
                SYLABUS 
       do projektu  
        '' REMBERTÓW – MOJA MAŁA OJCZYZNA''  
 
 
 
● Wycieczka rowerowa : ''Poligon 2014''  
 
Zdobyte wiadomości:   
 
  ► historia poligonu wojskowego w Rembertowie  
   ■ kiedy powstał poligon?  
    ► początki poligonu wojskowego związane są z czasami carskimi, 
    kiedy to ziemie polskie znajdowały się pod panowaniem rosyjskim. W 
    1888 roku na terenie dzisiejszego Rembertowa założono cesarski  
    poligon artyleryjski, na którym szkolili się żołnierze rosyjscy.  
 
  ► okopy i bunkry na terenie Rembertowa 
   ■ z jakiego okresu pochodzą i kto je wybudował?  
    ► bunkry pochodzą z czasów I wojny światowej. W latach pierwszej 
    wojny światowej (1914-1918) Niemcy zbudowali linię fortyfikacji 
    tzw. Przedmoście Warszawskie (niem. Brückenkopf Warschau). 
   ■ czym jest Brückenkopf Warschau ?  
    ► są to umocnione linie fortyfikacyjne zbudowane z betonu –  
    obserwatoria artyleryjskie, stanowiska ogniowe dla artylerii.  
 
  ► samotna mogiła partyzanta w Rembertowie  
   ■ kogo upamiętnia ?  
    ► mogiła upamiętnia szeregowego Zdzisława Barańskiego ps. ''Jur'',  
   ■ jaka jest jego historia ?   
    ► Zdzisław Barański był polskim partyzantem w czasie II wojny  
    światowej. W dniu 27 lipca 1944r. podczas przenoszenia broni z  
    magazynów w Długiej Kościelnej patrol dh. phm. Tadeusza Nawrota, 
    osłaniający przenoszenie broni, natkną się pod wsią Zielona na  
    Niemców. Tam podczas potyczki został ranny sam Nawrot - dowódca 
    patrolu oraz Lechosław Barański ps. "Ryś". Ostatecznie żołnierze  
    niemieccy rozstrzelali Zdzisława Barańskigo, który odłączył się od 
    kolegów i na własną rękę próbował przedrzeć się przez las do  
    Rembertowa. Tym sposobem ściągnął obławę hitlerowców na siebie. 
    Pościg  trwał około 2 kilometrów. Poległ jako bohater oddający życie 
    za kolegów.  
 
►Akademia Obrony Narodowej w Rembertowie 
   ■ kiedy powstała?  
    ►Powstała z dniem  1 października 1990 roku 
   ■ czym jest AON?  
    ► AON jest uczelnią wojskową, na której mogą studiować nie tylko 
    wojskowi, ale i osoby cywilne. Szkolą się tutaj przyszli dowódcy  
    wojskowi jak i zwykli studenci.  
   ■ co można studiować na AON-ie?  
    ► AON oferuje studentom różne kierunki, np.: zarządzanie i  



    dowodzenie, bezpieczeństwo, lotnictwo i logistyka, ekonomia,  
    bezpieczeństwo narodowe, historia, europeistyka.  
 
  ► Park Militarny na terenie Akademii Obrony Narodowej  
   ■ kiedy powstał?  
    ► Park Militarny Rembertów otwarty został 1 października 2013 r. w 
    ramach uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014.  
   ■ co możemy tam zobaczyć?  
    ► czołgi, armaty, śmigłowce, samoloty przekazane z Muzeum  
    Wojska Polskiego. Eksponaty zostały odrestaurowane za pieniądze 
    polskiego przemysłu obronnego przez studentów i pracowników  
    Akademii Obrony Narodowej i w ten sposób uratowane przed  
    niszczeniem. Dopełnieniem jest także sprzęt współczesny, czyli  
    wycofane z użytku uzbrojenie i wyposażenie lub makiety.  
   ■ kto może odwiedzić park?  
    ► wszystkie osoby chętne, młodzież, dorośli, kombatanci, wszyscy 
    ci, którzy interesują się sprzętem wojskowym.  
 
 
 
● Wycieczka rowerowa : ''Ossów 2014''  
 
  ► Bitwa pod Ossowem  
   ■ kiedy się rozegrała i kto w niej walczył?  
    ► bitwa została stoczona w dniach 13-14 sierpnia 1920 roku  
    pomiędzy wojskami polskimi a rosyjskimi 
   ■ gdzie dokładnie rozegrała się ta bitwa?  
    ► na polach wsi Ossów w okolicach Warszawy, dziś w   
    Wołominie. 
   ■ kto wygrał bitwę ?  
    ► bitwę wygrali Polacy pokonując wojska radzieckie.  
   ■ jakie były straty walczących stron?  
    ►straty stron były zbliżone. Polacy stracili ok. 600 żołnierzy i  
    oficerów zabitych, rannych i zaginionych, sowieci 625 żołnierzy i 
    oficerów.  
   ■ dlaczego warto zapamiętać tę bitwę?  
    ► ponieważ bitwa pod Ossowem przeszła do historii jako pierwsza 
    bitwa, która przyniosła porażkę Armii Czerwonej w walkach o  
    Warszawę.  Wojska rosyjskie wycofały się i straciły ducha walki.   
   ■ jakie miejsca upamiętniają bitwę pod Ossowem?  
    ► w miejscowości Ossów znajduje się kościółek, muzeum oraz  
    Cmentarz Poległych w Bitwie Warszawskiej w Ossowie ku pamięci 
    bohaterskim żołnierzom walczącym z najeźdźcą.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
● 56. rajd Olszynka Grochowska pod hasłem : ''Za wolność Naszą i 
Waszą''  
 
