przełomie XV i XVI w. książęta z dynastii Piastów mazo-
wieckich zezwolili na postawienie w Radzyminie młyna oraz 
rozbudowę dróg i gościńców. W 1529 r. Radzymin z całym Ma-
zowszem znalazł się w Koronie Królestwa Polskiego. W następ-
nych latach (do ok. 1570 r.) miasto zyskało kolejne przywileje, 
między innymi zgodę na wycinkę lasów oraz na korzystanie  
z pastwisk i pól należących do Korony. W 1584 roku - za pano-
wania króla Stefana Batorego - Radzymin liczył 318 mieszkań-
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Procesja Bożego Ciała w Radzyminie - początek XX wieku                            Corpus Christi procession in Radzymin - the beginning of the twentieth century

Mapa powiatu radzymińskiego z 2-giej połowy XIX wieku
The map of the Radzymin borough from the second half of the nineteenth century 

ców i 39 domów, ponadto w mieście były dwa młyny, zajazd  
i dwie karczmy.

Przez prawie dwa stulecia miasto wraz z otaczającymi je 
wsiami należało do rodziny Radzymińskich, by na początku 
XVII wieku przejść w posiadanie znanego rodu wielkopol-
skiego Leszczyńskich. Na mocy porozumienia zawartego  
w kwietniu 1605 roku między dotychczasowym właścicie-
lem miasta wojewodą podlaskim Janem Radzymińskim  

a rodem Leszczyńskich, ostatnia z rodu Anna wyszła za 
mąż za Rafała Leszczyńskiego, wnosząc mu w posagu do-
bra radzymińskie.

Niestety, w 1615 roku miasto prawie całkowicie zostało 
zniszczone przez ogromny pożar – pozostało tylko 8 do-
mów. Dlatego w 1635 r., na prośbę braci Leszczyńskich, 
król Władysław IV nadał miastu przywilej odbywania czte-
rech jarmarków w ciągu roku. Do radzymińskiej parafii 
zostały wówczas przyłączone m. in. wsie Zawady, Rżyska  
i Wólka Radzymińska. 

W tym czasie Radzymin przechodził różne koleje losu 
związane nierozerwalnie z dziejami I Rzeczypospolitej. 
Szczególnie tragiczne piętno w historii miasta odcisnął 
potop szwedzki, który spowodował ogromne zniszczenia  
i zastój gospodarczy. Prawdopodobnie wówczas właścicie-
le Radzymina – ród Leszczyńskich, zgodzili się ze wzglę-
dów ekonomicznych na rozwój osadnictwa żydowskiego. 
Dzięki prężnej działalności Leszczyńskich miasto szybko 
dźwignęło się z upadku i w 1676 roku liczyło prawie 800 
mieszkańców (219 domostw).

W okresie I Rzeczypospolitej w okolicznych lasach od-
bywały się wielkie polowania królewskie, w których uczest-
niczyli władcy Polski tacy jak m.in.: Stefan Batory, Włady-
sław IV i Jan Kazimierz oraz Jan III Sobieski. (W pobliżu 
miejscowości Dąbkowizna – kilka kilometrów od miasta 
– rośnie „dąb Jana Kazimierza”, gdzie podobno król odpo-
czywał po trudach polowania).

ZŁOTA EPOKA 
– RADZYMIN W CZASACH OŚWIECENIA 

W I połowie XVIII wieku, w okresie panowania Augu-
sta II, dobra radzymińskie nabył marszałek wielki koronny 
Franciszek Bieliński, który w 1764 roku sprzedał Radzymin 
Michałowi i Eleonorze Czartoryskim. Mając tak znako-
mitych protektorów Radzymin przeżywał bujny rozkwit, 
określany często jako – „złoty okres w dziejach miasta”.

Szczególna w tym zasługa księżnej Eleonory Czartory-
skiej, która wybudowała tutaj swoją okazałą, letnią rezy-
dencję w stylu klasycystycznym. Pałac otoczony był słyn-
nym w całej Polsce pięknym parkiem krajobrazowym. 

Ponadto, dzięki jej staraniom, w latach 1773 - 1780 
wzniesiono nowy murowany kościół według projektu ar-
chitekta królewskiego Jana Chrystiana Kamsetzera. Konse-
kracja świątyni odbyła się 10 czerwca 1781 roku z udziałem 
biskupa płockiego księcia Michała Jerzego Poniatowskiego 
oraz biskupa Adama Naruszewicza, wybitnego przedstawi-
ciela polskiego Oświecenia, nazywanym często „history-
kiem narodu”. Obok kościoła wzniesiona została klasycy-
styczna dzwonnica.

Dzięki hojności księżnej Czartoryskiej w 1779 r. zorgani-
zowano również pierwszą na tym terenie szkołę elementar-

ną. Dziedziczka Radzymina poświęcała także wiele uwagi 
poprawie warunków życia mieszkańców miasta. Przykła-
dem takich działań był unikalny w skali całej Rzeczypospo-
litej „Instruktarz”, który zawierał zbiór praw i powinności 
dworu wobec mieszczan i obowiązki tychże wobec dworu.

Miasto tętniło wówczas życiem, a częstym gościem na 
dworze księżnej Eleonory był ostatni król Polski Stanisław 
August Poniatowski oraz przedstawiciele wielu znamie-
nitych rodów magnackich. W pałacu swojej wujenki król 
odbywał ważne narady polityczne dotyczące naprawy Rze-
czypospolitej Obojga Narodów. Na jej prośbę w 1785 roku 
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Odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki w maju 1920 roku                              The unveiling of the monument of Tadeusz Kosciuszko in May, 1920

Stanisław August Poniatowski nadał Radzyminowi nowe 
prawa, uwzględniające jego potrzeby rozwojowe. (Tradycja 
ustanowionych wtedy targów w każdą środę tygodnia prze-
trwała do dzisiaj).

W tym czasie obowiązki proboszcza radzymińskiej parafii 
(od 1779 r.) pełnił ksiądz Kazimierz Narbutt, czołowy my-
śliciel i reformator epoki Oświecenia, znany w całym kraju 
działacz Komisji Edukacji Narodowej – członek Towarzy-
stwa do Ksiąg Elementarnych, kawaler ustanowionego przez 
króla w 1765 roku orderu św. Stanisława. Z jego inicjatywy 
powstała szkoła elementarna oraz został założony cmentarz 
parafialny (tzw. „stary cmentarz” przy ulicy POW). 

Jesienią 1794 roku księżna Eleonora Czartoryska wy-

jechała do Wołczyna, swoich dóbr na Podolu, gdzie rok 
później zmarła. Została pochowana w kościele Świętego 
Krzyża w Warszawie obok swojego męża księcia Michała 
Fryderyka Czartoryskiego.

W trakcie Insurekcji Kościuszkowskiej w Radzyminie zor-
ganizowano jeden z punktów werbunkowych dla ochotni-
ków. Ponadto, mieszkańcy zaopatrywali powstańcze wojska 
w żywność i furaż dla koni, a miasto honorowało jako zapłatę 
bilety skarbowe tzw. „bilety Kościuszki”. (O tym, jak wielkie 
było zaufanie do naczelnika, niech świadczy fakt, że owe bi-
lety przechowywano w miejskiej kasie aż do 1821 r., kiedy 
to carskie władze wojewódzkie nakazały ich urzędowe znisz-
czenie). Jesienią 1794 r. miasto znalazło się na trasie prze-

marszu wojsk korpusu gen. Stanisława Mokronowskiego, 
które następnie wzięły udział w przegranej bitwie pod nieod-
ległą Kobyłką. Wydarzenia 1794 r. na długo pozostały w pa-
mięci radzyminiaków. (Pielęgnowane, odżyły 3 maja 1920 r., 
kiedy Polska znów walczyła o przetrwanie z Rosją. Wówczas 
w Radzyminie odsłonięto pomnik Tadeusza Kościuszki, nie 
spodziewając się, że trzy miesiące później stanie się on po-
dobnie jak samo miasto, symbolem wielkiego zwycięstwa).

Pod koniec XVIII wieku dobra radzymińskie nabył pod-
komorzy Michał Gronowski – sekretarz wielki koronny, a w 
1800 roku - hrabia Kazimierz Raczyński. Miasto, liczące wte-
dy około 3500 mieszkańców, znajdowało się w latach 1795 - 
1809 na północnym krańcu zaboru austriackiego. Położone 
niedaleko miasta komory celne umieszczone w Wólce Ra-
dzymińskiej oraz Kuligowie sprawiły, że rozwinął się przy-
graniczny handel i nastąpiło ożywienie gospodarcze.

RADZYMIN W OKRESIE NIEWOLI NARODOWEJ
Podczas wojny polsko – austriackiej w 1809 roku pod mia-

stem rozegrała się bitwa zakończona sukcesem wojsk Księ-
stwa Warszawskiego. W nocy z 25 na 26 kwietnia wojska 
polskie uderzyły z dwóch stron na oddziały austriackie, któ-
re obsadziły Radzymin. Po ciężkiej kilkugodzinnej walce siły 
polskie pod dowództwem pułkowników: Jana Sierawskiego 
i Piotra Strzyżowskiego rozbiły II batalion wołoski i pluton 
huzarów. Zwycięska bitwa pod Radzyminem zapoczątkowa-
ła pomyślną dla Polaków ofensywę wojsk księcia Józefa Po-
niatowskiego, która doprowadziła do przyłączenia do Księ-
stwa Warszawskiego ziem trzeciego zaboru austriackiego.

Latem 1812 roku przez Radzymin przemaszerowała część 
oddziałów Wielkiej Armii Napoleona idących na Moskwę, 
którymi dowodził marszałek Andre Massena.

W wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego w 1815 roku 
miasto znalazło się w granicach Królestwa Polskiego. Trzy 
lata później księżna Magdalena Maria Raczyńska przekaza-
ła dobra radzymińskie swojemu synowi księciu Edwardowi 
Lubomirskiemu.

Nowy właściciel miasta, poeta i dyplomata, został po-
strzelony w pojedynku. Książę zmarł w lutym 1823 roku, 
w wieku zaledwie 27 lat, zapisując w testamencie na rzecz 

miasta znaczną sumę pieniędzy – pół miliona złotych pol-
skich oraz pałac.

Wykonawca testamentu hrabia Edward Raczyński – 
przyjaciel i krewny zmarłego księcia Lubomirskiego wy-
budował za tę kwotę szpital oftalmiczny („Instytut cho-
rób ocznych”) przy ulicy Smolnej w Warszawie, w którym 
mieszczanie radzymińscy mieli prawo pierwszeństwa do 
bezpłatnego leczenia się.

W 1824 roku Radzymin stał się własnością barona Ludwika 
de Mohrenheima – sekretarza Wielkiego Księcia Konstante-
go. Zabiegał on przez kilka lat o przeniesienie ze Stanisławowa 
do Radzymina siedziby powiatu. W tym celu w 1830 r. wy-
budował on okazały, klasycystyczny budynek według projektu 
Henryka Marconiego. Ponieważ utworzenie powiatu radzy-
mińskiego nie doszło wówczas do skutku, budynek został 
przeznaczony na lazaret dla wojska.

W trakcie Powstania Listopadowego okolice Radzymina 
były dwukrotnie miejscem walk polsko-rosyjskich o War-
szawę: w lutym oraz we wrześniu 1831 roku. Należy podkre-
ślić, że kilkudziesięciu mieszczan radzymińskich, wałczyło 
w ochotniczym oddziale powstańczym, który w okolicach 
Czarnowa nad Bugiem rozgromił duży oddział Kozaków,  
a następnie w rejonie Powązek brał czynny udział w obronie 
Warszawy przed atakiem wojsk feldmarszałka Iwana Paskie-
wicza. Do aktywnego udziału w narodowowyzwoleńczym 
zrywie zachęcał mieszkańców własnym przykładem, ówcze-
sny burmistrz Mikołaj Zatoński.

 Około 1840 roku miasto i należące do niego włości na-
był pochodzący z Estonii znany przemysłowiec warszawski 
Aleksander von Krusenstern. W latach 1843 – 1845 zbudo-
wany został, według projektu znakomitego architekta An-
tonio Corazziego, gmach Instytutu Nauczycieli Szkół Ele-
mentarnych. Budynek, wzniesiony w charakterystycznym 
dla epoki stanisławowskiej stylu klasycystycznym, był fun-
dacją Ministerstwa Oświaty Królestwa Polskiego. Instytut  
w Radzyminie miał znakomitą kadrę pedagogiczną i słynął  
z wysokiego poziomu nauczania. Wykładowcami byli tu 
m.in. Aleksander Baudouin de Courtenay (jego syn Jan – 
urodzony w marcu 1845 roku w Radzyminie - został później 
wybitnym językoznawcą i kandydatem na pierwszego prezy-
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denta Odrodzonej Rzeczypospolitej), nauczyciel matematy-
ki Roman Żuliński – członek Rządu Narodowego Romualda 
Traugutta oraz inspektor Julian Ochorowicz. W roku 1862 
miasto zostało zniszczone przez wielki pożar. Brak możli-
wości zapewnienia stancji dla uczniów, spowodował prze-
niesienie seminarium do Konina. W opuszczonym gmachu 
szkolnym został zakwaterowany batalion rosyjskich saperów.

W latach sześćdziesiątych XIX wieku dobra radzymiń-
skie odkupił od Krusensternów  marszałek szlachty powia-
tu sejneńskiego Antoni Skarbek – Kruszewski. Prowadził 
on, podobnie jak poprzednicy, długoletnią walkę z miesz-
kańcami miasta i okolicznych wsi o sprawy majątkowe. 
Jego rządy trwające do 1903 roku nie zapisały się dobrze 
w dziejach Radzymina, a w pamięci potomnych zapisał się 
głównie tym, że doprowadził do rozebrania pałacu zbudo-
wanego przez księżną Czartoryską.

Podczas Powstania Styczniowego w latach 1863-1864 
kilkunastu mieszczan radzymińskich brało udział w wal-
kach oddziału powstańczego kpt. Stanisława Zielińskiego. 
Było to jedno z ostatnich ugrupowań powstańczych toczą-
cych boje z wojskami rosyjskimi na terenie powiatu stani-
sławowskiego. W sierpniu 1863 r. oddział został otoczony 
przez przeważające siły rosyjskie pod Kałuszynem i poniósł 
ciężkie straty. Tylko nielicznym powstańcom udało się 
przebić na Podlasie. Ponadto, w okolicach Radzymina ope-
rował oddział ppłk. Józefa Jankowskiego. Ten jeden z naj-
wybitniejszych dowódców powstania po schwytaniu przez 
Kozaków pod Nieporętem był więziony i przesłuchiwany 
w Radzyminie, skąd został przewieziony do Warszawy. 
Kolejną wielką postacią Powstania Styczniowego związa-
ną z miastem był wspomniany już nauczyciel matematyki  
w tutejszym Instytucie Nauczycieli Elementarnych Roman 
Żuliński – członek pięcioosobowego Rządu Narodowego 
Romualda Traugutta, stracony wraz z towarzyszami na sto-
kach cytadeli warszawskiej 5 sierpnia 1864 roku. Powstań-
cze oddziały stoczyły w rejonie Radzymina kilka potyczek, 
do największej z nich doszło 30 lipca 1863 roku. Po upadku 
powstania władze carskie skazały na śmierć czterech miesz-
kańców Radzymina. Powstańcy zostali publicznie powie-
szeni na tzw. „Grudkach”, a na miasto nałożono wysoką 

kontrybucję. Zlikwidowano również szkołę elementarną 
wprowadzając w to miejsce szkołę rosyjską.

 W 1867 roku Radzymin stał się siedzibą powiatu radzy-
mińskiego, utworzoną z byłego powiatu stanisławowskiego. 
Siedzibą urzędu był budynek dawnego lazaretu wojskowego 
wybudowanego przez barona Mohrenheima. Dwa lata póź-
niej na przedmieściach Radzymina (tzw. Wioska Radzymiń-
ska), na parceli podarowanej przez Krusensternów, koloniści 
niemieccy zbudowali kościół ewangelicki oraz szkołę.

W drugiej połowie XIX w. Radzymin liczył około 200 do-
mów oraz ponad 3,5 tys. mieszkańców. W 1899 roku miasto 
zostało połączone z Warszawą kolejką wąskotorową, drugą 
tego typu linią komunikacyjną w Królestwie Polskim.

Na przełomie XIX i XX wieku, gdy proboszczem tutejszej 
parafii był ksiądz Teofil Kozłowski, dokonano rozbudowy 
kościoła – dobudowano dwie nawy boczne oraz wzniesio-
no okazałe wieże. Przebudową kościoła kierował architekt 
Konstanty Wojciechowski. W mieście powstały m.in. za-
kłady wyrobów żelaznych, browar, tartak oraz kilka cegiel-
ni. W 1900 roku z inicjatywy Józefa Łagowskiego powstało  
w Radzyminie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe, 
a dwa lata później ówczesny burmistrz miasta Stefan Kęsicki 
wraz z wielkim społecznikiem Julianem Frydrychewiczem 
doprowadzili do powołania pierwszej na terenie powiatu 
Ochotniczej Straży Pożarnej, która szybko stała się najpręż-
niej działającą organizacją społeczną w Radzyminie.

W omawianym okresie Radzymin, jako miasto powia-
towe, był siedzibą władz administracyjnych i sądowych. 
Oprócz starostwa mieścił się tu także Sąd Pokoju, sekreta-
riat hipoteczny i kancelaria notarialna. Ponadto znajdowa-
ły się szkoły elementarne, hotel, apteka, zbór ewangelicki 
i dwie synagogi. Wybuch I wojny światowej spowodował 
ożywienie działalności organizacji niepodległościowych,  
z tajną komórką POW na czele. W 1915r. miasto znalazło 
się pod okupacją niemiecką. W lipcu 1917 roku w pobli-
skim Beniaminowie Niemcy internowali oficerów z I oraz 
III brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.

Wieczorem 10 listopada 1918 roku rozpoczęło się roz-
brajanie Niemców stacjonujących w Radzyminie. Akcję 
sprawnie przeprowadzili miejscowi żołnierze Polskiej Or-

ganizacji Wojskowej wraz ze strażakami, dowodzeni przez 
braci: Juliusza i Mieczysława Dudzińskich. W następnych 
tygodniach radzymińscy strażacy, którzy przywrócili mia-
stu wolność zajęli się zabezpieczaniem mienia publicznego, 
czuwali nad porządkiem i pomagali w ustanowieniu pol-
skich władz administracyjnych.

APOGEUM ŚWIETNOŚCI MIASTA 
W CZASACH II RZECZYPOSPOLITEJ 

Tuż po odzyskaniu niepodległości, w grudniu 1918 roku, 
rozpoczął działalność polski samorząd miejski na czele  
z burmistrzem Stanisławem Marszałem, który pełnił tę 
funkcję przez cały okres międzywojenny. 

U progu II Rzeczypospolitej Radzymin liczył ok. 6 tysięcy 
mieszkańców (w tym ponad 50% stanowiła ludność pocho-
dzenia żydowskiego). Będąc siedzibą władz powiatowych, 
miasto pełniło funkcję ważnego ośrodka gospodarczego  

i administracyjnego dla okolicznych miejscowości. Głów-
nymi zajęciami tutejszej ludności były wówczas rolnictwo, 
rzemiosło oraz handel.

Niewątpliwie najbardziej znanym wydarzeniem w po-
nad 500 - letnich dziejach miasta jest bitwa z bolszewikami 
w sierpniu 1920 roku. Spośród działań zbrojnych na tzw. 
przedmościu warszawskim, walki w rejonie Radzymina miały 
najbardziej zacięty i krwawy przebieg. Poległo tu ponad 300 
żołnierzy, a prawie 3 tysiące zostało rannych lub zaginionych.

Już 12 sierpnia 1920 r. na pozycjach obronnych pod War-
szawą doszło do pierwszych walk, których natężenie, szcze-
gólnie w rejonie Radzymina, zaczęło gwałtownie wzrastać. 
Trwające cztery dni walki skupiły na sobie uwagę całej 
Polski. Miasto stało się wtedy symbolem dramatycznych 
wydarzeń związanych z obroną Warszawy przed inwazją 
bolszewicką. Wola walki polskich żołnierzy oraz męstwo 
bohaterów radzymińskiej bitwy: mjr. Stefana Waltera, kpt. 
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Uroczystości na radzymińskim cmentarzu 
w latach 30-tych XX wieku

                              The ceremony of the 1920 
Battle Anniversary at the Radzymin cemetery 

in the thirties of the twentieth century
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Zniszczony podczas walk w 1944 roku kościół w Radzymienie    The church in Radzymin, destroyed during the fights in 1944

Ryszarda Zapolskiego - Downara czy kpt. Stefana Pogo-
nowskiego przechyliły szalę zwycięstwa na polską stronę. 
15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, miasto zostało ostatecznie wyzwolone. Stanowiło to 
decydujący zwrot w całej bitwie warszawskiej, który zyskał 
miano „Cudu nad Wisłą”.

Tuż po zakończeniu bitwy (18 sierpnia 1920 roku)  

w Radzyminie odbyła się uroczystość nazwana wówczas 
“Świętem Virtuti Militari”. W mieście, które nosiło liczne 
ślady zakończonych niedawno walk, dowódca Frontu Pół-
nocnego gen. Józef Haller w towarzystwie ks. kardynała 
Aleksandra Kakowskiego odznaczył żołnierzy za wybitne 
czyny bojowe. Miejsce tej uroczystości nie było przypadko-
we - miało to wymiar symboliczny, podkreślający znacze-

nie bitwy pod Radzyminem dla całości zmagań w obronie 
Warszawy przed inwazją bolszewicką.

W okresie II Rzeczypospolitej miasto odgrywało rolę 
ważnego ośrodka gospodarczego i było miejscem wymiany 
handlowej dla wielu okolicznych miejscowości. Pomyślnie 
rozwijała się oświata i kultura. Zbudowano okazały budy-
nek szkoły powszechnej oraz powołano do życia Radzymiń-
ski Klub Sportowy „Mazur”. Działały liczne stowarzyszenia  

i organizacje społeczne. Tuż przed wybuchem wojny miasto 
liczyło ponad 8,5 tys. mieszkańców.

Pełniąc funkcję miasta powiatowego, Radzymin stanowił 
nie tylko centrum administracyjne, ale był także miejscem, 
gdzie ogniskowało się życie polityczne i społeczne prak-
tycznie całego powiatu. To właśnie tu znajdowały się sie-
dziby wielu partii, organizacji i stowarzyszeń obejmujących 
swym zasięgiem szereg pobliskich miejscowości. Ponadto 
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Targ w Radzyminie – koniec lat 40-tych XX wieku. W tle zniszczony kościół. (Pierwsza kolorowa fotografia miasta)       
The market square in Radzymin - late 40’s of the twentieth century
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w Radzyminie najczęściej odbywały się zjazdy i wybory do 
władz na szczeblu powiatowym.

Wśród partii politycznych bardzo mocną pozycję w mie-
ście miały ugrupowania prawicowe, m.in. Związek Ludo-
wo-Narodowy (od 1928r. występujące jako Stronnictwo 
Narodowe) oraz kierowane przez Karola Łobodowskiego 
- Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji.

W czasach II Rzeczypospolitej do grona najbardziej ak-
tywnie działających w mieście organizacji można zaliczyć 
m.in. Związek Strzelecki, Związek Peowiaków, Stowarzy-
szenie Młodzieży Katolickiej, Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet, a także, kierowane przez Karola Łobodowskiego  
i księdza Aleksandra Kobylińskiego, Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokół”.

