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M iejscem startu naszej wycieczki jest parking przy kościółku parafialnym
pw. św. Marka Ewangelisty przy zbiegu ulic Długiej i Żywicznej. Kościół nie jest 
zabytkowy, liczy dopiero 10 lat, a proboszcz i parafianie podjęli trud wzniesienia 

większej świątyni. Budowę przyszłego kościoła można obejrzeć na placu przykościelnym. 

Ulica Długa jest jedną z najstarszych ulic Dąbrowy. Łączyła ona niegdyś dwa folwarki 
położone w sąsiedztwie lasów: starszy folwark zwany Dąbrowa należący do rodziny 
Czerwińskich (ul. Długa 35 na wprost alei dębowej) z później założonym folwarkiem
„Raj”. Na jego ziemiach rodziny Gasparskich, a później Makólskich, prowadziły gospodar-
stwo sadownicze, ogrodnicze i szkółki drzew. Kiedyś ul. Długa była aleją porośniętą drzewami. 
Resztki tej alei zachowały się jeszcze na przedłużeniu ulicy za bramą posesji przy ul. Wiślanej 82. 
Idziemy ul. Żywiczną i skręcamy w lewo, w ul. Konwaliową. Przechodzimy koło posesji, 
na której stoi niska kapliczka z figurką NM Panny. Kto ją postawił, kiedy, i w jakiej intencji 
– tego nie wiadomo. 

Dochodzimy do ul. Partyzantów. Tereny, które przeszliśmy, wchodziły w skład założonego 
około 150 lat temu małego folwarku o nazwie Dąbrowa. Folwark należał do właścicieli 
Łomianek i Kiełpina – rodziny Pothsów. W okresie międzywojennym byli nimi potomkowie 
Emilii z Pothsów (primo voto Targowskiej) i Lucjana Czerwińskich. Z ziem należących 
do tego folwarku, w latach 30. XX w., wydzielono rozległy obszar, który został podzielony 
zgodnie z planem parcelacyjnym. Tak założono podstołeczne osiedle Dąbrowa Leśna. 
Ulica Partyzantów, przy której stoimy, prowadziła od zabudowań folwarku w kierunku tworzą-
cego się osiedla. Była to aleja dębowa, która od granicy osiedla, czyli ul. Kwiatowej, przemie-

niała się w aleję brzozową, główną, najszerszą ulicę osiedla. 
Tu miał być przystanek końcowy autobusu z Warszawy, tu też 
znalazły się dwa place przeznaczone do użytku ogółu mieszkań-
ców (przy ul. Akacjowej i na zakręcie). Budynki dawnego 
folwarku już nie istnieją, zachowała się natomiast i jest dziś 
chroniona jako zabytkowa, aleja dębowa prowadząca do 
siedziby właściciela folwarku.
W tym miejscu warto uświadomić sobie, że Dąbrowa Leśna 
to jedno z nielicznych osiedli podmiejskich zakładanych na 
zasadach tzw. miasta-ogrodu. Najlepszym zachowanym przykła-
dem takiego miasta jest Podkowa Leśna. Celem tworzenia takich 
miast miało być mieszkanie w otoczeniu zieleni. Lokalizacja 
Dąbrowy była bardzo atrakcyjna ze względu na uruchomioną 
w 1929 r. linię kolejową z Warszawy do Modlina, która umożli-
wiała dojazd do pracy i szkoły w stolicy. 

Do dziś w Dąbrowie Leśnej zachowała się siatka ulic i działek 
rozmierzonych zgodnie z planem parcelacyjnym. Wykonany 
on został jednak przez mierniczego, a nie architekta urbanistę 
i dlatego nie znajdziemy w nim finezyjnych planistycznych 
rozwiązań. Kompozycja układu jest bardzo nieskomplikowana, 
oparta na geometrycznej siatce ulic. Wyjątek stanowią biegnące 
po łuku ulice Wesoła i Partyzantów obiegające największy plac, 
na którym planowano wzniesienie obiektu sportowego. 