  ►Bitwa pod Olszynką Grochowską 1831 rok 
   ■ kiedy i gdzie się rozegrała?  
    ► bitwę stoczono 25 lutego 1831 roku na przedpolach Warszawy  
    (dziś jest to teren Rembertowa)  
   ■ kto walczył w tej bitwie?  
    ►po jednej stronie stały wojska polskie pod dowództwem Józefa  
    Chłopickiego a po przeciwnej wojska carskie (rosyjskie) pod  
    dowództwem Iwana Dybicza.  
   ■ jakiego okresu w historii Polski dotyczy ta bitwa?  
    ►była to bitwa w czasie powstania listopadowego, wtedy kiedy  
    Polacy walczyli o niepodległość swojej ojczyzny, walczyli z zaborcą 
    rosyjskim. Zbuntowali się i wzniecili wielkie powstanie w Warszawie. 
   ■ kto wygrał bitwę?  
    ►bitwa była nierozstrzygnięta, chociaż wojska rosyjskie wycofały się 
    spod Warszawy.  
   ■ jakie są miejsca pamięci tej bitwy?  
     ► Plac Szembeka – na cześć generała Piotra Szembeka, który 
     walczył w bitwie pod Olszynką Grochowską  
     ► Dworek Grochowski – znajdujący się przy ulicy  
     Grochowskiej 64 na Pradze-Południe w Warszawie – według 
     legendy dworek ten podczas bitwy grochowskiej był kwaterą 
     gen. Józefa Chłopickiego - stąd nazwa pobliskiej ulicy  
     (Kwatery Głównej).  
     ► symboliczny pomnik poległych w bitwie - W 1916 roku w 
     miejscu bitwy stanął drewniany krzyż – pomnik Bitwy o  
     Olszynkę Grochowską, a w 1931 wmurowano akt erekcyjny 
     pod mauzoleum i wymieniono krzyż na metalowy.   
     ► od roku 1999 na Olszynce przy ul. Traczy powstaje 
     Aleja Chwały – poświęcona uczestnikom powstania  
     listopadowego. Możemy tam zobaczyć m.in. 33 kamieni i  
     tablic pamiątkowych.  
 
 
●Gra terenowa – Historia Rembertowa  
 
  ► Brama wjazdowa do Akademii Obrony Narodowej  
   ■ jaka jest historia bramy?  
    ► Brama powstała w latach 1934-35 i składa się z 6-metrowych  
    słupów i rzeźb. Najważniejsza jest rzeźba Orła Białego. Przed II  
    wojną światową znajdowało się również na jednej z kolumn popiersie 
    Marszałka Józefa Piłsudskiego – odsłonięte 10 listopada 1935.  
   ■ co się stało z popiersiem Józefa Piłsudskiego?  
    ►w czasie okupacji ok 1941 roku Niemcy postanowili je usunąć,  
    popiersie zaginęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Niektórzy 
    mieszkańcy Rembertowa są przekonani, że zostało Niemcom  
    wykradzione i schowane a potem zakopane na jednej z działek w  



    okolicy ul. Cyrulików.   
   ■ co obecnie tam się znajduje?  
    ► współcześnie mamy Bramę Wjazdową na teren Akademii Obrony 
    Narodowej, przez którą mogą wjeżdżać pojazdy i przechodzić piesi. 
    Obecnie na miejscu pomnika Marszałka Piłsudskiego stoi postument 
    poświęcony gen. Augustowi E. Fieldorfowi ''Nilowi''.  
 
  ► Pomnik Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie  
   ■ jaka jest historia związana z pomnikiem? Kogo dotyczy?  
    ► pomnik jest poświęcony bohaterom z czasów II wojny światowej, 
    którzy walczyli z okupantem niemieckim. Pomnik upamiętnia  
    bohaterską obronę radiostacji mieszczącej się wówczas przy ul.  
    Okuniewskiej 24 (teraz ul. Gawędziarzy), podczas której polegli  
    podchorąży Eugeniusz Bocheński ps. Dubaniec i szeregowy Stefan 
    Łyszkiewicz.  
 
  ► Pomnik Dziesięciu powieszonych za Akcję ''Wieniec I'' 
   ■ jaka jest historia związana z pomnikiem? Kogo dotyczy?  
    ►pomnik dotyczy brawurowej akcji żołnierzy Armii Krajowej, którzy 
    w nocy z 7 na 8 października 1942 roku dokonali wysadzenia torów 
    kolejowych na wszystkich trasach prowadzących do Warszawy. Po tej 
    akcji, Niemcy w odwecie schwytali na terenie Rembertowa 10 osób, 
    które poniosły śmierć przez powieszenie na 10 szubienicach,  
    ustawionych w miejscu dzisiejszego pomnika. Pomnik poświęcony 
    został właśnie tym 10 niewinnym Polakom, którzy zginęli z rąk  
    niemieckich okupantów.  
 
  ► Pomnik ofiar NKWD przy ulicy Marsa w Rembertowie  
   ■ jaka jest historia związana z pomnikiem? Kogo dotyczy?  
    ► Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Rembertowa NKWD w  
    budynkach fabryki Pocisk urządziło obóz koncentracyjny dla  
    żołnierzy AK i NSZ (Obóz Specjalny NKWD numer 10, tzw. Obóz 
    NKWD w Rembertowie). W nocy z 20 na 21 maja 1945 oddział AK w 
    sile 44 ludzi pod dowództwem ppor. Edwarda Wasilewskiego ps.  
    Wichura dokonał rozbicia obozu i uwolnił więźniów.   