Przez cały okres międzywojenny Cmentarz Poległych  
w Radzyminie był centralnym miejscem, gdzie każdego 
roku w dniu 15 sierpnia odbywały się wielkie manifesta-
cje patriotyczne związane z „Cudem nad Wisłą” w 1920 
roku. Podobne uroczystości organizowano również z okazji 
Święta Niepodległości.

9 października 1927 roku nastąpiło odsłonięcie Pomni-
ka - Kaplicy, w której budowę zaangażowało się wiele or-
ganizacji społecznych oraz osób indywidualnych. Patronat 
honorowy nad uroczystością objęli między innymi Józef 
Piłsudski, kardynał Aleksander Kakowski oraz prof. Wła-
dysław Grabski. Na Cmentarz Poległych przybył wówczas 
prezydent RP Ignacy Mościcki i liczna generalicja z Edwar-
dem Rydzem - Śmigłym na czele.

Wybuch II Wojny Światowej zapoczątkował szczególnie 
tragiczny okres w dziejach miasta. Już 7 września 1939 roku 
nad miastem rozegrała się bitwa powietrzna, podczas której 
zginęło 8 polskich lotników z trzech samolotów bombowych 
PZL P-37 „Łoś”, zestrzelonych w pobliżu wsi: Ciemne, Stary 
Janków i Łąki Radzymińskie. Pochowano ich na Cmentarzu 
Poległych, podobnie jak pięć dni później, czyli 12 września, 
127 żołnierzy z 20 Dywizji Piechoty płk Lawicza.

W wyniku zmian administracyjnych, przeprowadzonych 
przez władze niemieckie, zlikwidowano powiat radzy-
miński. Od 27 października 1939 roku miasto znalazło się  
w granicach dystryktu warszawskiego będącego częścią Ge-

neralnego Gubernatorstwa, a następnie utworzono tu po-
mocniczą jednostkę administracyjną tzw. Landkomisariat 
– będący niemieckim odpowiednikiem powiatu. W skład 
jego weszły miasta Radzymin i Wołomin oraz m.in. gminy: 
Tłuszcz, Jadów, Kamieńczyk, Strachówka oraz Międzyleś. 

Pierwsze masowe egzekucje mieszkańców ziemi radzy-
mińskiej odbyły się we wsi Załubice i na cmentarzu ewan-
gelickim przy ul. Polnej. Później przyszły następne w lasach 
w rejonie Łąk Radzymińskich i Rejentówki, na kirkucie ży-
dowskim i w Aleksandrowie. Doszło też do eksterminacji 
około 3 tys. Żydów radzymińskich w obozie zagłady w Tre-
blince. W mieście istniał silny ruch oporu, głównie Armii 
Krajowej, a w okolicach aktywnie działały Bataliony Chłop-
skie. Radzymiński Obwód AK noszący kryptonim „Rajski 
Ptak” utworzono w kwietniu 1942 roku. obwód swoim za-
sięgiem obejmował cały powiat radzymiński, a także gmi-
ny Somianka, Łochów oraz miasto Wyszków. Żołnierze AK 
spod znaku „Rajskiego Ptaka” w czasie okupacji niemieckiej 
i po tak zwanym „wyzwoleniu” przeprowadzili wiele akcji 
zbrojnych, dywersyjnych i sabotażowych. Do największych 
z nich zaliczyć należy okupioną wysokimi stratami bitwę 
pod Jerzyskami, stoczoną w dniach 12-14 sierpnia 1944 r. 
oraz samodzielne, choć niestety krótkotrwałe oswobodze-
nie Radzymina i Tłuszcza spod okupacji niemieckiej w ra-
mach akcji „Burza”.

W dniach 30 lipca – 6 sierpnia 1944 roku w rejonie Ra-
dzymina oraz Wołomina doszło do największej bitwy pan-
cernej na ziemiach polskich, a trzeciej co do wielkości (po 
Kursku i Falaise) podczas całej II wojny światowej. Klęskę  
3 Korpusu Pancernego przypłacili Rosjanie stratą około 
300 czołgów, a ich oddziały musiały wycofać się w okolice 
Mińska Mazowieckiego. 

Podczas II Wojny Światowej mieszkańcy Radzymina 
walczyli na wielu frontach płacąc często najwyższą cenę. 
Na przykład bohaterem obrony Lublina w 1939 roku zo-
stał Juliusz Dudziński, który jako organizator ochotnicze-
go oddziału obrońców zginął w zasadzce przygotowanej 
przez Niemców. Jego brat Mieczysław za działalność w AK 
spędził kilka miesięcy w więzieniu na Pawiaku, a następ-
nie został zgładzony w Oświęcimiu. Z kolei, najmłodszy  

z rodu Tadeusz, wojnę rozpoczął już 1 września w okoli-
cach zbombardowanego Wielunia, następnie ranny pod 
Otwockiem przedostał się do Francji, gdzie walczył do jej 
kapitulacji. Jako żołnierz I Dywizji Pancernej gen. Maczka 
został śmiertelnie ranny w bitwie pod Falaise i pochowa-
ny na cmentarzu wojskowym w Langannerie we Francji.  
W przeciwieństwie do niego nie ma swojego grobu ko-
lejny wielki syn radzymińskiej ziemi, pochodzący ze wsi 
Łosie ppłk. pil. Marian Pisarek, bohater Bitwy o Anglię, 
który walczył m.in. w legendarnym Dywizjonie 303. Mia-
nowany dowódcą 1 Polskiego Skrzydła Myśliwskiego poległ  
w dniu 29 kwietnia 1942 r.  (Jego samolot został zestrzelony 
w walce i przepadł w nurtach Kanału La Manche). Marian 
Pisarek, pośmiertnie, jako pierwszy z siedmiu polskich lotni-
ków odznaczony został Krzyżem Złotym Orderu Wojennego 
Virtuti Militari. Wśród wielu bohaterskich radzyminiaków są 
też tacy, których zamordowano w Katyniu. Są też żołnierze 
wyklęci, którzy do rodzinnego miasta powrócili dopiero po 
latach komunistycznego więzienia lub radzieckich łagrów.

Rezultat wojny i okupacji niemieckiej dla miasta to około 
4000 ofiar oraz 30% zniszczonych budynków. Między inny-
mi pod koniec wojny wycofujące się oddziały niemieckie 
wysadziły fronton kościoła wraz z wieżami.

NOWA, POWOJENNA RZECZYWISTOŚĆ 
- RADZYMIN MIASTEM WYKLĘTYM

Niestety, lata powojenne to okres zastoju gospodarczego  
i administracyjnej degradacji miasta. Władze komuni-
styczne robiły wszystko, aby wymazać z powszechnej świa-
domości historycznej Polaków pamięć o wojnie 1920 roku, 
m.in. zakazano urządzania patriotycznych zgromadzeń 
na Cmentarzu Poległych w Radzyminie. Ponadto, w 1952 
roku, zlikwidowano istniejący przez ponad 80 lat powiat 
radzymiński.

Podczas wizyty w Radzyminie w czerwcu 1973 roku,  
z okazji pięćsetlecia erygowania tutejszej parafii, Prymas 
Tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński nazwał szosę z Ra-
dzymina w kierunku Warszawy, gdzie krwawe boje w 1920 
roku z wojskami sowieckimi toczyły polskie pułki - „Drogą 
Golgoty Narodu Polskiego”. 

Przemiany polityczne w Polsce pod koniec lat osiem-
dziesiątych ubiegłego stulecia spowodowały, że ponownie 
zaczęto nawiązywać do tradycji kultywowanej w czasach 
II Rzeczypospolitej. Po wielu latach powróciły w Radzy-
minie historyczne nazwy ulic oraz zatwierdzony w 1936 
roku herb miasta – „Oko Opatrzności” na błękitnym tle. 
Z inicjatywy powstałego w 1988 roku Towarzystwa Przyja-
ciół Radzymina rozpoczęto uroczyste obchody zwycięskiej 
bitwy nad bolszewikami, którą szef brytyjskiej misji dyplo-
matycznej w Polsce w 1920 roku lord Edgar V. D’Abernon 
nazwał ,,osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”.

W grudniu 1992 roku ordynariusz diecezji warszawsko 
– praskiej biskup Kazimierz Romaniuk podniósł kościół pa-
rafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radzy-
minie do rangi kolegiaty (uroczystość erygowania kolegiaty 
odbyła się 25 marca 1993 r.). W słowie pasterskim do wier-
nych biskup podkreślił, że miało to na celu uhonorowanie 
miasta i regionu, gdzie dokonał się „Cud nad Wisłą”. 

W radzymińskich uroczystościach 15 sierpnia brali 
udział najważniejsi dostojnicy państwowi, a wśród nich 
prezydenci Rzeczypospolitej: Lech Wałęsa, Ryszard Ka-
czorowski, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński oraz 
Andrzej Duda.

Wydarzeniem, które na trwałe zapisało się w najnow-
szych dziejach miasta, była wizyta Ojca Świętego Jana 
Pawła II na miejscowym Cmentarzu Poległych. 13 czerwca 
1999 roku Ojciec Święty – Honorowy Obywatel Radzymina 
– modlił się wspólnie z jego mieszkańcami przy żołnier-
skich mogiłach poległych w obronie stolicy przed inwazją 
bolszewicką.

Wielka historia Radzymina to ciągle otwarty rozdział. 
Bogate dzieje miasta z jednej strony wciąż wzbogacane 
są o nieznane fakty z historii, które dopiero odkrywamy,  
z drugiej zaś o kolejne doniosłe wydarzenia, których staje-
my się świadkami. Do takich niewątpliwe zaliczyć należy 
73. Wyścig Kolarski Tour de Pologne, który 12 lipca 2016 r. 
wystartował „Szlakiem Historii” właśnie z Radzymina!

Władysław Kolatorski,
Rafał S. Lewandowski
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„What would have happened, if Radzymin was not here,
the Miracle on the Vistule”.
                                                           Pope John Paul II

An outline 
of the Radzymin history

Radzymin, one of the oldest towns in Mazovia, has a rich, 
eventful history. Its origins however, are lost in the mists 
of time. Already in the early Middle Ages, the existing 

settlement played an important role on the nearby trade route, 
acting as a berth for traveling traders. According to a legend, 
the name of the city comes from the words “you are advised 
to pass by” (Polish „radzę omiń”), as vast swamps and marsh-
es were located here centuries ago and carts could submerge, 
residents and a special envoy of the Duke of Mazovia  warned 
passing travellers against impending danger.

Undoubtedly, a significant lack of knowledge about the 
history of the oldest periods of Radzymin results from, on 
the one hand, no preserved records, while on the other, it 
is a consequence of the fact that throughout the town, ma-
jor excavations have not yet been carried out, only larger ar-
chaeological surveys in the area and in the municipality have 
taken place.

Nevertheless, due to the existing analysis and surface test-
ing, we know that prehistoric settlements in the area already 
began in the older Stone Age, approx. 9000 BC, as evidenced 
by the discoveries made in the area of Radzymin Aleksand-
row. The greatest in value is a complex of  21 earthen mounds 
discovered in the Arciechów village. It is entered into the reg-
ister of monuments as an ancient burial ground dating back 
to I-IV AD. Within the Wołomin boundary it is unique with-
in its own landscape form.

Unquestionably, these findings should be considered inter-
esting and valuable from the point of view of science, however, 

from the perspective of research into the origins of the town 
of Radzymin, they seem to explain little. A clue, however, may 
be the sites at which traces of the Early Middle Ages settle-
ment was discovered.On this basis it can be assumed that the 
exsistence  of a permanent, organized settlement in the imme-
diate area of Radzymin and within its region, closely related to 
systematic grubbing forest and introducing agriculture to the 
area, started in approx VII century AD. This, in turn, means 
that the beginning of Radzymin, like most of the oldest Pol-
ish cities, should be recognized in the days prior to the me-
dieval Piast dynasty, when tribal territorial communities were 
formed, being the nucleus of the future state organism.

It is worth noting that the existence of such an organiza-
tion in the area is suggested by the local names functioning 
even to this day in the municipality of Radzymin, e.g. Opole 
village. This name directly refers to the term given to one of 
the oldest territorial entities of Polish Slavs, created in the 
prestate times. “Opole” was the name used to determine a 
local settlement union, centered around a field cultivated by 
the community, which was the basis of the existence of the 
community. To sum up: the settlements established in the 
tribal times, later organized in “opola” (areas near fields), 
along with population growth, became something similar to 
a modern municipality in which the biggest village, settle-
ment, trade settlement, craft settlement, as its importance in 
the region was growing, transformed into an urban centre.

It is highly likely that Radzymin underwent a similar evo-
lution. Undoubtedly, however, we would be a hundred per-

cent sure about this theory, if we had the crowning proof in 
the form of preserved medieval settlements, proving that the 
town we are interested in, was already then, an important 
administrative and defensive centre. Unfortunately, the lack 
of clear evidence of settlements turns out to be a peculiar 
feature which distinguishes the archaeological map not only 
in the Radzymin municipality, but the entire territory of the 
present Wołomin locality.

No settlement could confirm the general view that in the 
Middle Ages, the Mazovia area east of the Vistula River was 
one of the least populated, and thus the least economical-
ly-developed regions. The area was densely wooded, swampy 
and, at the same time, located at a considerable distance from 
the main political and economic centeres. It is more likely 
however, that  due to the poor state of preservation, as well 
as the already mentioned weak archaeological analysis, the 
remains of settlements in the area, are simply awaiting dis-
covery. Meanwhile, their existence, at least in the region of 
the trade route from Stare Bródno to the Kievan Rus, and 
therefore in the immediate location of Radzymin, where the 
trade route from Kamieńczyk intersected, is proven by some 
archaeological findings, to come from several previously dis-
closed locations.

Besides, the great importance of Radzymin as a local me-
dieval economic centre the visible pre-settlement system, 
preserved in the area of the Old Market, confirms that, be-
fore obtaining municipal rights, the town was of an early set-
tlement marketplace nature with clear characteristics of the 
layout around its market square.

It seems surprising therefore, that the fairly significant im-
portance of Radzymin in the early Middle Ages as a regional 
trading hub is not confirmed in recorded sources. One must 
note that Radzymin, originally called “Radzimino,” appears in 
documents as late as  the first half of the fifteenth century, while 
a mention in 1383 regarding the recognition of the sovereignty 
of Prince Ziemowit by Radzymin, however, is open to debate.

At the same time, it is worth noting that a similar situation 
applies to virtually all of the then major centres near Radzy-
min, except for the names of smaller villages that are often 
mentioned as early as in the thirteenth century, for example, 
the Mokre village near Radzymin mentioned already in 1229.

It is difficult to analyse the causes of this state of affairs 
and probably they will remain unresolved. Based on the ex-
perience of the later-documented history of the town, it can 
only be indicated that, perhaps as a result of various factors 
causing depopulation i.e. incursions, natural disasters or epi-
demics, the settlement experienced periods of prolonged re-
gression and degradation, which could have resulted in the 
marginalization of its importance and thus no mention in 
chronicled records.

It should be assumed, however, that the lack of written 
mentions about Radzymin in the period between XII - XIV, 
when it undoubtedly already existed, prevents unequivocal 
answers to a number of interesting issues relating to the ini-
tial period of the existence of this town.

Deficiencies of documentary sources are, to a small extent, 
compensated by the traditional oral history and local legends 
present among the inhabitants of Radzymin for at least sev-
eral generations.

An interesting piece of information which unfortunately 
is not reflected in the documents, is the one that Radzymin 
origins date back to the first half of XIII, when in about 1230, 
within the present town, a deserved courtier settled - Fr. Chef 
Konrad Mazowiecki. In return for loyal service, the prince 
gave his servant vast land, with a forest settlement located 
next to a trade route.

Probably, on the basis of this information, a legend has 
been created over time about the creation of the name 
Radzymin which, at the end of the nineteenth century, was 
widespread among the residents. The said legend derives the 
name of the town from a patchwork of words, “you are ad-
vised to pass by” (Polish „radzę omiń”), it defines the place as 
situated among treacherous marshes and swamps (difficult 
to go for travellers, but perfectly suitable for furnishing rogue 
ambushes), against which travellers were warned with a sign 
and a prince’s guard.

Of course, we are dealing with the phenomenon of the so-
called naive “folk etymology”, because, as indicated by lin-
guists, the name “Radzymin” comes from the Slavic name, 
“Radzymir, Radzim”. Therefore, the city owes its name, ei-
ther to the first legendary settler from the tribal times, not 
mentioned in the chronicles, or, more likely, as suggested by  
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a biographer, a Salesian Father, Vincent Zalewski, to the first 
Metropolitan of Polish territory, Radzim Gaudenty whose 
cult on Polish territory, was most widespread in the elev-
enth-thirteenth century. Therefore, it cannot be ruled out 
that naming the already existing settlement “Radzimino” 
took place at that period and accounted for commemoration 
of Christianization of these lands.

The first document on Radzymina is a privilege awarded 
to its heir Jan Hornuch (Hornkow) by the Duke of Mazo-
via, Bolesław IV (the Duke of Warsaw, Czersk, Ciechanów, 
Lomza and Podlasie). This privilege was written in Nur on 
the Bug on the Holy Trinity Day in 1440. During this time, 
Radzymin was already a known and important Mazovia 
fair settlement, and its owner enjoyed great trust of the du-
cal court. (It is interesting that this privilege may apply to 
an already fallen urban settlement; it should be recalled that 
Radzymin, was mentioned as a town already in the second 
half of XIV. It should also be borne in mind, however, that 
the oldest preserved written information is quite vague and 
raises doubts among researchers, therefore, the official and, 
at the same time, unquestionable location date is the act of 
confirming the assignment of civic rights, drawn up in 1475).

Given the above it is assumed as a fact that in 1475, the 
Duke of Mazovia, Boleslaw V, granted civic rights to Radzy-
min. The privilege of the City location was drawn up on Sep-
tember 5 in Pultusk, and placed in the hands of Jan Radzy-
miński, the  Zakroczym chamberlain. The location took place 
under the Chelmno law. The law created by the Teutonic 
Knights was the legal standard for a number of settlements 
of Mazovia ( it was based on a large internal self-government 
and the intermediate role of offices between the townspeople 
and the prince). It should be noted that two years earlier, i.e. 
in 1473, the bishop of Plock, Kazimierz issued a foundation 
act for the parish and had a small, larch church built which 
burned down during the great fire in the early seventeenth 
century. 

Granting civic rights, founding the parish and convenient 
geographical location contributed to the rapid development of 
the city as an important economic centre in Mazovia. At the 
turn of the fifteenth and sixteenth centuries the princes of the 
Mazovia Piast dynasty allowed a mill to be built in Radzymin 

and roads to be extended. In 1529, Radzymin together with 
the whole of Mazovia was included in the Crown of the Polish 
Kingdom. In subsequent years (up to 1570), the city gained 
further privileges, including permission for felling forests and 
the use of pastures and fields belonging to the Crown. In 1584 
years - under the reign of King Stefan Batory - Radzymin was 
inhabited by 318 inhabitants and included 39 houses (in addi-
tion, there were two mills, an inn and two taverns).

For nearly two centuries, the city along with the surround-
ing villages, belonged to the Radzyminski family. Then, 
at the beginning of the seventeents century, a well-known 
Leszczyński family from Wielkopolska region became the 
owners of the land. Under the agreement reached in April 
1605 between the previous owner of the town, the Podlaskie 
province governor, Jan Radzymin and the Leszczynski fam-
ily, Anna, the last of the family, married Rafał Leszczyński, 
with Radzymin being offered as good dowry.

Unfortunately, in 1615 the city was almost completely de-
stroyed by a huge fire which left only 8 houses left. In conse-
quence, in 1635, at the request of the Leszczyński brothers, 
King Władysław IV granted Radzymin the privilege to host 
trade fairs four times a year. At that time the Radzymin par-
ish was then joined by, among others, Zawada, Rżyska and 
Wólka Radzymińska villages.

During this time, Radzymin saw various vicissitudes in-
extricably linked with the history of the First Polish Repub-
lic. A particularly tragic point in the city’s history was the 
so-called “Swedish Deluge” which caused massive destruc-
tion and economic stagnation. The owners of Radzymin, the 
Leszczyński Family, probably for economic reasons, agreed 
for the development of the Jewish settlement. Thanks to the 
vigorous activity of the Leszczyński family the city quickly 
recovered from the fall and, in 1676, was inhabited by nearly 
800 residents (219 households). 

During the seventeenth century, in the surrounding 
woods, great royal hunting events were held, attended by Pol-
ish kings: Władysław IV and John II Casimir from the Vasa 
dynasty and Jan III Sobieski (near the village of Dąbkowizna 
- a few kilometeres from the city - there is the “Jan Kazimierz 
oak” where apparently the king rested after a long hunt).

In the first half of the eighteenth century, during the reign 

of Augustus II, Radzymin was acquired by the Grand Mar-
shal of the Crown Francis Belinsky who, in 1764, sold Radzy-
min to Michael and Eleanor Czartoryski. With such great 
protectors, Radzymin flourished. This is often referred to as 
“the golden period in the history of the city”.

Special credit for that is due to Duchess Eleonor Czartorys-
ka who built her great summer residence here in the classic 
style. The palace was surrounded by a beautiful landscaped 
park, famous throughout Poland. 

Moreover, thanks to her efforts in the years 1773-1780  
a new brick church was designed and built by the royal ar-
chitect John Christian Kamsetzer. The consecration of the 
church took place on June 10, 1781 with the participation of 
the Bishop of Plock, Prince Michael George Poniatowski and 
the Bishop Adam Naruszewicz, an outstanding representa-
tive of Polish Enlightenment, often called “the historian of the 
nation”. Next to the church, a classic bell tower was erected 
which, until today, has remained unchanged and therefore, 
according to art historians, is considered the most valuable 
monument of Radzymin architecture. At the bell tower, in 
1781, four bells were located: two from the old church bear-
ing the date 1713, one - founded by Princess Czartoryska and 
a bell donated by King Stanislaw August Poniatowski (looted 
from the city by the Russian army retreating from the Polish 
Kingdom in 1915).

Thanks to the generosity of Princess Czartoryska in 1779, 
the first elementary school in this area was also organized. In 
front of the school building, a statue of St John Nepomuk was 
erected - named “at the Holy John.” The Heiress of Radzymin 
also devoted much attention to improving the living condi-
tions of the inhabitants of the city. Examples of such activities 
include the “Briefings” unique in the whole of the Republic 
which contained a set of rights and duties of the court to the 
townspeople and the responsibilities of those to the manor. 

The city was vibrant with life, and the last Polish king 
Stanislaw August Poniatowski was a frequent guest at the 
court of Duchess Eleonor, along with representatives of many 
illustrious aristocratic families. In the palace of the king’s 
aunt important political meetings were held concerning the 
Polish-Lithuanian Commonwealth. At her request, in 1785, 
Stanisław August Poniatowski, in consideration of their de-

velopmental needs, granted a new law to Radzymin. The tra-
dition of Wednesday fair organized each week has survived 
until today.

During this time, (from 1779) Kazimierz Narbutt, a leading 
thinker and reformer of the Age of Enlightenment, an activist 
of the National Education Committee known throughout the 
country, Member of the Society for Elementary Books and A 
Knight of the Order of St. Stanislaus, established by the king 
in 1765, was the Radzymin parish priest Upon his initiative, 
an elementary school and a parish cemetery were established 
(the so-called “old cemetery” at the POW street). 