PODMIEJSKIE OSIEDLE  
DĄBROWA LEŚNA

Plan parcelacyjny dla osiedla 
Dąbrowa Leśna został sporządzony 
w 1930 r. W 1932 r. rozpoczęto 
parcelację i wytyczono 198 działek 
o przeciętnej wielkości wahającej 
się między 1500 a 1800 m2. 
Pierwszymi mieszkańcami byli 
wojskowi i przedstawiciele 
pracującej inteligencji.
Zapis planu gwarantował 
zachowanie leśnego charakteru 
osiedla, co podkreślono też w jego 
nazwie – Dąbrowa Leśna.
Zabudowania nie mogły 
przekroczyć 25% powierzchni 
ogólnej parceli. Pozostałe tereny 
leśne miały być zachowane  
w uprawie leśnej.

Ponadto każdy kupujący miał  
w umowie zapis o treści: „Celem 
zachowania estetycznego  
i zdrowotnego charakteru kolonii 
Dąbrowa Leśna nabywca poddaje 
się następującym warunkom:
na nabytej parceli nie może być 
postawiona fabryka lub jakikolwiek 
inny zakład, który by zakłócał spokój 
sąsiadów lub zatruwał powietrze, 
przylegająca do parceli połowa ulicy 
winna być utrzymywana przez 
nabywców w należytym porządku 
i czystości.

Godna odnotowania jest solidar- 
ność społeczna i samorządność, 
która wykształciła się w tym osiedlu 
już w pierwszych latach jego 
istnienia. Do administrowania 
osiedlem mieszkańcy powołali 
Stowarzyszenie Mieszkańców  
i Przyjaciół Dąbrowy Leśnej. 
Pierwszym przewodniczącym 
stowarzyszenia został Polikarp 
Bartoszewicz, po wojnie funkcję  
tę piastował Zygmunt Lipski. 

spacer czwarty

Po Dąbrowie  
i obrzeżach Puszczy Kampinoskiej

Ten spacer podzielony został na dwie ścieżki. Zaczniemy od krótszej (ok. 3,5 km) 
po miejskiej części Dąbrowy Leśnej. Druga ścieżka może być przedłużeniem 
poprzedniej i ma ok. 5 km. W ten sposób powstanie trasa dla spacerowiczów 
długodystansowców licząca ok. 8 km długości. Zabytkowa aleja dębowa
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Również domy, które zbudowano tu jeszcze w latach trzydziestych, nie odznaczają się 
architekturą o unikatowej wartości. Większość z nich to skromne domy parterowe 
o tradycyjnej bryle. Kilkanaście reprezentowało bardziej nowoczesne typy kubicznych 
budynków w stylu funkcjonalnym. Wiele z tych obiektów zostało rozbudowanych i przebu-
dowanych w latach powojennych. 

Chodząc po uliczkach dawnego osiedla, tzn. między ulicami Grzybową, Kampinoską, 
Graniczną i Kwiatową, możemy odnaleźć, wśród współczesnych zabudowań, skromne domki  
i wille wybudowane przed 1939 r. Za chwilę o kilku z nich powiemy, gdyż miały udział 
w wojennej historii tego osiedla.

Z ul. Partyzantów skręcamy w ul. Kwiatową i dochodzimy do ul. Słonecznej. Po prawej 
stronie stoi ładny drewniany dom z werandką (nr 4) zbudowany w latach 30. XX w. Mieszkali  
w nim podczas II wojny dwaj zasłużeni żołnierze Kompanii Młodzieżowej AK (piszemy o niej 
poniżej). Byli to dowódcy plutonów: Wojciech Pecyński „Polan” i Janusz Warmiński 
„Murzyn”, którzy ukończyli konspiracyjną podchorążówkę ( Janusz Warmiński po wojnie był 
aktorem, reżyserem i przez 40 lat dyrektorem Teatru Ateneum w Warszawie).
Murowana willa z portykiem po przeciwnej stronie ulicy (nr 3) należała do rodziny Czerwińskich 
(brata właściciela folwarku Dąbrowa). Przez kilka wojennych miesięcy mieszkał tu Jerzy 
Waldorff. Odwiedzał on dr Zenobię Korwin-Sakowicz, lekarkę mieszkającą przy Alei Lip, w 
której domu słuchano wiadomości radia Londyn. Uzyskane informacje zamieszczał w reda- 
gowanym przez siebie podziemnym biuletynie. Podczas powstania warszawskiego w domu 
Czerwińskich stacjonował sztab niemiecki, którym dowodził generał Friedrich Bernhardt. 
Niemcy, opuszczając w pośpiechu ten dom, pozostawili w nim plastyczną makietę mapy bojowej.

Dochodzimy do ul. Akacjowej, skręcamy w prawo i dochodzimy ponownie do ul. Partyzan-
tów, w którą skręcamy w lewo. Po około 100 m, po prawej stronie, odnajdziemy kamień-pomnik 
ustawiony z inicjatywy miejscowego środowiska kombatantów w 1996 r. Przy nim odbywają 
się wszystkie rocznicowe uroczystości związane z walkami II wojny światowej. Pomnik jest 
poświęcony poległym w Dąbrowie Leśnej 19 września 1939 r. ułanom z 14 Pułku Ułanów 

Jazłowieckich, którzy brawurową szarżą 
otworzyli drogę do Warszawy żołnierzom armii 
„Poznań” i „Pomorze” (więcej o ułanach w dalszej 
części spacerownika). Kamień poświęcony jest 
także pamięci młodych żołnierzy z Kompanii 
Młodzieżowej VII Obwodu „Obroża” War-
szawskiego Okręgu AK, którzy czynnie brali 
udział w powstaniu warszawskim od jego 
pierwszego dnia. Rekrutowali się z drużyny 
harcerskiej, założonej w 1935 r. przez Henryka 

Dzierżyńskiego i Czesława Sikorskiego przy szkole podsta-
wowej w Łomiankach. W jej szeregach znalazło się wiele dziewcząt
i chłopców z Łomianek, Burakowa i Dąbrowy. Dołączyła do nich 
wkrótce młodzież z rodzin inteligenckich z zasiedlanej w latach 
30. Dąbrowy Leśnej. Dzięki zbiórkom i obozom szybko nastąpiła 
integracja miejscowej młodzieży z przybyszami. Po przegranej 
kampanii wrześniowej młodzież musiała zdjąć mundurki, 
ale nie porzuciła myśli o walce z wrogiem. Zaczęto od zbierania 
i ukrywania broni. Początkowo w pojedynkę, wkrótce zaczęły 
tworzyć się kilkuosobowe grupy. Tak narodziła się konspiracja, 
która od 1940 r. zaczęła przekształcać się w podziemne wojsko. 
Powstały sekcje i drużyny, połączone potem w dwa plutony, 
z których wyrosła Kompania Młodzieżowa. 
Do 1944 r. większość żołnierzy miała za sobą Szkołę Partyzanta. 
Teorii uczono się przeważnie w domach, a ćwiczenia praktyczne 
odbywały się w okolicznych lasach, niekiedy w nocy, na uroczy-
sku Pogórze Leśne i na Łużach. 1 sierpnia 1944 r. Kompania 
Młodzieżowa, licząca w tym czasie kilkudziesięciu żołnierzy 
w wieku od 18 do 26 lat, zebrała się w miejscu koncentracji 
oddziałów na wzgórzu 103 na Łużach. Oddział był jednolicie 
umundurowany w przedwojenne hełmy piechoty, pasy 
z ładownicami, saperki i bagnety. Uzbrojenie stanowił karabin 
maszynowy, dwa pistolety maszynowe i ponad 30 karabinów.

Idziemy dalej ul. Partyzantów, skręcamy w ul. Łyżwiarską i następnie w prawo w ul. Żywiczną. 
Zatrzymajmy się przy domu nr 34. Tu w sierpniu i wrześniu 1944 r. Niemcy mieli swoje 
kasyno i magazyny. Natomiast w domu po przeciwnej stronie ulicy (nr 29) kwaterował 
generał Friedrich Bernhardt. Później mieszkańcami tego domu byli: znany dziennikarz 
Jan Zakrzewski oraz Kazimiera Zawistowicz-Adamska, profesor etnografii na Uniwer-
sytecie w Łodzi, kustosz i dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Wracamy do ul. Łyżwiarskiej, idziemy w prawo 
i zatrzymujemy się przy dużym, niestety bardzo 
zaniedbanym, drewnianym budynku dawnego 
pensjonatu dla urzędników państwowych, 
w którym mieścił się wspomniany wyżej powstań-
czy szpital. Pensjonat miał przyjąć pierwszych gości 
1 września 1939 r. Zamiast wczasowiczów stacjo-
nowały w nim przechodzące wojska, najpierw 
polskie, następnie służył Niemcom, a podczas 