In autumn 1794, Duchess Eleonor Czartoryska went to 
Wolczyn, their goods in Podole, where she died a year later. 
She was buried in the Holy Cross Church in Warsaw, next to 
her husband Prince Michael Frederick Czartoryski. 

During the Kosciuszko Insurrection, one of the points for 
recruiting volunteers was organized in Radzymin. In addi-
tion, residents were supplying insurgent forces with food 
and forage for horses, and the town accepted the so-called 
“Kosciuszko tickets” as a valid form of payment. (Great con-
fidence in the head is evidenced by the fact that these tickets 
were stored at the municipal cashier until 1821 when the Tsa-
rist provincial authorities ordered their official destruction). 
In the fall of 1794, the town was on the route of the march 
of the Gen. Stanisław Mokronowski army corps which then 
took part in the lost battle of the nearby Kobyłka. The events 
of 1794 remained in the memory of the Radzymin people 
for a long time (These memories were re-ignighted when  on 
May 3, 1920, Poland fought for survival against Russia. It was 
not expected that three months after Radzymin unveiled its 
monument to Tadeusz Kosciuszko, the monument, just as 
the town itself, was to become, a symbol of great victory).

At the end of the eighteenth century, Radzymin was ac-
quired by the Chamberlain Michael Gronowski-secretary of 
the Crown, and in 1800 - Count Kazimierz Raczynski. The 
town, with a population then of about 3,500 inhabitants, was, 
in the years 1795-1809, at the northern tip of the Austrian 
partition. Customs chambers located near the town, in Wól-
ka Radzymińska and Kuligów, made border trade develop 
and the economy revived.

During the Polish - Austrian war in 1809, near the town, a 
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battle took place culminating in the success of the army of the 
Duchy of Warsaw. In the night from 25 to 26 April, the Polish 
army attacked Austrian troops occupying Radzymin from 
two sides. After several hours of heavy combat, Polish forc-
es, under the command of Polish colonels: John Sierawski 
and Peter Strzyżowski crashed II Wallachian battalion and  
a Hussars platoon. Winning the battle of Radzymin launched 
a successful military offensive of Prince Józef Poniatowski, 
which led to the inclusion of the third Austrian partition area 
into the Duchy of Warsaw. 

In the summer of 1812, part of the Grand Army of Napo-
leon walking to Moscow marched through Radzymin, under 
the command of Marshal Andre Massena. 

As a result of the findings of the Congress of Vienna in 
1815 the city became part of the Polish Kingdom. Three years 
later, Princess Maria Magdalena Raczynska gave Radzymin 
goods to her son Prince Edward Lubomirski.

The new owner of the city, a poet and a diplomat - was shot 
in a duel. The prince died in February 1823 at the age of 27 
years, dedicating a significant amount of money in his will to 
the city - half a million Polish zloty and a palace.

The executor of the will, Count Edward Raczynski - a friend 
and a relative of the deceased Prince Lubomirski built an oph-
thalmic hospital for this amount (“The institute of ophthalmic 
diseases”) at Smolna Street in Warsaw, where the townspeople 
of Radzymin had a priority right to free treatment. 

In 1824, Radzymin became the property of Baron Louis 
de Mohrenheim - Secretary of the Grand Duke Constan-
tine. He was for several years trying to move the county seat 
from Stanisławów to Radzymin. To this end, in 1830, he built  
a stately, neoclassical building designed by Henryk Marconi. 
Since the creation of the Radzymin county did not take place, 
the building was intended for a military hospital.

During the November Uprising, the areas near Radzymin 
were twice a location of Polish-Russian fights for Warsaw: in 
February and in September 1831. It should be emphasized that 
dozens of Radzymin townspeople fought in volunteer insur-
gent forces which, in the vicinity of Czarnów, on the Bug Riv-
er, defeated large forces of Cossacks, and then, in the area of 
Powązki, took an active part in the defense of Warsaw against 
the troops of Field Marshal Ivan Paskevich. Active participa-

tion in the national liberation uprising was encouraged by the 
example of the mayor of Radzymin, Mikołaj Zatorski.

Around 1840, the city and the estates belonging to it were 
acquired by an Estonian, a known Warsaw industrialist, Al-
exander von Krusenstern. The outstanding building of the 
Institute of Elementary School Teachers was built accord-
ance to a design by the architect Antonio Corazziego in the 
years 1843 - 1845. The building, erected in the characteristic 
style of the classical Stanislaus era, was the foundation of the 
Ministry of Education of the Polish Kingdom. The Institute 
in Radzymin had excellent teaching staff and was known for 
its high level of education. The lecturers were, among oth-
ers, Alexander Baudouin de Courtenay (his son John - who 
was born in March 1845, in Radzymin - was later a distin-
guished linguist and a candidate for the first president of the 
Reborn Republic of Poland), a teacher of mathematics, Ro-
man Żuliński - a member of the Romuald Traugutt National 
Government and an Inspector, Julian Ochorowicz. In 1862, 
the town was destroyed by the great fire. Inability to provide 
lodgings for pupils caused the transfer of the seminar to 
Konin. In 1861, the city was destroyed by the great fire. This 
resulted in the transfer of the seminar to Konin. A Russian 
battalion of sappers then  accommodated in the abandoned 
school building. 

In the nineteen sixties, the Krusenstern family sold Radzy-
min and its surroundings to the marshal of the Sejneński 
county nobility, Antoni Skarbek-Kruszewski. He ran, like his 
predecessors, a long fight with the inhabitants of the city and 
the surrounding countryside on property matters. His reign, 
lasting until 1903 was not fondly regarded n the history of 
Radzymin as is mainly remembered for to the dismantling of 
the palace built by Duchess Czartoryska.

During the January Uprising in the years 1863-1864, sev-
eral Radzymin townspeople took part in the fighting of the 
insurgent troops under Cpt. Stanislaw Zielinski. It was one of 
the last insurgent groups of the ongoing battle with Russian 
troops in the Stanisławów district. In August 1863, the unit 
was surrounded by superior Russian forces under Kałuszyn 
and suffered heavy losses. Only a few insurgents managed to 
break through to the Podlasie. After the collapse of the up-
rising, four participants from Radzymin were hanged on the 

so-called Grudki (clumps), and a high price was paid by the 
city. The elementary school was also disbanded, replaced by 
the introduction of a Russian school.

In 1867, Radzymin became the Radzymin county seat, 
created from the former Stanisławów county. The seat of the 
office was the building of the former military hospital built 
by Baron Mohrenheim. Two years later, on the outskirts of 
Radzymin (the so-called Radzymin Village), on the land gift-
ed by Krusensterns, German colonists built their evangelical 
church and a school.

In the second half of the nineteenth century, Radzymin 
had about 200 houses and more than 3500  residents. In 1899, 
the town was connected with Warsaw by a narrow-gauge rail-
way, the second of this type of communication line in the 
Polish Kingdom. 

In the late nineteenth and early twentieth century, when 
the parish priest was Father Theophilus Kozlowski, expan-
sion of the church was executed - two aisles were built, and 
magnificent towers erected. Renovation of the church was 
run by architect Constantine Wojciechowski. Plants of iron, 
a brewery, a sawmill and several brick factories were created 
in the town, among others. In 1900, upon the initiative of Jo-
seph Lagowski a Loan and Savings Association was founded 
in Radzymin, and two years later, the current mayor - Stefan 
Kęsicki – caused the establishment of a new social organiza-
tion – a Volunteer Fire Brigade.

In the discussed period, Radzymin as a county town was 
the seat of administrative and judicial authorities. In addition 
to the county, it also housed the Peace Court, a mortgage sec-
retariat and a notarial office. On top of this, there were also 
elementary schools, a hotel, a pharmacy, a Protestant church 
and two synagogues. The outbreak of World War I caused 
the revival of the independence movement, with the secret 
Polish Army Organization (POW) unit as a leader. In 1915, 
the town was under German occupation. In July 1917, in the 
nearby Beniaminów, the Germans interned officers from the 
I and III Brigade of the Polish Legions of Józef Pilsudski.

On the night of November 10th 1918, the disarming of the 
German troops who stayed in Radzymin started. The action 
was quickly conducted by POW soldiers and firemen, led by 
Juliusz and Mieczylaw Dudziński brothers. In the follow-

ing weeks of freedom the firemen took care of public safe-
ty and helped establish Polish local authorities. Shortly after 
regaining independence, in December 1918, operations of 
the Polish municipal government began, headed by Mayor 
Stanisław Marszał who held this position throughout the in-
terwar period.

On the eve of the Second Polish Republic Radzymin had 
about 6000 inhabitants (including over 50% of them being 
Jews). Being the seat of the county, the town served as an 
important economic and administrative centre for the sur-
rounding towns. The main activities of the inhabitants in-
cluded agriculture, crafts and trade. 

Undoubtedly, the most famous event in more than 500 
years of the town’s history is the battle against the Bolsheviks 
in August 1920. Among the so-called military action at the 
outskirts of Warsaw, fights in the region of Radzymin were 
most violent and bloody. More than 300 soldiers were killed 
and nearly 3000 were wounded or missing.

As early as on 12 August 1920, at defensive positions near 
Warsaw, there were the first battles, within which  intensity, es-
pecially in the area of Radzymin, began to grow rapidly. Lasting 
four days, fighting focused the attention of the entire Poland. 
The town became a symbol of the dramatic events then related 
to the defense of Warsaw against the Bolshevik invasion. Pol-
ish soldiers’ will to fight and the bravery of the heroes of the 
Radzymin battle: Major Stefan Walter, Cpt. Richard Zapolski 
- Downar or Cpt. Stefan Pogonowski tipped the balance on the 
Polish side. On August 15, the feast of the Assumption of the 
Blessed Virgin Mary, the town was finally liberated. This was a 
decisive turning point in the whole battle of Warsaw, it became 
known as “the Miracle on the Vistula”.

Shortly after the battle (18 August 1920), in Radzymin, 
there was a ceremony called the “Festival of Military Virtue”. 
In the town, with many scars of the recently ended fighting, 
the commander of the Northern Front, General Józef Haller 
in the company of Fr. Cardinal Alexander Kakowski hon-
oured soldiers for outstanding acts of combat. The place of 
this ceremony was no accident - it was to carry a symbolic di-
mension, underlining the importance of the Battle of Radzy-
min at the background of the whole struggle in the defense of 
Warsaw against the Bolshevik invasion.
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During the Second Republic of Poland, the town acted 
as an important economic centre and was a place of trade 
for many of the surrounding towns. Education and culture 
were successfully developed. An imposing building was built 
to house a primary school and the Radzymin Sports Club 
“Mazur” was brought to life. Numerous social associations 
and organizations operated in the town. Shortly before the 
outbreak of the war, the town had a population of more than 
8500  residents.

Acting as the county town, Radzymin constituted not only 
an administrative centre, but it was also the place focusing 
the political and social life of virtually the entire county. The 
town housed headquarters of many parties, organizations 
and associations that provided coverage over a number of 
nearby towns. Moreover, conventions and elections to the 
authorities at county level were also held in Radzymin.

Among political parties, right-wing groups occupied very 
strong positions in the town, including the National Union 
of Peoples (from 1928, acting as the National Party) and di-
rected by Charles Łobodowski – the Peasant Christian Dem-
ocratic Party.

During the Second Republic of Poland, the most active or-
ganizations operating in the town included, among others: the 
Rifle Association, the Association of the Polish Army Organ-
ization (POW), the Association of Catholic Youth, Women’s 
Civic Labor Union and the Gymnastic Society “Falcon” direct-
ed by Charles Łobodowski and Father Alexander Kobyliński.

Throughout the whole interwar period, the Cemetery of 
the Fallen in Radzymin was its central place, each year on 
August 15, there were great patriotic manifestations associ-
ated with “ the Miracle on the Vistula” in 1920. Similar cel-
ebrations were also organized on the occasion of the Inde-
pendence Day.

On the 9 October 1927, unveiling of the Chapel Monu-
ment took place, whose construction involved a number 
of community organizations and individuals. The honor-
ary patronage over the ceremony was taken, among others, 
by Józef Pilsudski, Cardinal Alexander Kakowski and prof. 
Władysław Grabski. The current Polish President, Ignacy 
Moscicki, and numerous generals with Edward Rydz-Śmigły 
came to the cemetery.

The outbreak of the Second World ushered a particularly 
tragic period in the history of the town. As early as on the 7 
September 1939, an air battle took place over the city, during 
which 8 Polish airmen were killed in planes called “Łoś”, they 
were shot down near the village of Ciemne. They were buried 
at the Cemetery of the Fallen, as it is announced today with a 
commemorative plaque on the wall of the Chapel. Five days 
later, on Sept. 12, at the said cemetery, 127 soldiers rested 
from the 20 Infantry Division under Col. Lawicz.

As a result of administrative changes made by German 
authorities, the Radzymin county was liquidated. From 27 
October 1939, the town became part of the Warsaw district 
as part of the General Government, and then a supporting 
administrative unit was established here, the so-called Land-
komisariat - being German counterpart of a county. It in-
cluded: the towns of Radzymin and Wołomin and the villages 
of: Tłuszcz, Jadów, Kamieńczyk, Strachówka and Międzyleś.

The first mass executions of inhabitants of  Radzymin were 
held in the village called Załubice and at the evangelical cem-
etery at Polna Street. Then came the next: in the woods near 
Rejentówka, on the Jewish cemetery and in Aleksandrów. 
There was also the extermination of about 3000 Radzymin 
Jews in the Treblinka extermination camp.

There was strong resistance in the town, mainly of the Na-
tional Army and Peasant Battalions who actively operated in 
the area. The Radzymin NA circuit bearing the code name 
“Bird of Paradise” was created in April 1942. The circuit cov-
ered the whole Radzymin county, as well as the following 
municipalities: Somianka, Lochów and the town of Wysz-
ków. The NA soldiers from the “Bird of Paradise” during the 
German occupation and after the so-called “liberation” car-
ried out armed operations and sabotages. 

From July 30th till August 6th of 1944, in the area of 
Radzymin and Wołomin, the largest armored battle in the 
Polish lands took place, it was the third largest (after Kursk 
and Falaise) during the Second World War. The defeat of the 
3 Armored Corps cost the Russians a loss of about 300 tanks, 
and their troops had to retreat to the vicinity of Minsk Ma-
zowiecki. 

During World War II the people of Radzymin fought on 
many fronts, often paying the highest price for that. For ex-

ample, Juliusz Dudziński was the hero of the defense of Lu-
blin in 1939, as the organizer of the volunteer branch of the 
defenders he was killed in an ambush prepared by the Ger-
mans. His brother, Mieczysław, spent several months in the 
Pawiak prison for activities in the AK (Home Army) and was 
later killed in Auschwitz. The youngest of the family, Tadeusz, 
had already started his participation in the war on September 
1 in the vicinity of the bombed Wieluń,  he was then  wound-
ed near Otwock, escaped to France, where he fought until it 
surrended. As a soldier of the I Armoured Division of gen. 
Maczek, he was mortally wounded at the Battle of Falaise 
and was buried at the Langannerie military cemetery, France. 
In contrast, another great son of the Radzymin land has no 
grave, coming originally from the Łosie village, Lt. Marian 
Pisarek, the hero of the Battle of Britain, who fought among 
the legendary No. 303 Squadron. He was appointed the com-
mander of the 1 Polish Flying Fighters and killed on April 
29, 1942. (His plane was shot down in combat and lost in 
the depths of the English Channel). Marian Pisarek, posthu-
mously, as the first of seven Polish airmen, was awarded the 
Golden Cross of the Virtuti Militari Order.

The result of the war and the German occupation of the 
town amounted to about 4000 victims and 60% of buildings 
heavily damaged. Among other things, at the end of the war, 
retreating German troops blew up the facade of the church, 
together with the towers.

Unfortunately, the post-war years were a period of eco-
nomic and administrative stagnation of the town. Commu-
nist authorities were doing everything to wipe out public 
awareness of the historical memory of the war in 1920, inter 
alia, prohibiting any patriotic gatherings at the Cemetery of 
the Fallen in Radzymin. In addition, in 1952, the Radzymin 
county, which had existied for over 80 years was liquidated.

During his visit to Radzymin in June 1973, on the occa-
sion of the fiftieth anniversary of the erection of the parish, 
the Primate Cardinal Stefan Wyszynski called the road from 
Radzymin to Warsaw, where Polish regiments fought bloody 
battles with Soviet forces in 1920 - “the Way of Calvary of the 
Polish nation.”

The political changes in Poland in the late nineteen eighties 
meant that, once again, the reference to the tradition culti-

vated during the Second Republic of Poland was began. After 
many years historical street names were returned to Radzy-
min and the coat of arms of the town established in 1936 
– “the Eye of Providence” on a blue background. Upon the 
initiative of the Friends of Radzymin Society established in 
1988, celebrations started in connection with the won battle 
over the Bolsheviks, called the “eighteenth decisive battle in 
the history of the world” by the head of the British diplomatic 
mission in Poland in 1920, Lord Edgar V. D’Abernon.

In December, 1992, the Ordinary of the Diocese of Warsaw 
– the Prague Bishop Kazimierz Romaniuk raised the parish 
church of the Transfiguration in Radzymin to collegiate sta-
tus (the ceremony of erection took place on 25 March 1993). 
In his speech to the faithful, the Bishop stressed that the aim 
was to honour the town and the region, where “the Miracle 
on the Vistula” happened. 

The annual ceremonies in Radzymin on August 15 were 
attended by the most important dignitaries, including Pres-
idents of the Republic of Poland: Lech Walesa, Ryszard Kac-
zorowski, Aleksander Kwasniewski, Lech Kaczynski and An-
drzej Duda.

The event that is permanently embedded in the recent his-
tory of the town is the visit of Pope John Paul II at the local 
Cemetery of the Fallen. On 13 June 1999, the Holy Father 
- Honorary Citizen of Radzymin - prayed together with the 
inhabitants at the graves of soldiers who died in defense of 
the capital against the Bolshevik invasion.

The great history of Radzymin is still an open chapter. 
The rich history of the town is, on the one hand, still being 
enriched with unknown historical facts that are being dis-
covered and on the other, with other momentous events wit-
nessed by us. These include undoubtedly, the 73rd Tour de 
Pologne cycling race which set off from Radzymin on July 
12th, 2016, with the motto of the race along the “Trail of His-
tory”.

Władysław Kolatorski,
Rafał S. Lewandowski
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Jan Paweł II w Radzyminie
Radzymin - małe miasto - wielka historia Jan Paweł II w Radzyminie

Zdjęcie pogrążonego w modlitwie Papieża, z chabra-
mi na klęczniku, obiegło niemal cały świat. Fotogra-
fia ta jest jedną z piękniejszych pamiątek, jakie pozo-

stały po wizycie wielkiego Polaka w Radzyminie.
Wiązankę polnych kwiatów, rosnących pośród zbóż  

i traw spontanicznie zerwała dla Papieża rankiem 13 

czerwca 1999r. po drodze ze Słupna jedna z mieszkanek, 
pani Joanna Madejska-Oksiuta. Bukiet kwiatów rosnących 
na polach, na których w 1920 r. rozegrał się Cud nad Wisłą, 
stał się wyjątkowo wymownym symbolem wizyty w Radzy-
minie.  (Ciekawostką jest, że kilka zasuszonych chabrów 
znajduje się dziś w Społecznym Muzeum w Tłuszczu).

O wizytę Ojca Świętego włodarze miasta razem z miejsco-
wym duchowieństwem zabiegali dwukrotnie, po raz ostat-
ni w roku 1998, rok po nadaniu Janowi Pawłowi II tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta. Delegacja, która pojecha-
ła do Rzymu wręczyć Ojcu Świętemu honorowy dyplom,  
a zarazem zaprosić go do odwiedzenia miejsca historycz-
nej Bitwy 1920 r., usłyszała od papieża: „Przyjadę, jeśli Bóg 
pozwoli”. Ku wielkiej radości mieszkańców Radzymina zi-
ściły się te obiecujące słowa i 13 czerwca 1999 r. papieski 
helikopter wylądował na specjalnie przygotowanym lądo-
wisku z herbem Radzymina – Okiem Opatrzności. Celem 

wizyty był Cmentarz Poległych 1920 roku. Mieszkańcom 
już na zawsze pozostaną w pamięci słowa, które usłyszeli 
z ust Ojca Świętego: „Chociaż na tym miejscu najbardziej 
wymowne jest milczenie, to przecież czasem potrzebne 
jest także słowo. I to słowo chcę tu pozostawić. Wiecie, że 
urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy 
bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od 
urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas 
podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim 
życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich docze-
sne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak 

32 33



34 35

The town authorities twice invited the Holy 
Father to come and visit the town, togeth-
er with the authorities of the John Paul II 

parish, the last time in 1998, a year after awarding 
John Paul II with the title of the Honorary Citi-
zen of the Town. The delegation which travelled 
to Rome to hand the Holy Father his honorary 
diploma, and also invite him to visit the site of 
the historic Battle, heard from the Pope: “I will 
come, if God is willing.” To the great joy of the 
inhabitants of Radzymin these almost prophetic 
words came true and on 13 June 1999 the papal 
helicopter landed on a specially prepared airport.

The purpose of the visit was the cemetery of 
the Fallen in 1920. Residents will forever remem-
ber the words they heard from the Holy Father: 
“Although silence is most suitable at this place, 
sometimes words are also needed. And this is the 
word I want to leave here. You know, I was born 
in 1920, in May, at the time when the Bolsheviks 
went to Warsaw. And that’s why I have had, from 
the day of my birth, a great debt to those who 
had fought the battle against the aggressor and 
won, paying with their lives. Here, in this ceme-
tery, mortal remains are buried. I come here with 
great gratitude, as if paying off the debt for what I 
received from them. I wish to bless all those par-
ticipating in this meeting in the name of the Holy 
Trinity. May the Almighty God bless you, the Fa-
ther and the Son, and the Holy Spirit”.

The Pope also met the surviving heroes of the 
Polish-Bolshevik War, prayed in front of the Kin-
dred Fallen Heroes Grave of 1920 and blessed the 
faithful.

Pope John Paul II in Radzymin
Radzymin - małe miasto - wielka historia Jan Paweł II w Radzyminie
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gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem. Pragnę 
wszystkich uczestniczących w tym spotkaniu pobłogosła-
wić w Imię Trójcy Przenajświętszej. Niech was błogosławi 
Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty”.

Papież spotkał się również z żyjącymi bohaterami wojny 
polsko – bolszewickiej, modlił się przed Bratnią Mogiłą Bo-
haterów Poległych w 1920 roku oraz pobłogosławił wiernych.

Historyczne wydarzenia, jakie rozegrały się w Radzymi-
nie w 1920 r., zawsze były dla Ojca Świętego szczególnie 
bliskie, o czym często wspominał. Radzymin także stał się 
obiektem Jego wspomnień: „Dziękuję Bożej Opatrzności, 
że mogłem nawiedzić Radzymin; spłacić dług wdzięczno-
ści wobec wszystkich, którzy w roku 1920 podjęli walkę 
z najeźdźcą, i zwyciężyli” - mówił Papież po powrocie do 
Watykanu. A  także w Castel Gandolfo: „Wśród wszystkich 
miejsc, które dane mi było nawiedzić w Polsce w czerw-
cu, w sposób szczególny zapadł mi w serce Radzymin. To 
miejsce, gdzie się rozegrała bitwa decydująca w wojnie  
z bolszewikami; jednej – jak powiedziałem – z najwięk-
szych wojen w dziejach Europy.”