KOMPANIA MODZIEŻOWA
Krótko po godzinie „W” Kompania 
Młodzieżowa, na czele ze swym 
dowódcą ppor. Henrykiem 
Dobakiem „Olszą”, ruszyła do ataku 
na lotnisko bielańskie. W nieudanej 
próbie zdobycia lotniska padli 
pierwsi zabici z plutonu 
W. Pecyńskiego: przedwojenny 
drużynowy drużyny harcerskiej  
z Łomianek, starszy strzelec 
Henryk Dzierżyński, dowódca 
drużyny, starszy strzelec Jerzy 
Fijałkowski, dowódca sekcji, 
starszy strzelec Andrzej Banaszek 
oraz śmiertelnie ranny kapral 
Stefan Krakowski. Byli też lżej ranni, 
którzy pod opieką sanitariuszek 
zostali umieszczeni w szpitalu 
polowym w pansjonacie  
w Dąbrowie Leśnej i w Zakładzie 
dla Ociemniałych w Laskach. 
Zajmował się nimi m.in. ks. Stefan 
Wyszyński, późniejszy prymas 
Polski.

Dawny pensjonatKamień-pomnik na ul. Partyzantów
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powstania warszawskiego mieścił się w nim 
szpital polowy. Po wojnie ulokowano tu Dom 
Dziecka. Po likwidacji tej instytucji przeszedł 
na własność gminy i eleganckie początkowo 
pokoje, korytarze i sale wypoczynkowe są 
obecnie zaadaptowane na mieszkania komu-
nalne i podlegają stałej dewastacji.
Pensjonat wzniesiono wg projektu architekta 
Zdzisława Celarskiego. Był to drewniany dom 
o architekturze charakterystycznej dla uzdro-
wisk. Najwięcej było ich na tzw. linii otwockiej. 
Budynek ten to jeden z dwóch obiektów 
uznanych za zabytki, jakie posiada nasza gmina. 
Szkoda tylko, że jest niewłaściwie użytkowany. 
Znajdujące się wewnątrz resztki starego 
wyposażenia – drewniana klatka schodowa, 
belkowe stropy i kominek są niestety niszczone.
Z pensjonatem sąsiaduje bardzo dobrze 
utrzymany dom o ciekawej formie zbliżonej 
do chaty góralskiej. W podobnym stylu zostały 
wzniesione dawne budyneczki gospodarcze  
w głębi podwórza. Jest to dom własny 
wspomnianego już architekta Z. Celarskiego, 
wybudowany w 1938 r. Oprócz wymienionych, 
wybudował on także w Dąbrowie jeszcze trzy 
domy, które niestety nie zachowały się 
w pierwotnej formie (więcej o Z. Celarskim 
znajdziemy w NŁ nr 2/2007). 

Tu, na ul. Pionierów, nazwanej tak, bo wybudo-
wano przy niej pierwsze domy, musimy 
zdecydować, czy chcemy wkrótce zakończyć 
spacer, czy też wybierzemy jego dłuższy wariant. 

Spacer krótszy. Atrakcją dalszego spaceru będzie przegląd typów architektury budynków, 
które od czasów przedwojennych po lata nam najbliższe buduje się w Dąbrowie, kontynuując 
tradycję leśnego osiedla podmiejskiego. 
Wracamy do ul. Łyżwiarskiej i skręcamy w prawo, w ul. Żywiczną, aby wspiąć się malowni-
czym pieszym przesmykiem na dawną wydmę, z której zejście prowadzi do ul. Narciarskiej 
i dalej do granicznej ulicy Dąbrowy – Kampinoskiej.