Osoba i nauczanie Jana Pawła II wciąż pozostają bliskie 
sercu radzyminiaków. Wotum wdzięczności za dar  wizyty 
Ojca Świętego w Radzyminie stanowi wznoszony od kil-
ku lat głównie ze składek społecznych, kościół na radzy-
mińskiej Victorii, posiadający rangę diecezjalnego Sank-
tuarium św. Jana Pawła II. Parafia rzymskokatolicka p.w. 
świętego Jana Pawła II przy ul. Słowackiego w Radzyminie 
erygowana została 27 kwietnia 2011 r. przez ordynariusza 
diecezji warszawsko-praskiej abp. Henryka Hosera, jako 
jedna z pierwszych w Polsce pod tym wezwaniem. Usta-
nowienie nowej radzymińskiej parafii było zwieńczeniem 
kilkuletnich wysiłków zainicjowanych jeszcze przez abp. 
Sławoja Leszka Głódzia i dziekana radzymińskiego ks. prał. 
Stanisława Kucia. Jej proboszczem i budowniczym kościoła 
został ks. Krzysztof Ziółkowski, z inicjatywy którego na te-
renie parafii powstała już unikatowa w skali kraju Izba Da-
rów Papieskich wraz z Izbą Pamięci o Bitwie Warszawskiej 
1920 r., które są udostępniane zwiedzającym. Na uwagę 
zasługuje również fakt, że od 13 czerwca 2014 r. swoją dzia-
łalność przy Sanktuarium oficjalnie rozpoczęła (jako jedna 
z zaledwie kilku filii w kraju) Fundacja Jana Pawła II w Ra-
dzyminie, będąca „córką” watykańskiej Fundacji, założonej 
przez samego Papieża Polaka i działającej na całym świecie.
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Bitwa o
Radzymin
Bitwa Warszawska 1920 r., zwana też 18-tą 

decydującą bitwą w dziejach świata, była 
najbardziej dramatyczną częścią 

wojny polsko-bolszewickiej.
W dniach 13 - 15 sierpnia 1920 r.   

w Radzyminie i jego okolicach 
zatrzymano, a potem, po śmiałym 

ataku znad Wieprza, rozbito oddziały 
Armii Czerwonej sunące na Zachód, 

by wzniecić płomień bolszewickiej 
rewolucji w Europie.

Battle of Radzymin
The Battle of Warsaw in 1920, also called the 
18th most decisive battle in the history of the 

world, was the most dramatic 
part of the Polish-Bolshevik War.

In the period of 13-15 August 1920, the Red 
Army going to the West was smashed in and 
near Radzymin, following a bold attack from 

Wieprz, in order to kindle the flame of the 
Bolshevik revolution in Europe.
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Bitwa z bolszewikami w 1920 r. jest niewątpliwie naj-
donioślejszym wydarzeniem w ponad 500-letnich 
dziejach miasta.

Rozpoczęła się już późnym popołudniem 12 sierpnia, 
kiedy to na pozycjach obronnych pod Radzyminem, wzdłuż 
rzeki Rządzy doszło do pierwszych walk, których natężenie 
wraz z upływem godzin zaczęło gwałtownie narastać. Wie-
czorem, sowiecka artyleria ostrzelała miasto, jednakże do-
piero rankiem 13 sierpnia dywizje bolszewickie przystąpiły 
do zdecydowanego natarcia. Miasta bronił 46 pułk piechoty 
dowodzony przez płk Bronisława Krzywobłockiego. Mimo 
odparcia przez obrońców porannego ataku, sowieci jeszcze 
tego samego dnia o godz. 17.00 ponowili uderzenie i prze-
rwali I linię polskiej obrony. Po ciężkich walkach ulicznych 
m.in. w rejonie starostwa i starego cmentarza Radzymin po 
raz pierwszy znalazł się w rękach wroga. Oddziały polskie 
wycofały się w rejon Cegielni i Słupna.

14 sierpnia zmagania o miasto przybrały na sile, a główną 
osią natarcia stała się szosa Radzymin – Warszawa. Zadanie 
odzyskania Radzymina powierzono 85 pułkowi Strzelców 
Wileńskich. Po brawurowym ataku, miasto w południe zo-
stało odbite z rąk wroga. Niestety, sukces okazał się krótko-
trwały, ponieważ nieprzyjaciel przypuścił udany kontratak. 
W czasie dramatycznego odwrotu Polaków bohaterską 
śmiercią poległ kpt. Ryszard Downar – Zapolski, próbujący 
na skrzyżowaniu w Słupnie powstrzymać wciekły atak bol-
szewików i odwrót naszych oddziałów.

Był to najbardziej dramatyczny moment bitwy, gdyż nie-
przyjaciel w rejonie Wólki Radzymińskiej przerwał II linię 
polskiej obrony i droga do stolicy, w zasadzie stała przed 
nim otworem. Wiadomość o porażce pod Radzyminem, 
wzbudziła zrozumiałe zaniepokojenie całego społeczeń-
stwa. Jak wielką rolę przywiązywano do toczących się tu-
taj walk świadczy m.in. fakt, iż na pole bitwy pod miastem 
przybyli tego dnia m.in.: premier Wincenty Witos oraz gen. 
Józef Haller, którzy stali się naocznymi świadkami drama-
tycznego odwrotu naszych oddziałów.

Tego dnia ciężkie walki toczyły się na całej linii fron-
tu przebiegającej przez tereny powiatu radzymińskiego.  
W popołudniowym boju o wieś Ossów poległ ksiądz kape-
lan Ignacy Skorupka.

Pod wpływem złych wiadomości docierających z linii 
frontu pod Radzyminem, Naczelny Wódz Józef Piłsudski 
postanowił przyspieszyć kontrofensywę znad Wieprza o je-
den dzień, tj. 16 sierpnia.

Groźba upadku Warszawy spowodowała, że do walk  
o Radzymin skierowano znajdującą się w odwodzie Fron-
tu Północnego, 10 dywizję Strzelców Kaniowskich gen. 
Lucjana Żeligowskiego. Wzmocnione oddziały polskie 
miały przypuścić główny kontratak na miasto rankiem 15 
sierpnia.  Nieoczekiwanie jednak, bój o Radzymin rozpo-
czął się wcześniej niż planowano. Już nad ranem doszło do 
starcia z nieprzyjacielem w rejonie Wólki Radzymińskiej, 
gdzie podczas heroicznego ataku na idące pod osłoną nocy 

na Warszawę oddziały sowieckie, zginął por. Stefan Pogo-
nowski. (Ten odważny oficer, pośmiertnie odznaczony do 
stopnia kapitana, otrzymał później przydomek „Bohatera 
Radzymina”).

Bolszewicy zostali zatrzymani i wyparci z Izabelina, 
Wólki Radzymińskiej, Dąbkowizny oraz Słupna. O godzi-
nie 8:00 rozpoczęło się brawurowe natarcie na Radzymin 
kilku pułków I Dywizji, które po dwóch godzinach krwa-
wych walk, zakończyło się zdobyciem miasta przez 85 pułk 
Strzelców Wileńskich. Niestety, sukces był krótkotrwa-
ły, bowiem już ok. południa bolszewicy znów opanowali 
Radzymin. Determinacja po stronie polskiej była jednak 
ogromna a żołnierzy wspierała najnowocześniejsza na-
ówczas broń – czołgi i lotnictwo. Mordercze walki trwa-

ły przez cały dzień i zakończyły się ok. 21:00 ostatecznym 
wyparciem bolszewików z Radzymina przez konne oddzia-
ły 30 pułku Strzelców Kaniowskich. Jeszcze tego samego 
wieczora do miasta przybył gen. Józef Haller, aby naocznie 
przekonać się o odniesionym zwycięstwie.

16 sierpnia przed południem bolszewicy przypuścili 
ostatni szturm na Radzymin, tym razem z użyciem pojaz-
dów opancerzonych. Jednakże polskie barykady na rogat-
kach miasta, wsparte przez czołg, powstrzymały natarcie 67 
dywizji sowieckiej i zmusiły ją do odwrotu. W międzycza-
sie dobiegły końca krwawe walki o wieś Mokre, podczas 
których śmiertelny postrzał otrzymał mjr Stefan Walter. 
Ostatecznie też zakończyło się natarcie trzech polskich 
dywizji, które odzyskały utracone w dn. 13 sierpnia okopy 
nad Rządzą.

Bitwa pod Radzyminem dobiegała końca a ostatnim jej 
akordem było starcie pod Kuligowem, gdzie szwadrony 
Huzarów Śmierci, po całonocnej walce z 17/18 sierpnia 
wyparły bolszewików za Bug i ruszyły za nimi w pościg.

18 sierpnia w Radzyminie odbyła się podniosła uroczy-
stość nazwana „Świętem Virtuti Militari”, podczas której 
dowódca Frontu Północnego gen. Józef Haller wraz z ks. 
kard. Aleksandrem Kakowskim dokonał odznaczenia żoł-
nierzy  za wybitne czyny bojowe.

Miejsce uroczystości nie było przypadkowe, miało pod-
kreślić kluczowe znaczenie bitwy pod Radzyminem dla 
całości zmagań w obronie Warszawy. Należy bowiem pa-
miętać, że spośród działań zbrojnych na tzw. „przedmościu 
warszawskim”, walki w rejonie Radzymina miały najbar-
dziej zacięty i krwawy przebieg. Świadczą o tym straty po-
niesione przez Wojsko Polskie. Poległo tu ponad 300 żoł-
nierzy, a prawie 3 tysiące zostało rannych lub zaginionych, 
co stanowiło ok. 60% wszystkich strat, jakie poniosła 1 Ar-
mia gen. Franciszka Latinika, która broniła bolszewikom 
dostępu do Warszawy.

na podst.: B. Waligóra, „Bój pod Radzyminem”; 
W. Kolatorski, J. Wnuk, „Bitwa pod Radzyminem 1920”

Bitwa pod Radzyminem
„Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć  
w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane „Cudem nad Wisłą”. To zwycięstwo było 
poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. Episkopat Polski zebrany na Jasnej Górze poświę-
cił cały naród Najświętszemu Sercu Jezusa i oddał go pod opiekę Maryi Królowej Polski. Myśl 
nasza kieruje się dzisiaj ku tym wszystkim, którzy pod Radzyminem i w wielu innych miej-
scach tej historycznej bitwy oddali swoje życie, broniąc Ojczyzny i jej zagrożonej wolności”.

(św. Jan Paweł II)

Generał Józef Haller na froncie pod Radzyminem
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Cyprian Kamil Norwid (1821-
1883), jeden z najwybitniejszych 
poetów polskiego romantyzmu 
i zarazem prekursor poezji XX-
-wiecznej. Urodzony we wsi Lasko-
wo-Głuchy, w utworach emigra-
cyjnych wspominał dzieciństwo i 
młodość spędzone na ziemi radzy-
mińskiej.

Isaac Bashevis Singer (1904-1992), 
pisarz żydowski, autor utworów 
opartych na folklorze polskich Ży-
dów. Laureat literackiej nagrody 
Nobla z 1978 r. W 1907 r. mieszka-
niec Radzymina.

Ksiądz Kazimierz Narbutt (1738-
1807), działacz oświatowy, profe-
sor filozofii w Collegium Nobilium, 
członek KEN; autor pierwszego 
polskiego podręcznika logiki, pro-
boszcz radzymiński. Organizator 
szkoły elementarnej, założyciel 
cmentarza (zwanego dziś „Starym”).

Z dziejami miasta i ziemi radzymińskiej nierozerwalnie związane są wybitne postacie świata kultury, 
nauki oraz bohaterowie narodowi. Wśród nich czołowe miejsca zajmują: noblista Isaac Bashevis Singer 
oraz oczywiście nasz wielki narodowy wieszcz Cyprian Kamil Norwid, który Radzymin nazywał swoim 
„rodzinnym miasteczkiem powiatowym”.

Eleonora księżna Czartoryska 
(1710-1798)
Żona Wielkiego Kanclerza Litew-
skiego, wujenka króla S. Poniatow-
skiego. W II poł. XVIII w. właści-
cielka Radzymina, zasłużona dla 
rozwoju miasta. Wybudowała tu pa-
łac letni z parkiem, kościół, plebanię 
i dzwonnicę. Utrzymywała szkołę 
elementarną i przytułek.
 
Roman Żuliński (1839-1864)
Członek Rządu Narodowego R. 
Traugutta w Powstaniu Stycznio-
wym. Stracony wraz z nim na sto-
kach Cytadeli 5 VIII 1864r. Był 
wykładowcą matematyki w radzy-
mińskim Instytucie Nauczycieli Ele-
mentarnych, tutaj też napisał kilka 
publikacji z zakresu nauk ścisłych.

Jan Baudouin de Courtenay (1845-
1929), urodzony w Radzyminie, 
jeden z największych polskich języ-
koznawców. Autor opracowań dot. 
historii i dialektologii języków sło-
wiańskich. Kandydat na pierwszego 
prezydenta II RP.

Wielka historia, wielcy ludzie… Julian Ochorowicz (1850-1917), 
wynalazca i filozof; autor rozpraw 
naukowych, pionier psychologii kli-
nicznej i doświadczalnej; konstruk-
tor m.in. urządzeń telefonicznych. 

Helena Boguszewska (1886-1978), 
autorka powieści społecznych. W la-
tach 30-tych XX w. współzałożyciel-
ka zespołu literackiego „Przedmie-
ście”, którego członkowie spotykali 
się m.in. w jej domu na Rejentówce. 

Ppłk pil. Marian Pisarek (1913-
1942), urodził się i mieszkał w Łosiu, 
ukończył Szkołę Elementarną w Ra-
dzyminie. As polskiego lotnictwa-
-zestrzelił 12 samolotów niemiec-
kich. Bohater Bitwy o Anglię, pilot 
m.in. Dywizjonu 303 i 308. Dowód-
ca 1 Polskiego Skrzydła Myśliwskie-
go. Poległ w walce powietrznej nad 
Kanałem La Manche.

Jan Skrzypiński (1891-1939), uro-
dził się i mieszkał w majątku Pólko. 
W Radzyminie ukończył szkołę ele-
mentarną. Był naczelnym dyrekto-
rem Fabryki Karabinów w Warsza-
wie. Współtwórca pistoletu VIS oraz 
m.in. karabinka MORS i  pocisku 
rakietowego „Skowronek”.

Kpt. Stefan Pogonowski (1895-1920)
Dowodząc I baonem 28 Pułku 
Strzelców Kaniowskich 15 VIII 1920 
r. pod Wólką Radzymińską uprze-
dził atak sowietów na Warszawę. 
Dało to początek kontrofensywie 
Polaków, która przyczyniła się do 
odbicia Radzymina i przełomu w Bi-
twie Warszawskiej. Pośmiertnie od-
znaczony orderem Virtuti Militari. 

Mjr Stefan Walter (1891-1920)
Bohater walk o Radzymin z bolsze-
wikami w sierpniu 1920 roku. Jako 
dowódca 29 pułku Strzelców Ka-
niowskich brał udział w ataku na 
wieś Mokre, podczas którego został 
śmiertelnie ranny. Zmarł w szpitalu 
w Warszawie. Odznaczony orderem 
Virtuti Militari. 

Do grona Honorowych Obywateli Radzymina zaliczają się 
m.in.:
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Św. Jan Paweł II (1920-2005)
Papież – Polak; od 1997 r. Honorowy Obywatel Radzymina. 13 VI 
1999 r. odwiedził  Cmentarz Żołnierzy Polskich 1920 w Radzymi-
nie, jako jedyne tego typu miejsce w Polsce. 

Kpt. Józef Kowalski (1900-2013)
Najdłużej żyjący weteran wojny 1920r. Ułan w Bitwach: Warszaw-
skiej i pod Komarowem. W 2010 r. został odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i otrzymał tytuł Honorowego 
Obywatela Radzymina. Czuł się mocno związany z naszym miastem.

Mieczysław Chojnacki (ur. w 1924), mieszkaniec Radzymina, 
uhonorowany tytułem w 2016r. Żołnierz podziemia antyhitle-
rowskiego i antykomunistycznego. Od 1940 r. w KOP, następnie w 
AK, zaś w latach 1946-48 w ROAK. Więzień polityczny w latach 
1950-1961. Skazany najpierw na śmierć potem na wieloletnie wię-
zienie, odsiadywał wyrok w jednej celi z mjr. „Łupaszką”. Autor 
nieocenionych książek dokumentujących działalność radzymiń-
skiej Armii Krajowej.
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ZABYTKI RADZYMINA Zabytki 
Radzymina

Bez przeszłości nie ma teraźniejszości, 
rzecz znana, ale jakby coraz to nowsza. 

Zabytki – przeszłość, łączą się codziennie 
z tu i teraz. Ciągłość pokoleniowa 

to niewątpliwie ważny element 
życia w mieście, ale także życia 
miasta,w oderwaniu od której 

nie sposób istnieć...

Radzymin 
monuments

Without the past there is no present. 
Monuments – the past is daily connected 

with the here and now. Generational 
continuity is undoubtedly an important 

part of living in the town, providing 
a soul without which 

it would cease to exist...
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Kościół klasycystyczny p.w. Prze-
mienienia Pańskiego, wzniesiony 

w latach 1779-1780. wg projektu Jana 
Chrystiana Kamsetzera, architekta 
króla Stanisława Augusta, z fundacji 
księżnej Eleonory Czartoryskiej. Pier-
wotnie była to budowla murowana, 
jednonawowa, dekorowana trójkąt-
nym szczytem. Kościół powiększono 
o nawy boczne w latach 1897-1919 wg 
projektu Konstantego Wojciechow-
skiego. Zbudowano także prezbite-
rium, kaplice i zakrystię. Fasada zo-
stała wzbogacona dwiema wysokimi 

Kolegiata radzymińska
wieżami. Konsekracji kościoła doko-
nał biskup płocki Michał Poniatowski 
przy współudziale biskupa Adama Na-
ruszewicza. 
W czasie II Wojny Światowej wyco-
fujący się hitlerowcy podminowali 
i wysadzili w powietrze fronton ko-
ścioła. Po wojnie odbudowa świątyni 
przywróciła jej dawną świetność, ale 
zmieniła jej wygląd. Elewacja frontowa 
nabrała cech klasycystycznych; trójo-
siową fasadę zwieńczono murkiem ze 
schodkowym szczytem i umieszczoną 
na osi kulą z krzyżem, główne wejście 

udekorowano toskańskimi pilastrami. 
Nowy, klasycystyczny kształt nada-
no odbudowanym kościelnym wie-
żom (niestety niższym o kilka metrów  
w porównaniu z przedwojennymi), 
które zostały uroczyście poświęcone  
w 1973 r. przez samego Prymasa Tysiąc-
lecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W kościele zachowało się wiele 
cennych detali i wyposażenie sprzed 
wieków. Do najcenniejszych należy oł-
tarz główny oraz prospekt organowy. 
Warto zwrócić uwagę na XVIII wiecz-
ne obrazy przedstawiające Św. Rocha, 
Św. Elżbietę pod krzyżem, Św. Rodzinę  
z Janem Chrzcicielem, a także na  baro-
kowe rzeźby Św. Jana Nepomucena, Św. 
Kingi i Chrystusa Ukrzyżowanego. W 
jedną ze ścian wmurowana została po 
1911 roku tablica epitafijna poświęco-
na księciu Edwardowi Lubomirskiemu, 
dziedzicowi Radzymina. Drugie epi-
tafium neoklasycystyczne, wykonane 
na początku XX wieku, związane jest  
z proboszczem tutejszej parafii z księ-
dzem Teofilem Kozłowskim. Do obiek-
tów i rzeczy zabytkowych na terenie 
parafii zaliczono: świątynię, dzwon-
nicę, plebanię, cmentarze. Zespół ko-
ścielny otoczony jest częściowo cegla-
nym murem i żeliwnym ogrodzeniem. 
Na dziedziniec prowadzi kuta brama  
i dwie boczne furtki. W dniu 25 marca 
1992 roku ksiądz Biskup Kazimierz Ro-
maniuk – Ordynariusz Diecezji War-
szawsko Praskiej podniósł radzymińską 
świątynię do godności Kolegiaty.

A classicist Church dedicated to the 
Transfiguration of the Lord, built 

between 1779-1780 and designed by Jan 
Chrystian Kamsetzer. Originally it was a 
brick building with a single nave, decorat-
ed with a triangular gable. During the pe-
riod of 1897-1919, Fr. Canon Theophilus 
Kozlowski added two side aisles and two 
towers.

During World War II, retreating Na-
zis blew up the pediment of the church, 
though after the war, the temple regained 
its former appearance. The front elevation 

The Radzymin Collegiate
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gained neoclassical features; its tri-axial 
façade was crowned with a low wall with 
a crow-stepped gable and a sphere with 
a cross placed on the axis, the main en-
trance is decorated with Tuscan pilasters. 
The most valuable pieces of equipment 
should be the main altar and organs. His-
toric buildings in the parish also include a 
temple, a bell tower, a vicarage, cemeteries. 
On March 25, 1992, Bishop Kazimierz Ro-
maniuk – the Ordinary of the Diocese of 
Warsaw – raised the Radzymin church to 
collegiate status.
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Dzwonnica klasycystyczna
Klasycystyczna murowana dzwonnica zbu-

dowana została w latach 1773- 1780 według 
projektu J.Ch. Kamsetzera. Do dziś pozostała w 
niezmienionym stanie i dlatego, zdaniem history-
ków sztuki, uważana jest za najcenniejszy zabytek 
Radzymina. Jest to budowla murowana, dwukon-
dygnacyjna.W dolnej kondygnacji znajdują się 
arkadowe wnęki, górna, nieco węższa ma zaokrą-
glone naroża i przepruta jest czterema półkoliście 
zamkniętymi przeźroczami arkadowymi. Wień-
czy ją murek attykowy, a przykrywa niski dach 
namiotowy. Na dzwonnicy w 1781 roku umiesz-
czono cztery dzwony. Dwa ze starego kościoła 
datowane na 1713 rok, jeden z fundacji księżnej 
Czartoryskiej oraz jeden podarowany przez króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obecnie na 
dzwonnicy znajdują się dwa dzwony, pozostałe 
zostały wywiezione z miasta przez wojska rosyj-
skie w 1915 roku.

A classicist bell tower

Kapliczka z początku XX w. na Zjawieniu

Przydrożna, barokowa figura 
wykonana z piaskowca w II 

połowie XVIII wieku, usytuowa-
na w pobliżu kolegiaty, przed 
budynkiem dawnej szkoły ele-
mentarnej. Nepomucen ubrany 
jest w dostojną szatę, spod której 
wystaje dziewięć guzików sutan-
ny, zaś szyję Jana ozdabia stójka.

Barokowa figura 
św. Jana Nepomucena

A chapel at Zjawienie
A chapel of the early twentieth century at Zjawienie. It was built in the Zakopane style 

by Felix Michalski.

A baroque statue of St. 
John of Nepomuk from the 
2nd half of the eighteenth century

Zbudowana w latach 20-tych ubiegłego 
wieku, w stylu zakopiańskim wg pro-

jektu inż. Feliksa Michalskiego, w miejscu 
poprzedniej, drewnianej i mniej okazałej.

Zjawienie – to szczególne miejsce kul-
tu dla mieszkańców Radzymina, którzy 
od wieków pielgrzymują tutaj, aby mo-
dlić się o zdrowie w Dniu Odpustu - 6 
sierpnia, o czym wspominają już zapiski 
z XVIII wieku. Legenda głosi, że kaplicz-
kę poleciła wybudować w tym miejscu 
sama Matka Boska, która przyśniła się 
oraczowi. Gospodarz ten, podczas prac 
polowych natrafił na obraz z wizerun-
kiem ukrzyżowanego Chrystusa. Wg 
przekazów nawet konie uklękły wówczas 
przed świętym znaleziskiem, a zabrana 
przez kmiecia i ukryta w domu ikona 
następnego dnia w niewytłumaczalny 
sposób powróciła w to miejsce. Tradycja 
głosi, że uzdrawiającą moc obok modli-
twy na Zjawieniu  ma również woda ze 
znajdującej się przy kapliczce studzienki. 

(Ostatni nagłośniony przypadek cudow-
nego uleczenia miał tutaj miejsce w la-
tach 60-tych XX w.).

Wieść niesie, że na Zjawieniu modli-
li się powstańcy styczniowi, bywał tu w 
młodości Cyprian Kamil Norwid, a także 
gen. Józef Haller, który w 1920 r. tuż przed 
ostatecznym natarciem na miasto przybył 
do kapliczki, by prosić Przenajświętszą 
Panienkę o zwycięstwo. Z kolei, podczas 
II wojny światowej, w sierpniu 1944 r. w 
trakcie niemieckiego ostrzału artyleryj-
skiego, w kapliczce schronili się okoliczni 
mieszkańcy wraz z dziećmi. Kiedy modli-
li się o ocalenie w jedną ze ścian uderzył 
pocisk. Ludzi przysypało gruzem, ale nikt 
nie odniósł obrażeń, co również uznano 
za widomy znak opieki Matki Boskiej nad 
tym miejscem.

The neoclassical brick bell tower was constructed 
between 1773 - 1780 according to the project de-

signed by J.Ch. Kamsetzer. To this day, it has remained 
unchanged, and therefore it is considered to be the 
most precious monument in Radzymin. The two-sto-
rey brick building contains a lower floor with arcaded 
bays and an upper, slightly narrower floor with roun-
ded corners, opened up with four semicircular arcades. 
It is crowned with an attic ledge, and covered with a 
low tent roof. At the bell tower in 1781, there were four 
bells. Two from the old church dating back to 1713, one 
from the foundations of Princess Czartoryska and one 
donated by King Stanislaw August Poniatowski. Today, 
there are two remaining bells, the other two having 
been looted from the city by the Russian army in 1915.
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A roadside baroque statue made of sandstone in 
the second half of the eighteenth century is situ-

ated near the collegiate. Nepomuk is attired in a collar 
and is wearing a stately garment, from underneath of 
which nine buttons of his cassock can be seen.
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Szpital wojskowy 
(gmach dawnego starostwa radzymińskiego)

Szkoła elementarna 
i przytułek dla ubogich

Budynek wzniesiono w 1839 r. 
z fundacji sekretarza Wielkie-

go Księcia Konstantego Ludwika de 
Mohrenheima, ówczesnego dziedzi-
ca Radzymina. Autorem projektu był  
Henryk Marconi, jednen z najwybit-
niejszych polskich architektów I poł. 
XIX wieku. W neoklasycystycznej 
bryle uwagę zwracają dwa narożne ry-
zality od frontu i jeden od tyłu. Część 
środkową dzielą w górnych kondy-
gnacjach pilastry toskańskie i wieńczy 

trójkątny szczyt. Budynek został od-
dany do użytku w 1843 roku. Wojsko 
rosyjskie przeznaczyło obiekt na szpi-
tal dla chorych żołnierzy. Następnie, 
począwszy od 1867 roku w budynku 
stacjonowały władze powiatowe ro-
syjskie, niemieckie, polskie, okupacyj-
ne hitlerowskie. W 1944 roku obiekt 
został opanowany przez żołnierzy  
I Batalionu 32 pułku piechoty Armii 
Krajowej, następnie budynek zaję-
li Niemcy. Po wejściu do Radzymina 

oddziałów radzieckich gospodarzem 
obiektu stało się komunistyczne sta-
rostwo powiatowe. Po 1952 roku, 
kiedy to Radzymin przestał być sie-
dzibą władz powiatowych, w budynku 
mieścił się internat Studium Wycho-
wania Przedszkolnego. Obecnie znaj-
duje się tu siedziba Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Urzędu Stanu Cywilnego 
i Wydziału Budownictwa Starostwa 
Powiatu Wołomińskiego.

Budynek dawnej szkoły elemen-
tarnej i przytułku dla ubogich, 

utworzony w 1779 roku z fundacji 
księżnej Eleonory Czartoryskiej, zało-
żonej przez proboszcza radzymińskie-
go ks. Kazimierza Narbutta. Przytułek 
był pierwszym w mieście obiektem o 
charakterze dobroczynnym. Przed 
frontonem budynku szkolnego posta-
wiono figurę Świętego Jana Nepomu-
cena – dlatego budowla zyskała nazwę 
„przy Świętym Janie”. W 1797 roku 
pod rządami Austriaków szkoła wraz 
z przytułkiem została rozwiązana. W 
1818 roku, gdy Radzymimn znajdował 

się w Królestwie Polskim, dobroczyn-
na działalność, w charakterze  domu 
i jadłodajni dla osób starszych, zosta-
ła reaktywowana przez właścicielkę 
miasta hrabinę Teresę Raczyńską z 
proboszczem parafii  ks. Maciejem 
Gutowskim. Po upadku Powstania 
Styczniowego Rosjanie odebrali budy-
nek i utworzyli szkołę ludową o rusy-
fikacyjnym charakterze. W 1918 roku, 
po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości, w budynku rozpoczęła swoje 
funkcjonowanie szkoła powszechna 
II Rzeczypospolitej, która działała do 
1934 roku. Po zakończeniu II wojny 

światowej aż do 1992 roku mieścił 
się tu internat Studium Wychowania 
Przedszkolnego.
Następnie w budynku znajdowały się 
siedziby: Towarzystwa Przyjaciół Radzy-
mina, Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Obwód „Rajski Ptak” 
oraz koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego, (które przeniesiono do gmachu 
biblioteki). Obecnie administratorem 
Domu  przy św. Janie jest parafia.

An elementary 
school and a shelter 
for the poor 

A classicist 
military hospital
The building was erected in 1839 and de-
signed in accordance with the project of 
Henry Marconi. The hotel was opened in 
1843 as a hospital for sick soldiers. Then 
the building served as a local government 
office: Russian in the Poland’s partition 
times, German during the Nazi occupation 
and Polish in the post-war times. In 1944 
the building was captured from the Nazis 
by the First Battalion of the 32 Infantry 
Regiment of the National Army and later 
further occupied by the Germans. After 
the entry of Soviet troops it hosted a com-
munist district office. After 1952, it served 
as a boarding Preschool Education Col-
lege. Currently it is the seat of the Centre 
for Social Welfare, a Registry Office and a 
Civil Engineering Department of the Dis-
trict of Wołomin.

The building of the former elementary 
school and a shelter for the poor was 

initiated by the Radzymin parish priest Fr 
Casimir Narbutt. In 1797, under Austrian 
rule, the school, along with the shelter were 
liquidated. In 1818, when Radzymin was 
under Polish juristiction, charitable activi-
ties were revived. After the fall of the Janu-
ary Uprising, the Russians established a folk 
school here. From 1918 to 1934, the build-
ing housed an elementary school. From the 
end of World War II until 1992, it served as 
a boarding Preschool Education College. In 
recent years it was the office of the Friends 
of Radzymin Society, the World Association 
of the National Army, the „Bird of Paradise” 
circuit, and the Polish Angling Association.

Radzymin - małe miasto - wielka historia Zabytki Radzymina
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Szkoła klasycystyczna
Monumentalny budynek, utrzy-

many w stylu późnego klasycy-
zmu, powstał według projektu wybit-
nego włoskiego architekta, Antonio 
Corazziego - autora m.in. gmachu 

A classicist school

Teatru Wielkiego w Warszawie. Plac 
wraz z ogrodem  podarował dziedzic 
Krusenstern, sam zaś wielki dwupię-
trowy budynek murowany na planie 
litery L, zwany przez mieszczan radzy-

mińskich „gmachem” finansowało Mi-
nisterstwo Oświaty Królestwa Polskie-
go. Wzniesiony w latach 1843-1844, 
oddano do użytku we wrześniu 1845 
roku na potrzeby Instytutu Nauczycie-
li Elementarnych. Niemal przez cały 
czas w budynku funkcjonowały pla-
cówki oświatowe. Obecnie, ten pięk-
ny zabytek architektury, jest siedzibą 
Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. 
Norwida. 

Cmentarz Poległych
Ważnym i najbardziej rozpozna-

walnym historycznym miejscem 
w Radzyminie jest Cmentarz Żołnie-
rzy Polskich, ze zbiorowymi mogiłami 
żołnierzy polskich poległych w bitwie 
pod Radzyminem w sierpniu 1920 
roku, bratnią mogiłą 127 żołnierzy 
polskich poległych we wrześniu 1939 
r., mogiłą-pomnikiem żołnierzy Ar-
mii Krajowej radzymińskiego obwodu 
„Rajski Ptak”, oraz zbiorową mogiłą 
Polaków pomordowanych przez hi-
tlerowskiego okupanta w latach 1939-
1944. Ponadto na cmentarzu znajduje 
się mogiła - pomnik funkcjonariuszy 
Policji Państwowej poległych na służ-
bie w czasach II RP, grób weterana 
Powstania Styczniowego – por. Leona 
Witkowskiego, kwatery zasłużonych 

An important historical place in Radzy-
min is the Polish Cemetery with mass 

graves of Polish soldiers killed in the battle 
of Radzymin in August 1920, the grave of 
127 Polish soldiers dated 1939, and graves 

kropolia zyskała wówczas m.in.: nową 
iluminację, a także wzbogaciła się  
o stylową, wykonaną w kamieniu 
ścieżkę edukacyjną prezentującą lo-
kalne wydarzenia z historii walk  
o niepodległość. Ostatnia z kilkunastu 

The cemetery of the fallen

tablic upamiętnia najważniejsze wy-
darzenie w dziejach tego szczególnego  
dla Polaków cmentarza, jakim była wi-
zyta Ojca Świętego Jana Pawła II zło-
żona w Radzyminie w dniu 13 czerwca 
1999 roku. Pamiątką tamtych chwil jest 

The building in the late classicism style 
was built by an Italian architect, An-

tonio Corazzi. Erected in the years 1843-
1844 it was opened in September 1845 as 
an Elementary Teachers’ Training Insti-
tute.. Almost all of the time the building 
housed educational institutions. It is now 
the seat of the C. K. Norwid Secondary 
School in Radzymin.

mieszkańców Radzymina i księży, 
oraz indywidualne groby żołnierzy  
i członków organizacji konspiracyj-
nych z okresu II wojny światowej.  
W jednej ze zbiorowych mogił żołnie-
rzy 1920 roku pochowani zostali tak-
że lotnicy polskich bombowców PZL  
P-37 „Łoś” zestrzelonych podczas bitwy 
powietrznej nad Radzyminem w dniu 
7 września 1939r. (Bohaterskie załogi 
upamiętnia tablica z nazwiskami pole-
głych). Na terenie cmentarza znajdują 
się również symboliczne obeliski upa-
miętniające: poległego pod pobliskim 
Ossowem ks. kapelana Ignacego Sko-
rupkę, ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz 
ofiary Katastrofy Smoleńskiej związane 
z Radzyminem.

Centralne miejsce nekropolii zaj-

muje okazała kaplica – pomnik, po-
święcona w 1927 roku, jako wotum za 
zwycięstwo w Bitwie pod Radzyminem  
w 1920 roku. Front kaplicy zdobi charak-
terystyczny fresk nawiązujący do wyda-
rzeń „Cudu nad Wisłą”, przedstawiający 
obrońców Warszawy osłanianych przez 
anioła. We wnętrzu kaplicy umieszczo-
no obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
witraże z orłami, pamiątkowe tablice 
oraz urny z ziemią z Katynia i cmenta-
rzy żołnierzy polskich w Grodnie, No-
wogródku i Wołkowysku. 

Na bramie cmentarnej znajdują się 
tablice poświęcone żołnierzom puł-
ków walczących o Radzymin w sierp-
niu 1920 roku, ufundowane w okre-
sie międzywojennym przez ocalałych  
z wojennej pożogi towarzyszy broni. 
(Ciekawostką jest, że zarówno tablice, 
jak też żołnierskie mogiły noszą ślady 
sowieckich kul. Żołnierze radzieccy 
stacjonujący tu w 1944 roku strzelali 
do nich umyślnie, co jest wymownym 
świadectwem tego, jak bolesną była  
w świadomości czerwonoarmistów 
klęska poniesiona pod Radzyminem  
w 1920 roku).

Z kolei, wzdłuż cmentarnego ogro-
dzenia można podziwiać Alejkę Dę-
bów Pamięci, upamiętniających pol-
skich oficerów pomordowanych przez 
NKWD w 1940 roku.

W 2014 roku, staraniem dziekana 
radzymińskiego ks. prał. Stanisława 
Kucia, Cmentarz Poległych poddany 
został gruntownej rewitalizacji. Ne-

znajdująca się nieopodal nekropolii 
płyta lądowiska dla papieskiego śmi-
głowca, oraz popiersie Papieża – Polaka 
umieszczone na froncie kaplicy wraz ze 
słowami, które wówczas w tym miejscu 
wypowiedział.
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of soldiers of the underground organiza-
tions of the war years 1939-1944. At the 
cemetery, there is a chapel of the image of 
Our Lady of Ostra Brama, commemora-
tive plaques and urns with soil from Katyn 

and Polish soldier cemeteries from 1920 
in Grodno, Nowogrodek and Wołkowysk. 
At the gate of the cemetery and the graves 
there are plaques dedicated to the soldiers 
of regiments fighting for Radzymin. On 
June 13, 1999, the cemetery was visited by 
Pope John Paul II.



62 63

Cmentarz parafialny (stary) A parish 
cemetery (old) 
A forged gate of the first half of the eighteenth 

century leads you to the old parish cemetery. 
It was created at the initiative of the priest - Fr. 
Casimir Narbutt. Between 1836 and 1864 the ce-
metery was enlarged and enclosed with a stone 
wall. It contains the graves of insurgents from 
1863 and  ancient, classical tombstones. The most 
impressive building is the tomb dated 1855 of an 
officer of the Russian army of French origin - Ale-
xander Trusson.

Do starego cmentarza parafial-
nego, położonego niedaleko 

kolegiaty, prowadzi kuta brama z 
I połowy XVIII wieku. Powstał z 
inicjatywy proboszcza - ks. Kazi-
mierza Narbutta, członka Komisji 
Edukacji Narodowej w 1779. W 
latach 1836 i 1864 został powięk-

Pamięć o historii przejawia się 
nie tylko w corocznych obcho-

dach ważnych wydarzeń, ale także 
w codziennej pamięci o bohaterach.  
W centrum miasta od maja 1920 roku 
stoi pomnik Tadeusza Kościuszki, 
niedaleko od niego znajduje się mo-
nument upamiętniający Wincentego 
Witosa. W sercu parku znajdziemy 
również kamień poświęcony Cypria-
nowi Kamilowy Norwidowi. 

Pomniki Radzymina

Radzymin statues
The commemoration of history is man-

ifested not only in the annual celebra-
tions of important events, but also in the 
daily memory of national heroes. In the 
centre of the town, since May 1920, there 
has been a statue dedicated to Tadeusz Ko-
sciuszko, not far from it there is a monu-

Plebania 

Dom Ludowy 
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Wyjątkowym pomnikiem w Ra-
dzyminie jest Droga Golgoty Narodu 
Polskiego, wzdłuż której ustawione są 
repliki Krzyży Virtuti Militari, upamięt-
niające pułki Wojska Polskiego, miesz-
kańców Radzymina i wybitnych dowód-
ców związanych z bitwą o Radzymin  
w pamiętnym sierpniu 1920 roku. Po-
mysłodawcą tego pomnika jest Towa-
rzystwo Przyjaciół Radzymina, działają-
cego w Radzyminie od 1988 roku.

ment commemorating Wincenty Witos. 
In the heart of the park we will also come 
across a stone dedicated to Cyprian Kamil 
Norwid. 

A unique monument in Radzymin is the 
Polish Nation Calvary Way, along which 
there are set replicas of Crosses of Virtuti 

Military, commemorating the regiments 
of the Polish Army, residents of Radzymin 
and prominent leaders associated with 
the Battle of Radzymin in August 1920, 
a memorable year. The originator of this 
monument is the Friends of Radzymin So-
ciety, established in Radzymin since 1988.

szony i ogrodzony kamiennym mu-
rem. Znajdują się na nim mogiły po-
wstańców z 1863 roku, zabytkowe, 
klasycystyczne pomniki nagrobne. 
Najokazalszym obiektem jest gro-
bowiec z 1855roku oficera wojsk ro-
syjskich francuskiego pochodzenia 
– Aleksandra Trussona.

Folk’s House

Dom Administratora w Parku 
Ks. Czartoryskiej
Zabytkowy Dom Ogrodnika z II poł. XVIII w., wraz z resztkami parku krajobra-

zowego, założonego przez księżną Eleonorę Czartoryską.

Wybudowany w 1907 r. w spo-
łecznym czynie przez miesz-

kańców i strażaków radzymińskich,  
z inicjatywy J. Frydrychewicza. Na 
pocz. XX w. był głównym ośrodkiem 
życia kulturalno-społecznego w mie-
ście, w tym tajnej działalności nie-
podległościowej. Mieściła się w nim 
m.in. sala widowiskowa, ochronka dla 
dzieci, kasa oszczędnościowo-pożycz-
kowa, a w późniejszym okresie kino 
„Czar”. Obecnie Miejska Sala Koncer-
towa im. F. Chopina i siedziba Biblio-
teki Publicznej.
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Plebania murowana z II poło-
wy XVIII wieku z drewnia-

ną, przeszkloną werandą.

Presbytery

and social life of the town, including covert 
independence activities. It housed, among 
others, a performance hall, a nursery for 
children, deposit and loan funds admini-
stration and later the „Czar” cinema. Cur-
rently, it houses the F. Chopin Municipal 
Concert Hall and the Public Library.

Built in 1907, as a joint community pro-
ject by residents and the firefighters of 

Radzymin, upon the initiative of J. Frydry-
chewicz. At the beginning of the 20th cen-
tury, it was the main centre of the cultural 

A brick presbytery from the second half of 
the eighteenth century with a wooden and 

glass veranda.

Administrator’s House in the Duchess 
Eleonora Czartoryska Park
The historic Gardener’s House, along with the remains of the landscape park dates back to the 

second half of the 18th century and was founded by the Duchess Eleonora Czartoryska.
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Wydarzenia
Radzymińskie

Events in Radzymin
Radzymin – the town of the Miracle on the Vistula 
River. This is evident also in the events organized 

here. Many of them, including the sports and 
cultural ones, focus around the anniversary of 

the Battle of Warsaw in 1920. Others, such as the 
Singer Festival, resemble the colourful tradition and 
the multinational culture of the town in the past. All 

of them are an opportunity to have fun, socialize 
and meet for the local residents and tourists. 

No wonder the Radzymin festivities 
are very popular every time.

Radzymin – Miasto Cudu nad Wisłą. Widać to 
także w organizowanych tutaj wydarzeniach. 

Wiele z nich, w tym także sportowe  
i kulturalne, koncentruje się wokół obchodów 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r. Inne, jak 

choćby Festiwal Singera przypominają  
o barwnej tradycji i wielonarodowej kulturze 

miasta w przeszłości. Wszystkie natomiast, 
stanowią okazję do zabawy oraz spotkań dla 

mieszkańców miasta i szeroko pojętych okolic.
Nic więc dziwnego, że za każdym razem cieszą 

się dużą popularnością.
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15 sierpnia w Radzyminie
Radzymin nieodłącznie związany jest z dramatycznymi 

wydarzeniami z sierpnia 1920 roku. To tutaj rozgrywa-
ły się jedne z najbardziej krwawych, ale też najważniejszych 
walk. Obchody każdej rocznicy tych wydarzeń są okazją do 
świętowania dla całych rodzin, tłumnie uczestniczących w 
uroczystościach. Należą do nich m.in. coroczny Między-
narodowy Półmaraton Uliczny „Cud nad Wisłą”, Zawody 
Gołębiarskie czy wyścigi rowerowe dla dzieci. Jednak głów-
nym punktem obchodów jest Msza Święta i Apel Poległych 
w miejscu niezwykle silnie związanym z wydarzeniami 

wojny z bolszewikami – na Cmentarzu Poległych 1920 
roku, a także złożenie kwiatów pod pomnikiem Premie-
ra Wincentego Witosa. Rokrocznie rangę uroczystościom 
nadaje obecność najważniejszych osób w państwie, oraz 
żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. 
Mieszkańcom nastrój patosu nie towarzyszy jednak cały 
czas, święto bowiem jest przede wszystkim okazją do ra-
dości. Kolorowe stragany, atrakcje dla dzieci i dorosłych, 
wieczorne koncerty znanych artystów.

15th of August 
in Radzymin
Radzymin is inherently connected with the dramatic events of 

the 1920 war. It was the scene of one of the most bloody and 
most important battles. Each year on August 15th the anniversary 
of these events is celebrated. Crowds of visitors participate in the 
festivities, which include official celebrations, as well as family and 
sports events, such as the half marathon “1920 Run”. The main 
event of the program is the Holy Mass and the Appeal to the Fall-
en at the 1920 Cemetery where the soldiers killed by Bolsheviks 
rest. Another celebration is held at the monument of Wincenty 
Witos, the Prime Minister in 1920. August 15th is also a joyful 
celebration, offering entertainment for both kids and adults and 
evening concerts by famous artists.

Radzymin - małe miasto - wielka historia Wydarzenia Radzymińskie
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Moto Cud
Obchody kolejnych rocznic Bitwy Warszawskiej 

1920 w Radzyminie to nie tylko okazja do wystę-
pów artystycznych, patriotycznych czy festynów ro-
dzinnych. Ten ważny dzień obchodzić można także 
odrobinę mniej tradycyjnie, np. poprzez odbywający 
się już od 15 lat zlot motocyklistów. Coraz więcej miło-
śników jednośladów ujawnia się ze swoją pasją, wielu  
z nich dysponuje pojazdami zapierającymi dech. Moż-
na przyjrzeć im się podczas Zlotu Motocyklowego „Mo-
toCud”, na który zjeżdżają pasjonaci dwukołowych  
(i nie tylko) cudeniek motoryzacji z całej Polski. Każdego 
roku jest ich około tysiąca i liczba ta stale rośnie.