Ulicą tą z rozległym widokiem na dawniej 
podmokłe tereny zwane Łuże, przejdziemy 
do ul. Grzybowej. To jedna z młodszych 
ulic Dąbrowy. Zaraz na początku zwraca 
uwagę nietuzinkowy mur z cegły i kamienia 
wokół posesji z niedokończonym domem. 
Dalej znów możemy obserwować zróżnico-
waną zabudowę tej ulicy, która podobnie 
jak Żywiczna, na części swego przebiegu 
jest dostępna tylko dla pieszych. Znajdziemy 
tu budynki od typu małego domku 
weekendowego po rozbudowane wille 
i pensjonaty. Ulicą Grzybową dojdziemy 
do ul. Długiej  i tu zakończymy nasz spacer. 

Trasa dłuższa. Spod domu architekta 
Celarskiego przy ul. Pionierów idziemy 
w kierunku północnym, do ul. Akacjowej 
i skręcamy w lewo.

Po dojściu do ul. Grzybowej skręcamy 
w lewo i idziemy tą ulicą zabudowaną 
współczesnymi willami. 

Po dojściu do ul. Kampinoskiej przecho-
dzimy na drugą jej stronę i leśną ścieżką 
dochodzimy do szerszej drogi leśnej. 
Skręcimy w prawo i dochodzimy do krańca 
ul. Wiślanej. Jest to miejsce będące bramą
do Kampinoskiego Parku Narodowego, jednego z 23 parków narodowych Polski,
ale jedynego na Mazowszu. Możemy stąd wyruszyć w kierunku południowym i przez malowni-
cze łąki i wzniesienie zwane Górą Ojca, idąc szlakiem niebieskim, dotrzeć do Lasek, gdzie 
oprócz Zakładu dla Ociemniałych z malowniczym, drewnianym kościółkiem, znajduje się 
ciekawy Ogródek Botaniczny – element ścieżki dydaktycznej KPN. 

My jednak pójdziemy w kierunku północnym, szeroką drogą leśną zwaną Drogą Ułanów 
Jazłowieckich lub Drogą Łomiankowską, oznakowaną czarnym szlakiem.
Weszliśmy na teren Kampinoskiego Parku Narodowego, który utworzony został uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. dla ochrony przyrody i zabytków dziedzictwa historycznego 
i kulturowego leżących w jego granicach. Obszar, który obecnie zajmuje Park wynosi 38 554 ha. 

 Dom architekta Celarskiego

Ulica Grzybowa

Kamienne ogrodzenie przy ul. Grzybowej

Aleja na granicy KPN i Dąbrowy Leśnej

 Malownicze stare drzewo
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Idea utworzenia parku narodowego powstała już w okresie 
międzywojennym. Wówczas utworzone zostały w Puszczy 
Kampinoskiej pierwsze rezerwaty: Zamczysko, Granica 
i Sieraków. Osobami, które najbardziej zabiegały o ochronę 
puszczy byli Roman i Jadwiga Kobendzowie, którzy na jej 
terenie w latach trzydziestych prowadzili szerokie badania 
florystyczno-fitosocjologiczne i geomorfologiczno-geologiczne.
W krajobrazie Parku, niezwykle urozmaiconym, dominują dwa 
kontrastujące ze sobą elementy – wydmy i bagna. Ponad 70% 
powierzchni Parku zajmują lasy.
Z powodu swej różnorodności biologicznej obszar Kampino-
skiego Parku Narodowego jest jedną z najważniejszych ostoi 
fauny niżu polskiego, został także uznany przez UNESCO za 
rezerwat biosfery, a przez Parlament Europejski za ostoję ptaków 
o randze europejskiej. KPN jest w centralnej Polsce największą 
ostoją łosia, który stał się jego symbolem.
Przy odrobinie szczęścia, a przede wszystkim, gdy będziemy 
zachowywać się cicho, możemy spotkać nie tylko łosia, ale też 
jelenie, sarny i dziki. Po przejściu 1 km, tą malowniczą o każdej 
porze roku drogą szukajmy po lewej stronie drewnianego 
drogowskazu, który wskaże nam ścieżkę biegnącą w kierunku 
wzniesienia.