Po zakończeniu uroczystości patriotycznej motocykli-
ści w paradnym przejeździe opuszczają miasto i wyru-
szają w kilkugodzinny rajd z Radzymina przez miej-
scowości bezpośrednio związane z Bitwą Warszawską 
1920 roku. Przy okazji odwiedzają także okoliczne mia-
sta: Wyszków, Serock, Wołomin, Sulejówek. W każ-
dym z  miejsc położonych na trasie rajdu przejazd ko-
lumny kilkuset motocykli jest bardzo widowiskowy, 
budzi sensację i zachęca mieszkańców do wzięcia udziału  
w radzymińskim świętowaniu.
„MotoCud” to niesamowite zjawisko, które trzeba usłyszeć   
i zobaczyć samemu, odwiedzając 15 sierpnia Radzymin!

MotoMiracle

Radzymin - małe miasto - wielka historia Wydarzenia Radzymińskie

Katyń… ocalić od zapomnienia” to ogólnopolska akcja 
posadzenia 21 857 imiennych Dębów Pamięci, mają-

cych upamiętnić każdego polskiego oficera zamordowane-
go przez NKWD w 1940 r. Powodem do dumy jest fakt, że 
wymyślili ją uczniowie radzymińskiej Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka!

Idea akcji narodziła się w  2007 r. w radzymińskiej „Sta-
lowej Jedynce” podczas zajęć Koła Historycznego Wiarus, 
prowadzonych przez historyka Grzegorza Jelenia. Formę 
ogólnopolskiego programu nadał jej śp. o. Józef Joniec, pre-
zes Stowarzyszenia Parafiada – instytucji odpowiedzialnej 
za koordynację akcji. Wśród organizatorów programu byli 
m.in.: Burmistrz oraz Rada Miejska w Radzyminie, Para-
fialny Oddział Akcji Katolickiej, zaś Honorowy Patronat 
nad programem objął Prezydent RP śp. Lech Kaczyński. 
Program został zainaugurowany 13 IV 2008 r. w 70-lecie 
Zbrodni Katyńskiej, podczas Mszy Św. na Cmentarzu Po-
ległych w Radzyminie, którą odprawił abp Sławoj Leszek 
Głódź. Odsłonięto wówczas  pomnik ku czci ofiar zbrodni 
katyńskiej oraz rozesłano 200 sadzonek dębów, wyhodowa-
nych z nasion poświęconych przez św. Jana Pawła II. Dęby 

„Katyń… ocalić od zapomnienia”

Pamięci rosną dzisiaj już nie tylko w Polsce, ale również w 
wielu krajach świata, m.in.: w USA, Rosji, Wielkiej Bryta-
nii, na Łotwie i na Węgrzech. W kwietniu 2016 roku, kolej-
ny 4566 Dąb Pamięci posadził prezydent RP Andrzej Duda.

Celebrating an anniversary of the Battle of Warsaw is not only 
an opportunity for artistic, patriotic or family events. This 

important day can also be celebrated in a less traditional way, for 
at the motorbike rally “MotoMiracle”, organized for the 15th time 
in 2016. Each year more and more enthusiasts demonstrate their 
biking passion and many of them have breath-taking vehicles. 
They ride a route across the neighbouring towns with a spectacu-
lar parade on the finish in Radzymin.

Katyn ... save from oblivion” is a nationwide campaign involv-
ing planting 21 857 registered Memorial Oaks to commemo-

rate every Polish officer who was murdered by the Soviet NKVD 
in 1940. Radzymin is proud of the campaign as the initiative orig-
inators were students of the Colonel pilot M. Pisarek Elementary 
School No. 1.

The idea of the initiative was born in 2007 during a meeting of 
the history study circle Wiarus, conducted by a historian, Grze-
gorz Jeleń. Its status as a national event was bestowed by the late 
friar Józef Joniec, the president of the Parafiada Association - the 
institution responsible for coordinating the initiative. The or-
ganizers of the program included, among others: the Mayor and 
the City Council of Radzymin, the Parish Branch of the Catho-

„Katyn ... save from oblivion”
lic Action and the program was organized under the Honorary 
Patronage of the President of the Republic of Poland, the late 
Lech Kaczynski. The program was inaugurated on 13 April 2008, 
at the 70th anniversary of the Katyn Massacre, during the Mass 
celebrated by Archbishop Sławoj Leszek Głódź at the Cemetery 
of the Fallen in Radzymin. A monument honouring the victims 
of the Katyn massacre was unveiled and 200 oak seedlings were 
sent, grown from seeds consecrated by St. Pope John Paul II. The 
Memorial Oaks now grow not only in Poland but also in many 
countries of the world, including: the United States, Russia, Great 
Britain, Latvia and Hungary. In April 2016, the 4566th Memorial 
Oak was planted by the President of Poland, Andrzej Duda.
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Radzymińska Orkiestra Dęta

Radzymin brass orchestra
Orchestral Radzymin traditions date back to the beginning of 

the last century. The activities of the orchestra were inter-
rupted with the outbreak of World War II and resumed in the six-
ties of the twentieth century. Another successful attempt of reac-
tivation was taken by the town councilors in 2008 and a year later 
the first concert of the Radzymin Brass Band was held.

The band consists of pupils, students and residents of the town 
and the municipality of Radzymin. The artistic development of mu-
sicians is guided by: the Director of the Public Library of the Town 
and the Municipality of Radzymin and the founder and conductor 
of the Radzymin Brass Band Zbigniew Kuś. 

Despite a few years of practice the Radzymin brass orchestra 
plays a rich repertoire - from patriotic and religious music to 

entertainment. The orchestra performs music transcriptions of 
opera themes, musicals and Polish and international music stand-
ards. In 2012 they recorded their debut album titled „We are the 
Radzymin residents”. 

Their concert achievements are also impressive, the orchestra 
can be heard throughout the country and abroad. Talent, passion, 
commitment and hard work of the members of the orchestra and 
the instructors were appreciated at the 20th Mazovia Brass Or-
chestra Festival in June 2016 where they received Grand Prix. The 
orchestra had won a number of Polish and international awards 
before, among them three golden medals at the 58th International 
Festival of Youth Orchestras in Rastede (Germany).

Orkiestrowe tradycje w Radzyminie sięgają począt-
ków ubiegłego stulecia, a dokładnie 1904 roku, kie-
dy to przed mieszkańcami zadebiutowała licząca 

24 muzyków Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Ogniowej 
w Radzyminie pod batutą kapelmistrza Gołębiowskiego. 
O jej kunszcie niech świadczy fakt, że od samego począt-
ku swego istnienia dawała koncerty m.in.: w Wołominie, 
Jadowie i Tłuszczu. Jednakże jej największym osiągnięciem 
okazało się zdobycie trzeciego miejsca na ogólnopolskim 
współzawodnictwie orkiestr strażackich w 1926 roku!

Działalność orkiestry, przerwaną wybuchem II wojny świa-
towej, wznowiono tuż po wyzwoleniu. Zdołała przetrwać do 
końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Późniejsze próby jej re-
aktywowania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Szansę na przywrócenie Radzyminowi orkiestry dętej do-
strzegli radni miejscy w roku 2008 i już rok później odbyły 
się pierwsze koncerty spadkobierczyni strażackich tradycji 
muzycznych - Radzymińskiej Orkiestry Dętej.

W skład zespołu wchodzą uczniowie, studenci oraz miesz-
kańcy Miasta i Gminy Radzymin. Nad artystycznym roz-
wojem muzyków czuwają: Dyrektor Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Radzymin oraz założyciel i dyrygent Radzy-
mińskiej Orkiestry Dętej Zbigniew Kuś. 

Choć młoda stażem, radzymińska orkiestra może po-
chwalić się bogatym repertuarem – od muzyki patriotycz-
nej, religijnej po rozrywkową. Orkiestra wykonuje trans-
krypcje muzycznych tematów operowych, musicalowych 
oraz polskie i światowe standardy muzyki rozrywkowej.  
W 2012 roku twórczość orkiestry została uwieczniona na 
debiutanckiej płycie pt. „Radzyminiacy to my”.

Imponujący jest również dorobek koncertowy, orkiestrę 
można usłyszeć niemal w całej Polsce i poza jej granica-
mi.Talent, pasję, zaangażowanie i ciężką pracę członków 
orkiestry oraz instruktorów doceniono podczas XX Jubi-
leuszowego Mazowieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych w 
Ursusie w czerwcu 2016 r., gdzie zespół zdobył Grand Prix. 
Ma również na koncie wcześniejsze nagrody, m.in. trzy zło-
te medale z LVIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr 
Młodzieżowych w Rastede (Niemcy).
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Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie to najstarsza 
i jedna z najbardziej aktywnych jednostek OSP w po-

wiecie wołomińskim. Założona została w 1902 roku.
Od początku jej członkami zostawali najznamienitsi 

mieszkańcy Radzymina, ponieważ prawo noszenia mun-
duru strażackiego w naszym mieście było powszechnie 
uznawane za zaszczyt.

OSP Radzymin szybko stała się najważniejszą organiza-
cją w mieście, aktywną na wielu płaszczyznach. Już w 1904 
r. posiadała swój sztandar i prężnie działającą orkiestrę 
dętą. W okresie walk o niepodległość w latach: 1914-18, 
1920 i 1939-44, pod szyldem straży, prowadzona była też 
działalność patriotyczna. OSP Radzymin już w czasach II 
RP była jednostką mobilną i nowoczesną, a jej systematycz-
ny rozwój trwa do dziś.

Współcześnie, OSP Radzymin to profesjonalna jednost-
ka, od 1995 r. działająca w ramach KSRG. Posiada dobre 
wyposażenie, umożliwiające szybkie i skuteczne reagowa-
nie w sytuacjach zagrożenia, zarówno na terenie gminy, jak 
i poza jej obszarem. Każdego roku plasuje się na pierwszym 

miejscu w powiecie oraz w ścisłej czołówce Mazowsza pod 
względem ilości wyjazdów do akcji ratowniczo - gaśni-
czych. W samym tylko 2015 r. jednostka interweniowała 
289 razy, a nasi strażacy spędzili na akcjach w sumie ok. 
2160 godzin.

Trzon OSP Radzymin stanowią strażacy biorący czynny 
udział w działaniach ratowniczych, którzy ukończyli szko-
lenia różnego stopnia, m.in.: podstawowe, dowódców, ra-
townictwa medycznego, technicznego, sterników motoro-
wodnych czy płetwonurków. W sumie jednostkę tworzy 58 
członków, w tym 3 kobiety, 2 honorowych i 4 wspierających. 
Na czele zarządu stoi prezes dh Edward Szymankiewicz. 
Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

OSP Radzymin nie tylko ratuje, ale też uczy, bawi, wy-
chowuje, włączając się w lokalne i ogólnopolskie akcje 
prewencyjne, patriotyczne i kulturalne. W uznaniu zasług  
w 2012 r. uhonorowana została przez marszałka woj. mazo-
wieckiego, prestiżowym medalem „Pro Masovia”. Ponadto, 
może poszczycić się też najwyższym strażackim odznacze-
niem – Złotym Znakiem Związku.

Ochotnicza Straż Pożarna Radzymin 
– duma miasta i powiatu

The Voluntary Fire Brigade in Radzymin, founded in 1902, is 
the oldest and one of the most active units of this kind in the 

borough of Wołomin. Since the beginning, the most prominent re-
sidents of Radzymin have been its members, because the right to 
wear the fire brigade uniform was widely regarded in our town as 
an honour. The VFB in Radzymin quickly became the most impor-
tant organization in the town, active on many levels. It had its own 
banner and a resilient brass band as early as in 1904. During the 
struggle for independence in the years: 1914-1918, 1920 and 1939-
1944, under the banner of the fire brigade, patriotic activities were 
conducted. During the Second Republic of Poland, it was a mobile 
and modern unit, and its systematic development has been conti-
nuing until today. Today, the VFB in Radzymin is a professional 
unit, and since 1995 it has been operating under the National Fire-
fighters Rescue System. It has good equipment, enabling quick and 
effective responses in emergency situations. Every year, it ranks the 
first in the borough and at the forefront of the Mazovia Region ac-
cording to the number of rescue and extinguishing responses. The 
unit is composed of 58 members, including 3 women, 2 honorary 

Voluntary Fire Brigade in Radzymin 
– pride of the town and the borough

and 4 auxiliary members. The head of the management board is 
Edward Szymankiewicz. Youth Fellowship Fire Brigade operates at 
the unit as well. The Voluntary Fire Brigade in Radzymin not only 
saves but also teaches, entertains, educates and participates in local 
and national preventive, patriotic and cultural events. In recogni-
tion of its services, in 2012, it was honoured by the Marshal of the 
Mazovia Region, with the prestigious „Pro Mazovia” medal. What 
is more, it can boast of the highest fireman award – the Golden Sign 
of the Union of Voluntary Fire Brigades.

Radzymińscy strażacy w samym tylko 2015 roku spędzili na 
akcjach ratowniczych około 2160 godzin. Najaktywniejsi otrzy-
mali pamiątkowe koszulki
In 2015 only the Radzymin firefighters spent as much as 2160 
hours at the rescue operations. The most active firemen rece-
ived congratulatory T-shirts.

Strażacy w historycznym umundurowaniu z początku XX wieku
Firemen in historical uniforms from the beginning of the 20th 
century”
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W Radzyminie odbywają się imprezy towarzyszące Fe-
stiwalowi Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”, 

organizowanemu przez Fundację Shalom. Od kilku lat sto-
łeczna impreza rozszerza się na miasta, w których żył i two-
rzył Isaac Bashevis Singer, począwszy od Leoncina, poprzez 
Biłgoraj i Radzymin. 

Dotychczasowe wydarzenia festiwalowe w Radzyminie 
to m.in.:  kolacja szabasowa, koncerty, wystawy i promocja 
książki „Wczorajszy świat – Żydzi Radzymina w fotografii 
1920-1939” B.  Klimaszewskiej. 

Impreza ma na celu przybliżenie obyczajów i kultury 
społeczności żydowskiej, która niegdyś była integralną czę-
ścią miasta. Świadczy o tym fakt,  iż w 1939 r. Żydzi stano-
wili  połowę mieszkańców  Radzymina.

Dzieje radzymińskiego sztetlu sięgają XVII w. Przez kil-
kaset lat istniała dzielnica żydowska, obejmująca swym 
zasięgiem okolice Starego Rynku oraz tzw. „okrąglak” (nie-
istniejące już skupisko domów i sklepów pomiędzy al. Jana 
Pawła II a Pl. Kościuszki). W mieście były trzy bóżnice   
(w tym dwie murowane synagogi przy ul. Zduńskiej i obec-
nej al. Jana Pawła II), cheder, jesziwa , szkoła dla dziewcząt 
a także klub sportowy i organizacje społeczno-polityczne. 
Do dziś, pozostało niewiele pamiątek po żydowskiej spo-
łeczności. Większość radzymińskich Żydów została zgła-
dzona przez Niemców w Treblince, zaś ocalali z holocaustu 
wyemigrowali. Z materialnych śladów pozostało tylko kil-
ka domów i splantowany kirkut przy ul. Mickiewicza, gdzie 
wzniesiono skromny pomnik – ohel, w miejscu dawnego 
grobu cadyka Szlomo Jehoszuy Dawida. 

Wobec tak niewielu pamiątek, szczególnego znaczenia 
nabierają związki łączące Singera, wielkiego żydowskiego 
pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla z 1978 r. z Ra-
dzyminem.

Tym bardziej, że często wspominał on o Radzyminie – 
miasteczku, w którym uczył się pisać pierwsze litery.  Naj-
bardziej wyraźną sceną w jego utworach, rozgrywającą się 
w Radzyminie jest pożar na dworze rabina Mandełe i rato-
wanie świętych ksiąg, które to zdarzenie opisał w autobio-
graficznej powieści pt. „Miłość i wygnanie: wczesne lata”. 
Obraz miasta odnajdujemy także w utworach: „Dwór”, oraz 
„Urząd mojego ojca”.

Radzymin - małe miasto - wielka historia Wydarzenia Radzymińskie

Radzymin Singera Singer’s Radzymin
In summer Radzymin holds cultural events that accompany the 

Jewish Culture Festival „Singer’s Warsaw,” organized by the Sha-
lom Foundation. For several years, the capital’s event has extend-
ed to the towns in which Isaac Bashevis Singer lived and worked, 
from Leoncin, through Biłgoraj and Radzymin. The events aim at 
bringing closer the customs and culture of the Jewish community 
which once was an integral part of the city. Most of them were 
wiped out by the Nazis in Treblinka and the Holocaust survivors 
emigrated. The material traces of the existence of the Jewish com-

munity in Radzymin include only a few houses and the leveled 
cemetery at Mickiewicza Street where a simple monument – an 
ohel - is located. Given so few memorials, the ties with Radzymin 
of Singer, the great Jewish writer, winner of the Nobel Prize for 
Literature 1978, become even more significant. In his books he 
often spoke about Radzymin – the town in which he learned to 
write his first letters. The most vivid scene of his works, taking 
place in Radzymin, is the fire at the manor of rabbi Mandela and 
the rescue of sacred books. The incident was described in his au-
tobiographical novel, entitled „Love and Exile: The Early Years –  
A Memoir”. The image of the town can be found in the works: 
„Manor” and „The Office of My Father.”
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O tej organizacji mówi się najczęściej, że jest kustoszem pa-
mięci narodowej w Radzyminie. Bezsprzecznie, jest też 

pierwszym popularyzatorem dziejów ziemi radzymińskiej. 
Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, bo o nim mowa,  

jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, które zało-
żone zostało wiosną 1988 r. Nawiązuje ono do bogatych 
tradycji organizacji społecznych, które funkcjonowały  
w Radzyminie w czasach II RP.

Głównym zadaniem, które realizują członkowie TPR-u  
jest popularyzacja wiedzy o Radzyminie, Mazowszu oraz 
powiecie. W tym celu organizowane są sesje i spotkania 
poświęcone historii i współczesnym problemom miasta.  
W zbiorach Towarzystwa znajduje się wiele pamiątek zwią-
zanych z Radzyminem, które są udostępniane podczas 
często organizowanych wystaw. W swojej działalności To-
warzystwo nie zapomina o najmłodszych mieszkańcach 
Radzymina. W szkołach prowadzone są lekcje dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W trakcie 
zajęć młodzież w przystępny sposób nabywa wiedzę o hi-
storii swojej „małej ojczyzny”.

Ciekawą inicjatywą TPR-u jest organizacja i oprowa-
dzanie wycieczek po historycznych i ważnych dla miasta 
miejscach. (Trasa jednej z nich wiąże się z jakże istotną 
w historii Radzymina bitwą z bolszewikami w 1920 r. i od-
bywa się na szlaku: Radzymin - Beniaminów - Wólka Ra-
dzymińska - Kobyłka - Ossów - Radzymin).  Oprócz tego, 
Towarzystwo wytyczyło pierwsze w Polsce dwa turystyczne 
szlaki rowerowe związane z  wydarzeniami 1920 r.  Należy 
podkreślić, że z tej oferty turystycznej korzystają nie tylko 
turyści z najbliższej okolicy ale także z całego kraju.

Ważnym aspektem pracy Towarzystwa jest działalność 
wydawnicza. Z licznych publikacji, które wyszły spod pióra 
jego członków chętnie korzystają nie tylko mieszkańcy, ale 
też uczniowie szkół średnich, studenci piszący prace licen-
cjackie, magisterskie oraz doktorskie na tematy związane  
z samym Radzyminem a także z Mazowszem.

Prężna, wieloaspektowa działalność Towarzystwa Przyja-
ciół Radzymina w nieocenionym stopniu przyczynia się do 
popularyzacji dziejów ziemi radzymińskiej.

Towarzystwo Przyjaciół Radzymina
The Society of the Friends of Radzymin was founded in the 

spring of 1988. It is a socio-cultural association, referring to 
the rich tradition of the social organizations which functioned in 
Radzymin during the Second Republic. The main task carried out 
by the members of the Association is to popularize knowledge 
about Radzymin, Masovia and the borough. The collections of 
the Society include many souvenirs related to Radzymin, often 
made available during the organized exhibitions. In its activities, 
the Society has not forgotten about the youngest residents of 
Radzymin and conducts history lessons for students of primary 

Society of the Friends of Radzymin
and secondary schools. An interesting initiative of the association 
is organizing and guiding tours around the historic and important 
places of the town. What is more, the association paved the way 
for the first two tourist biking trails in Poland associated with the 
events of 1920. This tourist offer is used not only by tourists from 
the immediate area, but also from all over the country. An impor-
tant aspect of the work of the Society is publishing. The numerous 
publications that have been written by its members are willingly 
used not only by the residents, but also high school and university 
students.

Poczet sztandarowy Towarzystwa Przyjaciół Radzymina
The Colour Guard of the Society of the Friends of Radzymin

Jedna z publikacji wydanych przez
Towarzystwa Przyjaciół Radzymina
A recent publication on the history of Radzymin 
by the Society of the Friends of Radzymin
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Teatr „Paradoks”
Radzymiński Teatr Amatorski „Paradoks’’ powstał w 

marcu 2007 roku przy Radzymińskim Ośrodku Kultu-
ry i Sportu. Współzałożycielami tej grupy teatralnej byli: 
Jadwiga Woźniak, Cezary Wnuk i Ryszard Urbaniak.

Aktorzy na co dzień wykonują różne zawody. Są to 
urzędnicy, nauczyciele, emeryci, a także młodzież.

Teatr został reaktywowany po 52 latach, bowiem od roku 

1946 w istniejącym wówczas Domu Ludowym (dziś budy-
nek biblioteki), działał pierwszy powojenny radzymiński te-
atr amatorski, założony przez dziś już nieżyjących mieszkań-
ców Radzymina - Mariana Jaworskiego i Mariana Szostaka.

Teatr ,,Paradoks” wystawia przede wszystkim komedie 
klasyczne, wzorując się na dziełach wybitnych, ponadcza-
sowych mistrzów klasyki, tak polskiej, jak i światowej.

The Radzymin Amateur Theatre „Paradox” was founded in 
March 2007 at the Radzymin Centre of Culture and Sports by 

Jadwiga Woźniak, Cezary Wnuk and Ryszard Urbaniak. Actors of 
the amateur group work daily as civil servants, teachers, retirees, 
there are also students among them.

The theatre was reactivated after a 52 year break. It continues 
the tradition of the first post war theatre in Radzymin, founded 
in 1946 in the former People’s House (now the library building) 
by the late residents of Radzymin - Marian Jaworski and Marian 
Szostak.

The “Paradox” theatre performs mainly classic comedies, re-
aching to the works of prominent masters of Polish and interna-
tional literature.

„Paradox” theatre

Radzymin - małe miasto - wielka historia Wydarzenia Radzymińskie

W Radzyminie nie można się nudzić! Głównymi ani-
matorami życia kulturalnego i sportowego są dwie 

instytucje: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy oraz Ra-
dzymiński Ośrodek Kultury i Sportu – ROKiS. W tym 
ostatnim funkcjonują liczne sekcje i kluby sportowe, od-
noszące krajowe i międzynarodowe sukcesy. Są to m.in.: 
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej ROKiS, Klub Łuczniczy RO-
KIS oraz taneczna „Fanaberia”. Poza tym na terenie miasta 
i gminy prężnie działają kluby piłki nożnej RKS Mazur Ra-
dzymin i KS Rządza Załubice oraz kolarski UKS Victoria 
Radzymin.

W zakresie kultury prym wiedzie Biblioteka Publiczna, 
która dysponuje Salą Koncertową wraz z profesjonalnym 
zapleczem. Ta instytucja kultury stale poszerza i urozmaica 
ofertę, aby jak najwięcej osób znalazło w niej coś dla siebie. 
Organizowane są zajęcia dla wszystkich, którzy niezależnie 
od wieku, zainteresowań i wykształcenia, chcą się rozwijać i 
poznawać świat. Służą temu m.in. cykliczne spotkania Dys-
kusyjnego Klub Książki, Radzymińskiego Uniwersytetu 
Otwarty czy Akademii Młodego Odkrywcy, które inspirują 
uczestników do odkrywania własnych pasji poprzez zaję-
cia z ekspertami zwielu dziedzin. W bogatej ofercie są też 
koncerty, wystawy, spotkania autorskie (np. z Wojciechem 
Widłakiem czy Jarosławem Kretem) oraz liczne wydarze-
nia rodzinne i okolicznościowe.

Biblioteka Publiczna oraz ROKiS

The Public Library and The
Radzymin Cultural and Sports Centre

You cannot get bored in Radzymin! There are two main vi-
gorous centres of the local cultural, sports and leisure activi-

ties: the Municipal Public Library and the Radzymin Cultural and 
Sports Centre (ROKiS). The latter hosts a number of award-win-
ning sports clubs, including the ROKiS Handball Association, the 
ROKiS Archery Club, and “Fanaberia” dance group. Moreover, 
there are two popular football clubs in Radzymin municipality: 
RKS Mazur Radzymin and KS Rządza Załubice, as well as UKS 
Victoria Radzymin, a school cycling club.

At the heart of the local cultural life is the Municipal Public Li-
brary which owns also a Concert Hall with all of the state-of-the-
-art facilities. The Library continuously expands and diversifies 
its cultural offering, develops program tailored to the needs and 
interests of various age and education groups to enable personal 
development and exploration of the world. There are concerts, 
exhibitions, meetings with writers and artists, a local book club, 
and numerous family and entertainment events to choose from.
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Radzymin miastem startowym 
73. Tour de Pologne
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73. edycji wyścigu Tour de Pologne przyświecało ha-
sło: „Szlakiem historii”, a Radzymin ze swoją bogatą 

przeszłością i chlubną tradycją „Cudu nad Wisłą” doskona-
le wpisywał się w historyczne przesłanie. Oczekiwanie na 
wielkie kolarskie święto poprzedziła uroczystość zapalenia 
„Światła Historii” na Cmentarzu Poległych w oprawie re-
prezentacyjnego Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego 
wraz z otwarciem wystawy poświęconej udziałowi cykli-
stów w wojnie 1920 r.

Na starcie 73. Tour de Pologne w Radzyminie stawiło się 
ponad 200 kolarzy ze światowej czołówki, reprezentujących 
21 zespołów, w tym polska kadra narodowa. Dla wielu z 
nich był to ostatni sprawdzian przed Olimpiadą w Rio de 
Janeiro. Obok gwiazd kolarskiego świata, wyścig przycią-
gnął do Radzymina tłumy kibiców i dziennikarzy z całego 
świata. 

Wspaniała sportowa atmosfera i kawaleryjska oprawa 
towarzysząca Startowi Honorowemu wyścigu, stanowiły 
okazję do zaprezentowania naszego miasta z jak najlepszej 
strony. Pokazaliśmy to, co Radzymin oferuje najlepszego: 
atrakcyjność dla turystów, mieszkańców i biznesu oraz bo-
gatą tradycję i wielowiekową duszę.

Pierwszy etap 73. Tour de Pologne prowadził z centrum 
Radzymina, przez drogi powiatu wołomińskiego do War-
szawy, gdzie na Pl. Teatralnym mieściła się jego meta. Jak 
powiedział burmistrz Krzysztof Chaciński: „rozpoczęcie w 
Radzyminie tak znaczącej, międzynarodowej imprezy spor-

towej było oddaniem miastu jego należnego miejsca w histo-
rii”. Start Tour de Pologne był znakomitą okazją do zaprezen-
towania Radzymina jako nowoczesnego, rozwijającego się 
miasta, a także do zareklamowania radzymińskich szlaków 
rowerowych i dogodnych warunków dla amatorskiego upra-
wiania kolarstwa szosowego i górskiego. W Gminie Radzy-
mina coraz częściej goszczą popularne imprezy rowerowe, 
np.: Lotto Poland Bike Maraton, Zegrzyński Rajd Rowerowy 
czy wyścig Kross Road Tour. Wielkim orędownikiem upra-
wiania kolarstwa wśród młodzieży jest mieszkający od uro-
dzenia w naszej gminie Michał Podlaski – aktywny sporto-
wiec i zdobywca tytułu Górskiego Mistrza Polski.

Wielka historia dzieje się niekiedy na naszych oczach! Tak było 12 lipca 2016 roku, kiedy 
to z Radzymina wystartował Tour de Pologne – jeden z najbardziej prestiżowych, mię-
dzynarodowych wyścigów kolarskich! 

Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne i Krzysztof Chaciński, 
Burmistrz Radzymina z młodymi kolarzami z klubu UKS Victoria 
Radzymin w dniu startu 73. Tour de Pologne
Czesław Lang, Tour de Pologne General Director and Krzysztof 
Chaciński, the Mayor of Radzymin with young cyclists from the 
UKS Victoria Radzymin school cycling club on the opening day 
of the 73rd Tour de Pologne

Sometimes a great history unfolds right before your eyes. 
That was what happened on July 12th, 2016, when one of 
the world’s most prestigious bicycle races, Tour de Pologne, 
started in Radzymin, host town of Stage One of the race.

The motto of the 73rd edition of the race reads: “Follow-
ing the National Historic Trails”. Radzymin, with its rich 
history and the time-honoured tradition keeping alive the 
memory of the Battle of Warsaw, 1920 (the Miracle on the 
Vistula), lives up to the message behind the race.

Over 200 world’s top ranked bike racers from 21 teams 
appeared at the starting line in Radzymin, including the 
national representation of Poland. For many of them, it was 

Radzymin, the Start 
Town of the 73rd Edition of 
Tour de Pologne

the last test before the Olympic Games in Rio de Janeiro. 
On top of the cycling champions, the long anticipated race 
attracted crowds of spectators and journalists from all over 
the world. 

Stage One of the 73rd Tour de Pologne route led from the 
centre of Radzymin along the roads of the Wołomin bor-
ough to Warsaw where it ended in Teatralny Square. The 
race gave Radzymin the opportunity to present the town as 
a modern location and a developing urban community, as 
well as to promote its cycling routes and perfect conditions 
for both road cyclists and mountain bikers.
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Inwestycje 
i przemysł

Współczesny Radzymin jest prężnym 
ośrodkiem życia społeczno – kulturalno – 

gospodarczego. To doskonałe miejsce 
zarówno dla prowadzenia biznesu, 

jak też do zamieszkania.

Investment 
and industry 

Modern Radzymin is a thriving centre of social, 
cultural, and economic development.  

Thus it is unquestionably the perfect place 
for conducting business, 

as well as for living.
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Radzymin cieszy się dużym zainteresowaniem in-
westorów, a jednym z głównych powodów jego 
powodzenia jest niewątpliwie lokalizacja. Miasto 

leży zaledwie 25 km od Warszawy. Tuż obok Radzymina 
przebiega trasa ekspresowa S8, która jest częścią Via Baltica  
i łączy Wrocław z Białymstokiem.

Po zakończeniu budowy odcinka Warszawa – Radzymin, 
będącego już w fazie realizacji, tereny te jeszcze bardziej 
zyskają na atrakcyjności, oferując przedsiębiorcom szybką  
i dogodną komunikację, zarówno ze stolicą, jak też z resztą 

kraju za sprawą aż trzech węzłów komunikacyjnych, zloka-
lizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie miasteczka.

Należy podkreślić, że obszar miasta i gminy Radzymin 
w całości objęty jest miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego, przy czym tereny przeznaczone 
pod działalność biznesową są w dużej mierze usytuowane 
właśnie przy trasie S8. Na szczególną uwagę inwestorów za-
sługują  działki zlokalizowane w rejonie węzła Radzymin 
Północny, w obrębie sołectwa Emilianów,  gdzie zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

pod działalność usługową i produkcyjną przeznaczono ob-
szar o powierzchni ponad 150 hektarów.

Mało tego, przedsiębiorcom, którzy zdecydują się tam 
prowadzić swoją działalność i inwestować, władze gminy 
Radzymin proponują korzystne stawki podatkowe. 

Co istotne, w ramach probiznesowej polityki Radzymi-
na, którą realizuje burmistrz Krzysztof Chaciński, stwo-
rzona została atrakcyjna oferta dla wszystkich inwestorów,  
a nie tylko dla tych, zainteresowanych strefą przemysłową 
w Emilianowie.

Radzymin jest obecnie jedyną gminą w okolicy, która ob-
niżyła podatki związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej dla nieruchomości budynkowych i gruntowych. 

Tereny inwestycyjne są uzbrajane w wodociąg, kanaliza-
cję sanitarną i sieć światłowodową.

Ponadto, samorząd w maksymalnym stopniu usprawnił 
sposób obsługi przedsiębiorców w zakresie spraw urzędo-
wych, wspierając ich na każdym szczeblu procesu inwestycyj-
nego. Wszystkie wymagane dokumenty wydawane są w naj-
szybszych możliwych terminach, zaś te, za które odpowiadają 
inne instytucje, gmina stara się możliwie przyspieszać.

Niewątpliwie, w budowaniu biznesowej relacji bardzo 
ważna jest przychylność, zrozumienie i dyspozycyjność. 
Dlatego numery telefonów komórkowych burmistrza i wi-
ceburmistrza dostępne są dla inwestorów przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu.

Dobrej współpracy służy również organizowanie cyklicz-
nych spotkań integrujących środowisko biznesowe oraz 
utworzenie Radzymińskiej Rady Przedsiębiorców, jako in-
stytucji o charakterze doradczym dla burmistrza i radnych. 

Inwestycje i przemysł
Radzymin aspiruje do miana najlepszego miejsca do prowadzenia biznesu po tej stronie 
Warszawy. Miasto może poszczycić się faktem, że to właśnie tutaj zainwestowały i rozwijają 
swoją działalność prestiżowe zakłady i topowe marki takie jak: Coca – Cola HBC Polska, 
Cederroth Polska (kosmetyki „Soraya”), Provitus, Mennica – Metale Szlachetne S.A., Tago, 
a ostatnio również Mercedes Benz.

Obwodnica Radzymina na trasie S8 (Via Baltica)  The bypasss road of Radzymin on the S8 route (Via Baltica)
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Radzymin is very popular among investors, and its lo-
cation is undoubtedly one of the main reasons for its 

success. The town is located only 25 km away from Warsaw. 
The S8 expressway goes right next to Radzymin, it is part of 

the Via Baltica and communicates Wroclaw with Bialystok.
After the completion of the construction of the S8 section 

from Warsaw to Radzymin, which is already in the imple-
mentation phase, the nearby investment areas will become 

Radzymin aspires to be the best place to do business on this side of Warsaw. The city can boast 
of the fact that it is here that such prestigious enterprises and top brands invest and develop their 
businesses as: Coca - Cola HBC Poland, Cederroth Poland („Soraya” cosmetics), Provitus, Mint - 
Precious Metals SA, Tago and, recently, also Mercedes Benz.

Investment and industry

even more attractive, offering entrepreneurs quick and con-
venient access to both the capital and the rest of the country 
through as many as three expressway hubs, located in the 
immediate vicinity of the town.

It should be emphasized that the area of the town and 
the municipality of Radzymin is entirely covered by local 
spatial development plans, whereas the areas designated for 
business activities are largely located at the S8 expressway. 
Particular attention of investors is paid to the plots located 
in the area of the Radzymin North hub, within the Emil-
ianów district, where an area of over 150 hectares has been 
allocated to service and production activities, according to 
the local spatial development plan.

What is more, the entrepreneurs who decide to carry out 
their activities and investments there are offered favorable 
tax rates by the municipal authorities of Radzymin.

Importantly, in the context of the pro-business policy of 
Radzymin, which is executed by the mayor, Krzysztof Cha-
ciński, an attractive offer has been developed for all investors, 
not just for those interested in the industrial zone in Emilianów.

Radzymin is currently the only municipality in the area 
which lowered the taxes associated with running business 
for real estate and land.

The process of providing the access to water supply,  
a sewage system, and a fiber optic networks to the invest-
ment areas is underway and advancing.

In addition, the local government, to the maximum ex-
tent improved the way of handling business in the field of 
administrative matters, supporting them at every stage of the 
investment process. All of the required documents are issued 
as quickly as possible, and those being the responsibility of 
other institutions are accelerated by the municipality.

Undoubtedly, good will, understanding and availabil-
ity are very important in building business relationships. 
That’s why, the cell phone numbers of the mayor and the 
deputy mayor are available to investors 24 hours a day, sev-
en days a week.

Good cooperation is also promoted by organizing regu-

lar meetings integrating the business environment and the 
creation of the Radzymin Council of Entrepreneurs, as an 
advisory institution for the mayor and councillors. On the 
other hand, for smaller companies, a Local Loan Fund and 
a business incubator are planned to be organized. The Mu-
nicipality of Radzymin is also open to wide opportunities 
for Public - Private Partnership cooperation.

“Our goal is clear. We want to be the best place to do busi-
ness on this side of Warsaw!” – the Mayor of Radzymin, 
Krzysztof Chaciński, used to say, and one needs to admit 
that there is something in it. Many notable companies have 
already located their plants in the Municipality of Radzymin, 
for example: Coca-Cola HBC Poland, Cederroth Poland (the 
producer of “Soraya” branded cosmetics), the confectionery 
company “Tago”, the Food Processing Plant “Provitus”, Mint 
- Precious Metals SA, InforSys, AMcO Sp. z o. o., Drewex, 
Scania Poland, and Mercedes-Benz Warsaw.

What is important, along with the economic develop-
ment, the town is developing as well. One must say that 
not only new businesses but also residents systematically 
arrive at Radzymin. They appreciate both the location in 
the vicinity of Warsaw and the proximity of the Zegrzyński 
Reservoir. What is more, there is still a lot of green and rel-
atively quiet space in and around Radzymin, favourable for 
single and multifamily construction.

Thanks to the many year efforts of all local governments 
and mayors of the previous terms, the town has succeeded 
in making up for many years of multi-faceted negligence. 
The Radzymin agglomeration has been equipped with  
a modern sewage treatment plant and a water treatment 
plant, a water supply and sewage network has been con-
structed to cover the entire town area and it is further grad-
ually developed.

Modern Radzymin is a thriving centre of social, cultural, 
and economic development with a developed service and 
commercial network, administrative facilities, educational 
and health institutions. Thus it is unquestionably the per-
fect place for conducting business, as well as for living.

Z kolei, z myślą o mniejszych firmach planowane jest utwo-
rzenie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego oraz inkubato-
ra przedsiębiorczości. Gmina Radzymin pozostaje otwarta 
również  na szerokie możliwości współpracy na zasadach 
Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

„Nasz cel jest jasny. Chcemy być najlepszym miejscem 
do prowadzenia biznesu po tej stronie Warszawy!” – zwykł 
mawiać burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński i trze-
ba przyznać, że coś w tym jest.  Już teraz na terenie gmi-
ny Radzymin swoje zakłady ulokowało wiele znaczących 
firm, takich jak.: Coca-Cola HBC Polska, Cederroth Pol-
ska (producent m.in. markowych kosmetyków „Soraya”), 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego „Tago”, Zakład 
Przetwórstwa Spożywczego „Provitus”, Mennica Metale 
Szlachetne S.A., InforSys, AMcO sp. z o. o., Drewex, Scania 
Polska, czy Mercedes-Benz Warszawa.

Co istotne, wraz z rozwojem gospodarczym, rozwija się 
także miasto. Trzeba bowiem powiedzieć, że Radzyminowi 
systematycznie przybywa nie tylko nowych firm, ale tak-
że mieszkańców, którzy doceniają jego położenie zarówno  
w sąsiedztwie Warszawy, jak i Zalewu Zegrzyńskiego. Tym 
szczególniej, że na terenie miasta i gminy istnieje jeszcze re-
latywnie dużo zielonych i cichych lokalizacji, sprzyjających 
budownictwu jedno -  i wielorodzinnemu.

Dzięki wieloletnim wysiłkom samorządowców i burmi-
strzów wszystkich poprzednich kadencji, miasto zdołało 

nadrobić wieloletnie i wieloaspektowe zaniedbania. Aglo-
meracja radzymińska została wyposażona w nowoczesną 
oczyszczalnię ścieków i Stację Uzdatniania Wody, wybudo-
wano sieć wodociągowo-kanalizacyjną, która obejmuje już 
całe miasto i nadal jest sukcesywnie rozwijana.

Współczesny Radzymin jest prężnym ośrodkiem życia 
społeczno – kulturalno – gospodarczego z rozwiniętą sie-
cią usługowo – handlową, zapleczem administracyjnym, 
oświatowym i zdrowotnym. Bezsprzecznie zatem, jest to 
doskonałe miejsce zarówno dla prowadzenia biznesu, jak 
też do zamieszkania.

Samorząd Radzymina stale inwestuje w poprawę 
infrastruktury miasta      
Radzymin local government  continuously invests in improving 
the town’s infrastructure
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Reklama Coca-Cola z 1982 roku
      1982 Coca-Cola press advertisement

Zaczęło się już w PRLu…
Oficjalny debiut w powojennej Polsce Coca-Cola miała 

już w 1957 r. na Targach Poznańskich. Dopiero jednak za 
rządów Edwarda Gierka w 1971 r. przedstawiciele The Co-
ca-Cola Company podpisali umowę na licencyjne rozlewa-
nie napojów w Polsce. W lipcu 1972 r. ruszyła produkcja 
Coca-Coli w zakładach piwowarskich w Warszawie. Wkrót-
ce produkcję rozpoczęły również browary w Zabrzu (od 
1973 r.) i w Tychach (od 1978 r.).

Zapotrzebowanie na Coca-Colę szybko przerosło ocze-
kiwania. W 1976 r. produkcja roczna osiągnęła 176 hekto-
litrów. Nowy napój szybko zyskał popularność w kręgach 
tzw. „awangardy”. Pragnienie konsumentów podsycało 
też kultowe hasło „Coca-Cola to jest to!” stworzone przez 
Agnieszkę Osiecką.

Przyszła wolność i…
Koniec PRLu i przemiany polityczno-gospodarcze w Pol-

sce po 1989 r. przyciągnęły do Polski wielu inwestorów za-
granicznych. W czołówce była oczywiście Coca-Cola, która 
otworzyła swoje pierwsze biuro w 1991 r. w Pałacu Kultury  
i Nauki w Warszawie.

Początkowo firma zatrudniała tylko 15 osób. Nic jednak 
w tym dziwnego; rynek gazowanych napojów orzeźwia-

Ćwierć wieku temu Coca-Cola stała się „obywatelem” naszego kraju inwestując bezpośrednio w produk-
cję, zaplecze logistyczne, rynek i ludzi. Wśród marek firmy dostępnych na naszym rynku są dzisiaj: Co-
ca-Cola, Coca-Cola Zero, Cherry Coke, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, napój izotoniczny Powerade, soki, 
nektary i napoje owocowe Cappy, naturalne wody mineralne Kropla Beskidu i Kropla Delice, napoje nie-
gazowane Kropla, napoje energetyzujące Burn oraz Monster i herbaty mrożone Nestea. Firmy z systemu 
Coca-Cola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych i zatrudniają ponad 2 300 osób.

W 1991 r. ruszyła budowa zakładu produkcyjnego w Ra-
dzyminie. Rok później linię produkcyjną opuściła pierwsza 
butelka napoju, a radzymińska fabryka została wyposażona 
w linie produkcyjne puszek i plastikowych butelek o pojem-
ności 2l. Rozpoczęto też produkcję napojów Fanta i Sprite.

W 1993 r. zakończono budowę drugiego zakładu Coca-
-Coli – w Staniątkach gm. Niepołomice koło Krakowa. 
Obecnie na 5 liniach produkcyjnych produkowane są tam 
napoje gazowane w różnych opakowaniach: butelki PET, 
butelki szklane, puszki, worki BIB.

Od 2003 r. Coca-Cola HBC Polska jest też właścicielem 
zakładu wód mineralnych w Tyliczu gm. Krynica, gdzie 
rozlewane są obecnie wody mineralne Kropla Beskidu oraz 
Kropla Delice.

Początkowo każdy z zakładów Coca-Cola w Polsce miał 
odrębną osobowość prawną. Połączenie kilku niezależnych 
spółek w jedną (Coca-Cola Beverages Polska) nastąpiło  
w 1998 r.; 2 lata później firma zaczęła działać pod nazwą Co-
ca-Cola Hellenic Bottling Company, a od 2004 r. jako Coca-
-Cola HBC Polska. Jest jedynym rozlewcą w Polsce, który 
produkuje i dystrybuuje produkty The Coca-Cola Company.

Radzymin, czyli perła w koronie
Zakład w Radzyminie jest głównym centrum produkcyj-

nym, które odpowiada za blisko 55% całej produkcji Co-
ca-Cola HBC w Polsce. Wytwarzane tam napoje trafiają 

Coca-Cola w Polsce: srebrne 
gody, czyli od 25 lat razem

jących był wtedy jeszcze słabo rozwinięty. Średnie roczne 
spożycie napojów Coca-Coli wynosiło zaledwie 0,8 litra na 
jednego mieszkańca. Radzymińskie zakłady Coca-Cola  Plant in Radzymin

nie tylko na rynek polski, ale są też eksportowane do kilku 
innych krajów europejskich. Radzymińska fabryka jest nie 
tylko największa spośród wszystkich zakładów Coca-Cola 
HBC Polska, ale też najnowocześniejsza. Jest to efektem sze-
regu inwestycji i modernizacji zrealizowanych na przestrze-
ni ostatniej dekady.

W 2006 r., odpowiadając na zapotrzebowanie rynku i ro-
snącą sprzedaż, w Radzyminie utworzono centrum logistycz-
ne. Dzięki tej inwestycji radzymiński zakład wzbogacił się  
o 11 tys. metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. 

Z kolei w 2008 r. w Coca-Cola HBC Polska uruchomiła  

 Ekspozycja w sklepie          Sales exposition in store
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w Radzyminie dwie nowe linie produkcyjne oraz zakończy-
ła rozbudowę zakładu. Oprócz dwóch nowych linii, zmody-
fikowana i zmodernizowana została druga linia aseptyczna, 
która zainstalowana została w 2003 r. i była pierwszą linia 
aseptyczną w Polsce. Ponadto rozbudowano oczyszczalnię 
ścieków oraz wybudowano nowe studnie głębinowe.

Powyższa inwestycja była przedsięwzięciem na taką skalę, 
że można je porównać jedynie do budowy nowego zakładu 
od podstaw.

Kolejna „fala” inwestycji w radzymiński zakład miała 
miejsce w latach 2011-2014. Coca-Cola HBC Polska zain-
westowała wówczas ponad 220 mln zł, dzięki czemu tamtej-
sza produkcja zwiększyła się o ponad 30%. Główne obszary 
inwestycji to: zautomatyzowany magazyn, nowa linia KRO-
NES, unowocześnienie infrastruktury, inwestycje związane 
z rozszerzeniem oferty rynkowej oraz modernizacja stacji 
uzdatniania wody.

Dzisiaj zakład w Radzyminie zatrudnia 292 osoby. Zaj-
muje obszar prawie 14 hektarów, w tym budynki o łącznej 
powierzchni 41.960 m kw. i centrum logistyczne o pojem-
ności 145 tys. m³ (co odpowiada 50 basenom olimpijskim).