Po przejściu ok. 100 m ujrzymy na stoku po lewej stronie 
ogrodzone miejsce straceń, wygrodzone i oznaczone krzyżem 
zbitym z drewnianych drągów oraz dwoma mniejszymi krzyżami 
odlanymi z betonu.
Ustawiona obok tablica informuje, że 15 października 1942 r. 
Niemcy rozstrzelali w tym miejscu 39 osób w odwecie za 
akcję „Wieniec”, to jest wysadzenie 8 października 1942 r. przez 
grupy dywersyjne AK torów kolejowych wokół Warszawy. 
Kilkanaście metrów dalej znajduje się miejsce po drugiej 
mogile, również oznaczone drewnianym krzyżem i trzema 
mniejszymi krzyżami betonowymi. Jest to miejsce egzekucji, 
która miała miejsce 22 czerwca 1942 r. Hitlerowcy zamordo-
wali wówczas w tym miejscu 
28 więźniów prawdopodobnie Pawiaka. Po wojnie zwłoki ofiar 
z obu zbiorowych mogił zostały ekshumowane na cmentarz 
w Palmirach. Zagadką pozostaje treść tabliczki nagrobnej 
zawieszonej na jednym z krzyży pierwszej mogiły. Upamiętnia 

ona podporucznika Romana 
Dąbrowskiego ps. „Stary”
ur. 29 08 1902 r., a zmarłego 
29 08 1959?! Dowódcę IV 
Batalionu OWPPS XXII 
Obwodu AK „Żywiciel”.  
Czy jest to grób symboliczny? 
Czy to możliwe, żeby 
R. Dąbrowski został tu pocho- 
wany kilkanaście lat po wojnie? 
Czy może inna była data jego 
śmierci, np. 1944 rok? 

Idziemy dalej i wkrótce dojdziemy do dróżki leśnej, w którą skręcimy w prawo i po ok. 300 m 
dojdziemy nią do szerokiej leśnej drogi zwanej Łomiankowską albo Ułanów Jazłowieckich. 
Skręcimy w lewo. Znaleźliśmy się na szlaku turystycznym oznaczonym kolorem czarnym. 
Idąc tym szlakiem, po ok. 500 m dojdziemy do rozwidlenia dróg leśnych, przy którym stoi 
pomnik w formie kamienia. Napis na kamieniu brzmi: „Z tego miejsca 19 września 
1939 roku / szwadrony 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich/ ruszyły do szarży pod 
Wólką Węglową / otwierając drogę do oblężonej Warszawy / oddziałom armii 
<Poznań> i <Pomorze>”. Szarżą, która tak naprawdę miała miejsce bliżej Dąbrowy Leśnej 
niż Wólki Węglowej, ułani jazłowieccy pod wodzą płk. Edwarda Godlewskiego otworzyli 
drogę do stolicy oddziałom nadciągającej znad Bzury armii polskiej. 14 Pułk Ułanów 
Jazłowieckich wchodził w skład Podolskiej Brygady Kawalerii w armii „Poznań”. Chociaż 
wykrwawiony w walkach toczonych z Niemcami od Poznania przez Ziemię Łódzką, a także 
w Puszczy Kampinoskiej pod Górkami i Sierakowem, przedstawiał nadal znaczną siłę bojową. 
Decyzją gen. Abrahama został użyty jako taran, przełamując siły piechoty i broni pancernej 
nieprzyjaciela. Pułk poniósł znaczne straty. Poległo wówczas 105 kawalerzystów, których ciała 
pochowano na cmentarzu w Kiełpinie, 
a pamięć bohaterskiej szarży przypomina 
stosowny pomnik w części wojskowej 
cmentarza (zob. spacer 3).