Średni dzienny wolumen produkcji zakładu to 1,5 mln 
litrów napojów pochodzących z 7 linii produkcyjnych, na 
których napełniane są butelki PET i puszki. 2 z 7 linii pro-
dukcyjnych w Radzyminie to tak zwane linie aseptyczne, 
na których wytwarzane są napoje bez konserwantów (asep-

tyczne produkty z Radzymina trafiają do konsumentów  
w Polsce i w 4 innych krajach Europy).

Co godzinę do centrum logistycznego dostarczanych jest 
średnio 350 palet z napojami Coca-Cola, a powierzchnia 
magazynowa centrum dystrybucyjnego mieszcząca 31 mln 
klasycznych butelek Coca-Coli odpowiada miesięcznemu 
spożyciu tego napoju w Warszawie i w jej okolicach.

Wkład w dochód narodowy kraju
Firma inwestuje w Polsce nieprzerwanie od 1991 r., tylko 

w ostatnich 10 latach zainwestowała 1,3 mld zlotych. Nie 
tylko jednak te inwestycje świadczą o wymiernym wpływie 
Coca-Coli na polską gospodarkę.

Działalność Coca-Cola w Polsce przynosi rocznie nasze-
mu krajowi aż 715 mln euro (równowartość 3,2 mld zło-
tych). Ten wkład firma buduje nie tylko poprzez wpłacane 
do budżetu podatki, ale przede wszystkim tworząc miejsca 
pracy i cały łańcuch związany z produkcją i sprzedażą. Fir-
ma pomaga bowiem w rozwoju swoim dostawcom oraz od-
biorcom jej produktów, co także przekłada się na konkretne 
pieniądze.

Sama firma zatrudnia blisko 2,3 tys. osób. Jednak dzięki swo-
jej działalności, tworzy dodatkowo 13,5 tysięcy miejsc pracy  
w łańcuchu wartości. Oznacza to, że 1 miejsce pracy w Co-
ca-Cola HBC Polska tworzy aż 6 dodatkowych miejsc pracy  
w całej gospodarce - tak u dostawców, jak i odbiorców firmy.

Te miejsca pracy to wynagrodzenia, a więc dochody  
gospodarstw domowych. Dochody gospodarstw domo-
wych pracowników: firmy, dostawców bezpośrednich i po-
średnich oraz handlu, dają rocznie 176 mln euro.

Podobny efekt widać w podatkach. Wpłacają je do 
kasy państwa zarówno firmy systemu Coca-Cola, ale 
także bezpośredni i pośredni dostawcy współpracują-
cy z firmą  oraz sklepy i sieci handlowe z tytułu przycho-
dów ze sprzedaży produktów Coca-Cola. Dochodzi do 
tego oczywiście VAT. Razem „łańcuszek” ten daje 320 
mln euro rocznie samych podatków. Obrazowo można 
przedstawić to następująco: 1 euro podatku od Coca-Cola 
HBC Polska przekłada się na aż 24 euro, które trafia osta-
tecznie do budżetu państwa.

Hala produkcyjna w Radzyminie
   Production in Radzymin plant

Ostatnią kategorią, która składa się na wkład Coca-Cola 
HBC Polska do gospodarki, są zyski partnerów (dostawców 
i odbiorców) firmy. Dzięki współpracy z nią, bezpośredni  
i pośredni dostawcy, firmy usługowe oraz sklepy i sieci han-
dlowe dokładają  co roku 219 mln euro do polskiego PKB.

Reasumując: bezpośrednia wartość dodana, jaką firmy 
Coca-Cola wnoszą do polskiej gospodarki to 0,2% PKB 
(wszystkie w/w dane pochodzą z raportu „Wkład syste-
mu w życie społeczno-gospodarcze Polski” opracowanego  
w kwietniu 2015 roku przez Steward Redqueen przy współ-
pracy z prof. Ethanem B. Kapsteinem z INSEAD).

Nie tylko biznes
System Coca-Cola jest liderem na rynku napojów gazo-

wanych, a ta pozycja zobowiązuje szczególnie. Społeczna 
odpowiedzialność firmy opiera się o 4 filary: zdrowie i ak-
tywność fizyczna konsumentów, rozwój lokalnych społecz-
ności i inicjatywy społeczne, środowisko naturalne oraz 
pracownicy - ich warunki pracy i rozwój. 

Zdrowie i aktywność fizyczna
Najważniejszą inicjatywą sportową jest bez wątpienia Co-

ca-Cola Cup. To najstarszy i największy turniej piłkarski dla 
gimnazjalistów w kategoriach dziewcząt i chłopców w Polsce 
i jeden z największych w Europie. Celem imprezy jest za-
szczepienie w dzieciach i młodzieży zamiłowania do ruchu 
i aktywności fizycznej, nawet jeśli w przyszłości nie zostaną 
oni zawodowymi sportowcami. Utalentowanym młodym 
ludziom turniej daje również możliwość uczestniczenia  
w profesjonalnie zorganizowanej imprezie, niczym nieróż-
niącej się od organizowanych w innych europejskich krajach. 
Patronat nad imprezą objęły Ministerstwo Sportu i Turystyki 
oraz Szkolny Związek Sportowy. Ambasadorami programu 
są znamienici polscy sportowcy: gwiazda krajowej i euro-
pejskiej piłki nożnej Robert Lewandowski oraz czterokrotny 
mistrz olimpijski w chodzie – Robert Korzeniowski. Pierwsza 
edycja turnieju odbyła się w 1999 r. i od tej pory wzięło w niej 
udział ponad 700 tys. chłopców i dziewcząt.

Radzymin - małe miasto - wielka historia Inwestycje i przemysł
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Fundusz Kropli Beskidu – troska o środowisko naturalne
     Kropla Beskidu Fund – the care of environment

Drugim sztandarowym projektem aktywizującym rucho-
wo Polaków jest program Lider Animator – Obudź Swoje 
Ciało, realizowany wspólnie z Fundacją Sport Support pod 
patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki od 2012 r. Pro-
gram ten ma na celu wyszukiwanie i propagowanie liderów 
aktywności fizycznej oraz finansowe wsparcie realizacji ich 
projektów. Jest skierowany do lokalnych animatorów reali-
zujących różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, programy 
szkolne i imprezy sportowe oparte na aktywności fizycz-
nej. Autorzy wyróżnionych projektów zostają zaproszeni 
do wzięcia udziału w Akademii Lidera Animatora, podczas 
której, oprócz udziału w szkoleniach, mają możliwość oso-
bistego przedstawienia swoich projektów przed Komisją. 
Dla autorów najlepszych i najciekawszych projektów będzie 
istniała możliwość otrzymania także wsparcia finansowe-
go przeznaczonego na rozszerzenie lub kontynuowanie 
działalności. W programie mogą wziąć udział nauczyciele 
wychowania fizycznego, instruktorzy sportu, trenerzy oraz 
wszystkie osoby prowadzące i organizujące projekty oparte 
na aktywności fizycznej. Ponad 200 tys. Polaków było ak-
tywnych fizycznie w ramach programu od jego początku.

Coca-Cola HBC Polska współpracuje też z Polskim Czer-
wonym Krzyżem wspierając realizację programu Olimpiada 
Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz innymi organizacjami 

pozarządowymi, realizując wspólne przedsięwzięcia, bądź 
je wspierając finansowo. W miejscowościach, gdzie uloko-
wane są jej zakłady produkcyjne, firma współuczestniczy  
w licznych przedsięwzięciach sportowych, kulturalno-
-oświatowych czy ekologicznych.

We współorganizowanych oraz wspieranych przez firmę 
inicjatywach corocznie ponad 900 tys. Polaków porusza się 
i jest zainspirowanych do zdrowego, aktywnego trybu życia. 

Planeta Ziemia dla przyszłych pokoleń
Szczególny nacisk firma kładzie na ochronę środowiska, 

w tym ochronę zasobów wody, klimatu oraz właściwe zago-
spodarowanie odpadów opakowaniowych.

Ważnym przedsięwzięciem chroniącym zasoby wodne 
i środowisko naturalne jest Fundusz Kropli Beskidu. Pro-
gram ten jest prowadzony przez fundację Fundusz Partner-
stwa, który przekazuje granty finansowe na projekty zwią-
zane z ochrona zasobów wodnych w 4 gminach Beskidu 
Sądeckiego. Od 2005 r. ponad 100 projektów zostało wspar-
te w ramach Funduszu Kropli Beskidu.

Firma byłą pierwszą i pozostaje jedyną w Polsce, która 
wprowadziła na polski rynek Plant Bottle – jest to butelka, 
która w swoim składzie zawiera aż 30% odnawialnych su-
rowców pochodzenia roślinnego.

Była także pierwszą firmą na polskim rynku, która wpro-
wadziła do użycia r-PET, czyli surowiec pochodzący z recy-
klingu butelek PET. Jej puszki aluminiowe to w 50% mate-
riał z recyklingu puszek po napojach.

W 2013 r. przy zakładzie w Radzyminie firma uruchomiła 
ekologiczny blok elektrociepłowniczy w technologii zwanej 
Quadgeneration wytwarzający jednocześnie energię elektrycz-
ną, ciepło, środek chłodniczy i oczyszczony dwutlenek węgla.

Pracownicy firmy od 2008 r. wraz z rodzinami sadzą 
drzewa, poprawiając stan zadrzewienia wokół Warszawy. 
Do tej pory w ramach akcji posadzonych zostało ponad 180 
tys. drzew.

 
Na rzecz lokalnych społeczności

Firma angażuje się w wiele przedsięwzięć na poziomie 
lokalnym wspierając organizacje pozarządowe, ośrodki po-
mocy, urzędy miast i gmin czy inne instytucje zajmujące 
się rozwojem lokalnym, edukacją i pomocą charytatywną. 
Program wolontariatu społecznego wspierany przez firmę 
przynosi fantastyczne rezultaty. Co roku pracownicy Coca-
-Cola HBC Polska uczestniczą w ponad 60 najróżniejszych 
przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnych, które 
sami wybierają. W programie co roku uczestniczy ok. 40% 
pracowników, co jest jednym z najwyższych poziomów za-
angażowania społecznego wśród wszystkich działających  
w Polsce firm.

Społeczne zaangażowanie firmy w Polsce jest zauważane 
i doceniane. Firma jest liderem odpowiedzialności społecz-
nej – w 2016 r. w w Ogólnopolskim Rankingu Firm Od-
powiedzialnych Społecznie przygotowanym przez Gazetę 
Prawną wspólnie z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaję-
ła 1 miejsce w sektorze FMCG oraz 3 miejsce w klasyfikacji 
ogólnej w 2016 r.

Lider Animator – Obudź Swoje Ciało
    Leader Animator – Wake Up Your Body

Coca - Cola Cup

Akcja sadzenia drzew w maju 2016 r.    
    Trees planting in May 2016

Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem
    Cooperation with the Polish Red Cross
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It all began in the People’s Republic of Poland (PRL)
Coca-Cola debuted officially in the post-war Poland at 

the Poznań Fair in 1957. But it was not until 1971, during 
the rule of Edward Gierek, that a license agreement for the 
beverage to be bottled in Poland was signed. Coca-Cola 
production started at a brewery in Warsaw in 1972, soon 
joined by the breweries in Zabrze (1973) and Tychy (1978).

Freedom came and…
Socio-economic transformations in Poland after 1989 

attracted many foreign investors among which Coca-Cola, 
which opened its first office in the Palace of Culture and 
Science in Warsaw in 1991, was in the lead.

In 1991 the construction of the Radzymin plant started.  
A year later the first bottle came off the production line there, 
lines to produce cans and 2-litre plastic bottles were fitted 
and production of Fanta and Sprite beverages was launched. 
In 1993 the construction of Coca-Cola’s plant in Staniątki 
was completed, where all kinds of sparkling beverages from 
the Coca-Cola HBC Polska portfolio are currently produced 
on 4 lines). Since 2003 Coca-Cola HBC Polska has also been 
running a plant in Tylicz near Krynica where Kropla Beskidu 
and Kropla Minerałów waters are bottled.

Coca-Cola in Poland: the silver 
anniversary, or 25 years together
A quarter of a century ago Coca-Cola became a “citizen” of our country. Today, the Coca-Cola system 
companies are the leaders of the Polish alcohol-free beverage market; the company brands available in 
Poland include Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Cherry Coke, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, Powerade iso-
tonic drink, Cappy juices, nectars and fruit drinks, Kropla Beskidu and Kropla Delice natural mineral 
waters, Kropla still drink, Burn and Monster energy drinks and Nestea ice teas.

Radzymin: a pearl in the crown
The Radzymin plant, Coca-Cola HBC Polska’s main 

production center, accounts for nearly 55% of the compa-
ny’s total production in Poland. It is the largest and most 
modern of all Coca-Cola HBC Polska plants – thanks to  
a number of investments and modernizations over the last 
decade, including 2 new production lines, a sewage treat-
ment facility and new deep water wells. The scale of those 
investments was so large that it could only be compared to 
building a new plant from scratch.

Another wave of investments in the Radzymin plant took 
place between 2011 and 2014 at the cost of over 170m zloty. 
The key investment areas were: a 60% increase of produc-
tion capacity, an automated warehouse, a new KRONES 
line and infrastructure updates.

Today the plant’s average daily production volume is 
1.5m liters of beverages coming from 7 production lines.  
2 of those are so-called aseptic lines, where preservative-free 
beverages going to consumers in Poland and 9 other Euro-
pean countries are produced. On average, 350 pallets reach 
the logistics center every hour. The warehouse space holds 
33m classic Coca-Cola bottles, which equals the beverage’s 
monthly consumption in Warsaw and its environs.

The Coca-Cola system companies have been investing in 
Poland uninterruptedly since 1991. In the last decade alone 
the investments totaled the equivalent of 1.3bn zloty. But 
not only those investments speak volumes about Coca-Co-
la’s tangible impact on the Polish economy. Our country’s 
annual benefits from the Coca-Cola system companies’ op-
erations in Poland amount to as much as 715m euro (the 
equivalent of 3.2bn zloty) in taxes paid to the state budget 
both by the Coca-Cola system companies and our direct 
and indirect suppliers and cooperating stores and retail 
chains. It could be illustrated in the following way: 1 euro 
in taxes paid by Coca-Cola HBC Polska translates into 24 
euros that the state budget finally receives from companies 
cooperating with us.

Coca-Cola HBC Polska itself employs nearly 2,300 peo-
ple, but it also creates about 13,500 jobs in the added value 
chain. In other words, 1 job at Coca-Cola HBC Polska cre-
ates as many as 6 extra jobs across the country’s economy, 
at the company’s suppliers and buyers.

Not only the business
Coca-Cola HBC Polska is one of the most socially re-

sponsible companies in Poland. This responsibility is based 
on 4 pillars: consumer health and physical activity, growth 
of local communities and social initiatives, natural envi-
ronment, labor conditions and employee development.

Coca-Cola Cup is the company’s key sports’ initiative. 
The second flagship project encouraging Poles to engage in 
physical activity is Leader Animator – Wake Up Your Body.

An important initiative aimed at protecting water re-
sources is the Kropla Beskidu Fund, which lets the com-
pany support projects related to the protection of water 
resources in Beskid Sądecki.

Coca-Cola HBC Polska was also the first – and so far the 
only one – company in Poland to introduce the Plant Bot-
tle containing as much as 30% of renewable plant-sourced 
materials.
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Radzymin
z lotu ptaka
Szachownica zielonych i złotożółtych pól, 
równa siatka ulic, przez którą przemawia 

wiele wieków istnienia miasta, w objęciach 
nowych budynków. Miasto rozwija się nie-

ustannie, łącząc się w swojej zabudowie z 
bogatą przeszłością. Aby to dobrze uchwy-
cić, trzeba się jednak wznieść ponad zabu-

dowania, dopiero ta perspektywa odkryć 
może to, co najbardziej godne uwagi.

From a bird’s eye view
A checkerboard of green and golden-yellow fields, 

equal grid of streets, showing the many past cen-
turies of the town, in the embrace of new buil-

dings. The city is growing constantly, combining 
a rich past in its buildings. To capture it well, you 

have to rise above the buildings, only the prospect 
can disguise the most noteworthy aspects.
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Impresje
Radzymińskie

Przystanąć, zatrzymać się na chwilę. 
Ujrzeć to, co umyka w szarej, zabiega-
nej codzienności. Piękno kwiatów, gra 

światła w okolicach miejskiej fontanny. 
Wystarczy zwolnić krok...

Radzymin impressions
To stop, stop for a moment. To see what we 
miss in the gray, busy, everyday life. The be-
auty of flowers, the play of light in the vicini-

ty of the town fountain. Simply slow down..
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Okolice 
Radzymina 

Wystarczy wyjechać kilka kilometrów 
za miasto, minąć rogatki, 

by zachwycić się raz jeszcze. 
Samotnymi drzewami, spokojnymi łąkami, 

wśród których odkryć można to, 
co pozornie ukryte dla oka...

Radzymin vicinity
Just go a few miles outside the town, 

pass the tollgates to be impressed once 
again. Solitary trees, peaceful meadows, 

among which you can discover what 
is seemingly invisible...
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Nadbużańskie starorzecza    Oxbows at the Bug River
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Sarny       Deer

Wierzby - nieodłączny element mazowieckiego krajobrazu
   Willows - an integral part of the landscape of Mazovia

Radzymin - małe miasto - wielka historia Okolice Radzymina

Ziemia Radzymińska jest  świetnym miejscem na week-
endowe wycieczki oraz aktywny wypoczynek. 

Sąsiedztwo Zalewu Zegrzyńskiego, bliskość rzek: Bugu 
i Rządzy, dają możliwość aktywnego wypoczynku nad 
wodą: na żaglach, kajakach, windsurfingu a nawet wake-
boardzie. Lasy i łąki zachęcają do uprawiania zarówno tu-
rystyki pieszej i rowerowej, jak też konnej, której sprzyjają 
liczne w okolicy stajnie i stadniny. To również wymarzone 
miejsce dla amatorów sportu: biegów, biegów na orientację, 
czy nordic walking.

Atutem ziemi radzymińskiej jest nie tylko fantastyczna 
przyroda, ale też historia. Przez Radzymin i okolice prze-
biega szlak turystyczny Bitwy Warszawskiej 1920r., który 
uzupełniają dwa szlaki rowerowe, upamiętniające walki  
z bolszewikami. Wiele niespodzianek kryją w sobie podra-
dzymińskie lasy, w których wprawne oko dostrzeże nie tyl-
ko resztki okopów i stanowisk po wielkiej bitwie pancernej 
z 1944 r., ale też z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Na 
przykład wędrując z Łąk w kierunku Borek można natrafić 
na pozostałości starego drewnianego krzyża, ustawionego 

na miejscu poprzedniego, ściętego w 1920 r. przez sowie-
tów. (Mało kto wie, że w tym rejonie w krwawą zasadzkę 
wpadli legendarni Huzarzy Śmierci). Z kolei, miłośnikom 
epoki napoleońskiej polecamy wyprawę do Arciechowa, 
gdzie sam cesarz polecił budowę ziemnych fortyfikacji. 
Natomiast entuzjaści literatury z pewnością docenią Re-
jentówkę, gdzie na spacery chadzali sławni goście Heleny 
Boguszewskiej i Jerzego Kornackiego (Zofia Nałkowska, 
a być może nawet Bruno Schulz). Tymczasem amatorów 
opowieści z dreszczykiem, zachęcamy na wyprawę szla-
kiem radzymińskich legend, np. na Aleksandrów i bagno 
„Piekiełko”, z którym wiąże się ludowe podanie o diable  
i drwalu, które zainspirowało niegdyś poetę i pisarza, Ro-
mana Zmorskiego. Kto odważny, może też wybrać się na 
stary dukt za Łąkami, wiodący dawniej do Ryni i młyna w 
Siwku. W miejscu, gdzie kiedyś stała karczma, którą wraz 
z ludźmi pochłonęło torfowisko do dzisiaj ponoć dzieją się 
niewytłumaczalne zjawiska…

Prastara ziemia radzymińska ma wiele tajemnic i oferuje 
niejedno do odkrycia.

Okolice Radzymina

The region of Radzymin is a great place for weekend trips and 
active rest. It lies in the vicinity of the Zegrzyński Reservoir, 

within proximity of such rivers as the Bug and the Rządza which 
offer the possibility of active rest on the water: sailing, kayak-
ing, windsurfing and even wakeboarding. Forests and meadows 
provide invitation to practice both hiking and cycling, as well as 
horse-riding, with favourable conditions provided by a number of 
local stables and stud farms. It is also a perfect place for sports fans 
of running, orienteering and Nordic walking.

The advantage of the Radzymin Region is not only its fantastic 
nature, but its history as well. The tourist trail of the Battle of War-
saw 1920 runs through Radzymin and its vicinity. It is comple-
mented by two bike trails, commemorating the fight against the 
Bolsheviks. Many secrets are concealed in the forests near Radzy-
min, where a trained eye can see not only the remains of trenches 
and positions after the great tank battle of 1944, but also from 
the period of the Polish-Bolshevik war. For example, wandering 
from the meadows in the direction of Borki one can find the re-
mains of an old wooden cross, set at the site of the previous one, 

The vicinity of Radzymin
felled by the Soviets in 1920. (Few people know that the legendary 
Hussars of Death fell into a bloody ambush in this region). On 
the other hand, lovers of the Napoleonic era are recommended 
to have a trip to Arciechów, where the emperor himself ordered 
the construction of earthen fortifications. In contrast, literature 
enthusiasts will appreciate Rejentówka, where the writers Helena 
Boguszewska and Jerzy Kornacki hosted and took for walks their 
even more famous guests: the writers Zofia Nałkowska and per-
haps even Bruno Schulz. Meanwhile, enthusiasts of spine-chilling 
stories are encouraged to go along the trail of Radzymin legends, 
e.g. to Aleksandrów and the „Piekiełko” swamp connected with a 
popular legend about the devil and a lumberjack which once in-
spired the poet and writer, Roman Zmorski. The braver ones can 
also go to the old track behind the meadows, leading to Rynia and 
the former mill in Siwek. At the site where once an inn was locat-
ed, swallowed up with the people in it by the swamp, inexplicable 
phenomena reportedly happen even today...

The age-old Radzymin Region has many secrets and offers 
many things to be discovered.

Uroczysko Aleksandrów  Aleksandrow range
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Jesienne krajobrazy  Autumn scenery
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Ujście Rządzy The estuary of the Rządza River
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Kapliczka koło Załubic     Chapel near Zalubice

Wieczór na 
radzymińskich Łąkach

Evening at Radzymin 
meadows
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Grążel   Water lily

Borowik  Boletus

Już po żniwach Already after the harvest Polująca na starorzeczach Bugu czapla biała 
   A great egret hunting at the Bug River oxbows

Tracze na zalewie zegrzyńskim
   Mergansers by the Zegrze Reservoir

Radzymin - małe miasto - wielka historia Okolice Radzymina

Niedaleko Starych Załubic  Near Stare Załubice

Rządza
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Wał przy ujściu Bugu do Narwi The bank at the estuary of the Bug to the Narew River Łabędzie nieme           Swans

Radzymin - małe miasto - wielka historia Okolice Radzymina

Rzeka Bug w rejonie wsi Popielarze  The Bug River near the Popielarz village
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