Wracamy spod pomnika tą samą drogą, 
którą przemierzali bohaterscy ułani, ale 
tylko do pierwszego rozwidlenia. Skręcamy 
w lewo i po ok. 200 m wychodzimy na skraj 
lasu. Tu znajduje się znana spacerowiczom 
po puszczy kawiarenka „Mały Biały 
Domek”, gdzie możemy się rozgrzać 

KAMIEŃ UŁANÓW
Pomnik-głaz wraz z tablicą  
(kamień wydobyto przy kopaniu 
metra warszawskiego) ufundowali 
kombatanci Pułku w 1995 r. 
Autorem tablicy z brązu, na której 
przedstawiony został płat sztandaru 
pułkowego, orzeł z cyfrą i postać 
patronki Pułku Matki Boskiej 
Jazłowieckiej, jest artysta rzeźbiarz 
Marek Moderu. Pierwsza płyta na 
wiosnę 2005 r. została skradziona. 
Obecna, będąca autorską kopią 
poprzedniej, wykonana została 
ze sztucznego tworzywa, aby nie 
budzić emocji potencjalnych 
złodziei. Starania o rekonstrukcję 
tablicy podjęło Stowarzyszenie 
Rodzina 14 Pułku Ułanów 
Jazłowieckich, któremu wsparcia 
udzieliła Rada Pamięci Walki  
i Męczeństwa oraz Marszałek 
Województwa Mazowieckiego. 
Uroczyste ponowne odsłonięcie 
pomnika miało miejsce  
16 września 2005 r. 

Leśna mogiła

Kawiarenka „Mały Biały Domek”

Kamień ułanów w lesie
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gorącymi napojami, a nawet posilić daniem z grilla. Na psy czeka 
miska z wodą. Atrakcją dla dzieci jest niewielki placyk zabaw. 

Po krótkim odpoczynku, z nowymi siłami, opuszczamy 
kawiarenkę i kierujemy się w lewo (na południowy-wschód) 
leśną drogą. Za betonowym murem Studenckiego Klubu 
Jeździeckiego skręcamy w lewo w ul. Zieloną. I tą ulicą, 
długości ponad kilometra, idziemy do końca – do ul. Zachod-
niej. Po drodze mamy okazję zapoznać się z domami i willami 
reprezentującymi nurty architektury mieszkaniowej i metalopla-
styki (bramy) ostatniego dziesięciolecia, realizowanymi przez 
inwestorów o różnym stopniu zamożności.

Po skręcie w prawo idziemy ul. Zachodnią, która jest wyjąt-
kowo szeroka. Po prawej stronie zabudowania stoją na wzniesie-
niu. To mała skarpa, która otaczała niegdyś niewielkie oczko 
wodne rozlane na miejscu obecnej ul. Zachodniej. Na rogu 
z ul. Szpitalną, po prawej stronie, znajduje się betonowe 
ogrodzenie. Kryje się za nim teren dawnego cmentarzyka 
ewangelickiego z kilkoma mogiłkami i resztkami płyt 
nagrobnych. Położenie cmentarza nie jest przypadkowe. 
Przy tejże ul. Szpitalnej, w części położonej bliżej ul. Warszaw-
skiej, przed wojną stała kaplica ewangelicka, przy której była 
też szkoła i mieszkanie pastora. W części Łomianek zwanej 
Łomiankami Górnymi, czyli od ul. Szpitalnej do granicy 
Kiełpina, do końca II wojny światowej mieszkało kilkanaście 
rodzin niemieckich osadników. Dawny cmentarzyk obecnie 
jest uporządkowany i ktoś się nim opiekuje, dzięki czemu 
nie przynosi wstydu naszej gminie.

Idąc dalej ul. Zachodnią mijamy ul. Rajską, 
która wiodła wprost do wspomnianego na 
początku folwarku Raj. Po prawej stronie, 
na skarpie wznosi się kilka domów. Jest to 
enklawa zabudowy należącej do grupy 
artystów, którzy w latach 60. i 70. XX w. 
wznosili tu domy z pracowniami. Byli to 
Władysław Popielarczyk, Jan Cybis, 
Tadeusz Dominik – znakomici artyści 
malarze oraz rodzina Lecha i Heleny 

Grześkiewiczów. Na elewacji przykuwa wzrok oryginalna forma dekoracji wykonanej 
trudną techniką sgraffita charakterystyczną dla twórczości Lecha Grześkiewicza. 
Przedstawia symbolicznego Pegaza – uskrzydlonego konia pędzącego przez kosmos.

Przechodzimy przez skrzyżowanie 
z ul. Wiślaną i ul. Dolną dochodzimy 
do kapliczki znacznych rozmiarów.
W kapliczce zobaczymy figurę przedstawia-
jącą dwie postaci w układzie przypominają-
cym przedstawienie Piety, czyli siedzącej 
Matki Boskiej, która na kolanach trzyma 
martwe ciało swego Syna. Gdy przyjrzymy 
się dokładniej, to stwierdzimy, że postacią 
podtrzymującą jest mężczyzna. Jest to 
bowiem przedstawienie osoby błogosła-
wionego sługi Bożego Jana Beyzyma.
Był to urodzony w ziemiańskiej rodzinie 
na Wołyniu jezuita, który na Madagaskarze 
wybudował szpital dla trędowatych. 
Im właśnie – opuszczonym, chorym, 
głodnym, wyrzuconym poza nawias 
społeczeństwa oddał swe serce, zdolności 
i siły, służąc dniem i nocą przez 13 lat. 
Zmarł w 1912 r., a 90 lat później polski 
papież, na krakowskich Błoniach, zaliczył 
go do grona błogosławionych. Na ołtarzu kościoła w Dąbrowie Leśnej są relikwie 
bł. Jana Beyzyma. 

Tu kończymy nasze spacery po Dąbrowie Leśnej, które przyniosły spotkania z historią, 
malowniczą przyrodą oraz przegląd stylów w architekturze domów za miastem ostatnich 
osiemdziesięciu lat. 

HELENA I LECH  
GRZEŚKIEWICZOWIE,
do których dołączył syn Piotr, 
to artyści plastycy, których 
specjalnością jest ceramika 
artystyczna. Wykonywali również 
dekoracje malarskie – freski i sgraffita 
na fasadach kamienic m.in. Starego 
Miasta w Warszawie, Poznania  
i Lublina. Bardzo ciekawe prace 
tych artystów w postaci ceramicz-
nych płaskorzeźb, rzeźby, witraży 
i mozaiki znajdują się w wielu 
kościołach.  
Ze świątyń warszawskich należy 
wymienić kościół św. Jakuba przy 
pl. Narutowicza, kaplicę w kościele 
św. Anny na Krakowskim 
Przedmieściu, Katedrę Polową WP 
przy ul. Długiej, a także kościoły 
na Pradze: św. Floriana i MB 
Loretańskiej przy ul. Ratuszowej. 
Dzieła tych artystów zdobią 
wnętrza Pałacu Kultury. Są to tzw. 
nawis w Sali Kongresowej pokryty 
dekoracją sgraffitową w odcieniach 
złota i srebra oraz efektowne 
ceramiczne żyrandole, 12-metro-
wej długości, w holach teatrów 
Dramatycznego i Klasycznego. 
Warto też wiedzieć, że Helena  
i Lech Grześkiewiczowie, w latach 
powojennych, w fabryce fajansu 
we Włocławku uczyli kobiety 
malowania na wyrobach tej 
wytwórni. 

Kapliczka bł. Jana Beyzyma przy ul. Dolnej

Pozostałości cmentarza ewangelickiego przy ul. Zachodniej
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 1. kościół p.w. św. Marka Ewangelisty
 2. kapliczka
 3. zabytkowa aleja dębowa
 4. dom Pecyńskich
 5. dom Czerwińskich (tu sta-
  cjonował sztab niemiecki)
 6. pomnik Kompanii Młodzieżowej
  i Ułanów Jazłowieckich
 7. dom, w którym było kasyno
 8. dom, w którym stacjo-
  nował gen. Bernhard
 9. dawny pensjonat UP
 10. dom własny arch. Z. Celarskiego
 11. bunkier przeciwlotniczy
 12. miejsca straceń 1942 r.
 13. kamień w miejscu zgrupowania
  14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
 14. kawiarenka Mały Biały Domek
 15. cmentarzyk ewangelicki
 16. dom z dekoracją sgraffitową
  art. plastyków Grześkiewiczów
 17. kapliczka z figurą bł. Jana Beyzyma
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