
POLSKIE  PAŃSTWO  PODZIEMNE:  ZAPROSZENIE  NA  SZLAK
Długość trasy: około 3,3 km  +  około 1 km powrót do początku szlaku

II wojna światowa zaczęła się we wrze-
śniu 1939 roku. Polskę zaatakowały 
armie Niemiec i Związku Radzieckie-

go. Mimo bohaterskiej walki wojsko nasze 
uległo przewadze wrogów, którzy podzielili 
się Polską i rozpoczęli jej okupację.  Klęska 
Wrześniowa nie oznaczała jednak końca wal-
ki narodu. 

Wzorem czasu powstania styczniowego 
zorganizowane zostało precyzyjnie funkcjo-
nujące Polskie Państwo Podziemne.  Działa-
ło ono w ścisłym kontakcie z Rządem Rze-
czypospolitej na obczyźnie. Już 27 września 
1939 roku  powstała Służba Zwycięstwu 
Polski (SZP) – organizacja wojskowa, któ-
rej celem była walka o odzyskanie Niepod-
ległości. Tego samego dnia do konspiracji 
przeszło harcerstwo – powstały Szare Sze-
regi.  Po pewnym czasie SZP przeistoczyła 
się w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), a na-
stępnie Armię Krajową (AK). 

W ramach Polskiego Państwa Podziem-
nego prowadzono przede wszystkim wal-
kę zbrojną – wielką dywersję i partyzantkę, 
które w 1944 roku przekształciły się w akcję 

„Burza”. Elitą i dumą AK byli „cichociemni” 
– legendarni skoczkowie spadochronowi, 
świetni o�cerowie, o�arni patrioci.

Walka cywilna polegała na stosowaniu 
biernego oporu i sabotażu. Wydawano też 
i rozprowadzano tajną prasę. Był wywiad, 
był kontrwywiad, była świetnie zorganizo-
wana łączność. Działały polskie sądy i admi-
nistracja. Prowadzono tajne nauczanie na 
poziomie szkół średnich i wyższych. Uru-
chomiono nawet produkcję broni. Polskie 
Państwo Podziemne było największe i naj-
lepiej zorganizowane w całej okupowanej 
Europie. 

A JAK BYŁO W CELESTYNOWIE?  Mie-
ściła się tu  placówka AK. Były zastępy Sza-
rych Szeregów. Kolportowano prasę kon-
spiracyjną. Rozwijało się tajne nauczanie. 
Stosowano mały sabotaż. Udzielano pomo-
cy osobom ukrywającym się. Celestynów 
był świadkiem wielkiej dywersji. Tu i w bli-
skiej okolicy kilka razy przeprowadzono 
znaczące akcje zbrojne przeciw niemieckim 
pociągom wojskowym. Słynne na cały kraj 
odbicie więźniów z transportu do Oświę-
cimia opisane zostało w książce „Kamienie 
na szaniec”.   

Celestynów i jego okolice są też ważnym 
miejscem wpisanym w życiorysy co naj-
mniej siedmiu cichociemnych. Jeden z nich 
poległ tu w walce z hitlerowcami. Ceną 

płaconą za konspiracyjną walkę o Niepod-
ległość były także egzekucje i męczeńska 
śmierć wielu osób cywilnych. 

Zapraszamy na spacer celestynowskim 
szlakiem Polskiego Państwa Podziemnego.

SCHEMAT  PRZEBIEGU  SZLAKU  oraz  ROZMIESZCZENIA  PRZYSTANKÓW

Zespół Szkół - ul. Św. Kazimierza 55, Plac kardynała Wyszyńskiego, ul. Otwocka, 
ul. Radzińska, ul. Prosta,  ul. Obrońców Pokoju, Plac  Kotorowicza i Stysły.
+  (kładka nad torami kolejowymi, ul. Św. Kazimierza 55 – Zespół Szkół)
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Następny przystanek  (nr 2)  przy ul. Św. Kazimierza, w odległości ok. 20 m  (→)
(←)  Przystanek nr 10 (zakończenie szlaku) przy dworcu kolejowym, w odległości ok. 960 m

CELESTYNOWSKIM  SZLAKIEM  POLSKIEGO  PAŃSTWA  PODZIEMNEGOŚcieżka  
dydaktyczna:

OPIS PRZEBIEGU SZLAKU oraz ROZMIESZCZENIA  PRZYSTANKÓW

Początek szlaku (przystanek 1 i 2) w Zespole Szkół w Celestynowie,  ul. Św. Kazimierza 55, skąd   
kierujemy się na zachód, w stronę pobliskiego kościoła (przystanek 3 i 4, a po przeciwnej stronie 
ulicy -  przystanek 5). Od kościoła, nadal na zachód, idąc ulicą Otwocką, docieramy do skrzyżo-
wania z ulicą Szkolną i przedszkola (dawna szkoła podstawowa  - przystanek 6). 

Dalej ulicą Otwocką, do skrzyżowania z ulicą Radzińską, w którą skręcamy w prawo, (przy-
stanek 7). Ulicą Radzińską, w kierunku północnym, po zagłębieniu się w las - nadal na pół-
noc, w pobliżu komina dawnej cegielni, do ulicy Prostej (przystanek 8).  Ulicą Prostą w prawo, 
w kierunku wschodnim, przez las – Rezerwat Celestynowski Grąd -  do przejazdu kolejowego, 
za którym pomnik akcji oddziału „Skrytego” (przystanek 9).  Od pomnika kierujemy się na 
południowy wschód ulicą Obrońców Pokoju, wzdłuż torów kolejowych, do dworca kolejowego 
w Celestynowie, przy którym jest pomnik akcji odbicia więźniów (przystanek 10). W tym miej-
scu można zakończyć wędrówkę lub idąc kładką nad torami i dalej na północny-zachód  ulicą 
Św. Kazimierza, przez centrum Celestynowa, powraca się do początku szlaku.

 Przystanek  1 –  Polskie Państwo Podziemne: zaproszenie na szlak. 
+   20 m  → Przystanek  2 – Cichociemni: elita Armii Krajowej.
+   40 m  → Przystanek  3 –  Plebania: ośrodek konspiracji w Celestynowie.
+   50 m  → Przystanek  4 –  Pomnik Niepodległości:  Kotwica – znak Polski Walczącej.
+   30 m  → Przystanek  5 –  Pomnik: upamiętnienie o� ar wojny i okupacji hitlerowskiej.
+  200 m  → Przystanek  6 –  Dawna szkoła: ośrodek tajnego nauczania.
+  270 m  → Przystanek  7 –  Dwór Radzin: ośrodek konspiracji i miejsce tajnego nauczania. 
+  760 m  → Przystanek  8 –  Dawna cegielnia: wspomnienie egzekucji z grudnia 1939 r.
+  660 m  →  Przystanek  9 –  Pomnik akcji oddziału „Skrytego”: dywersja zbrojna. 
+ 1290 m  →  Przystanek 10 –  Pomnik: wspomnienie akcji odbicia więźniów 

na stacji w Celestynowie.

(Odległości między przystankami zaokrąglone z przybliżeniem około 10 m)

P R Z Y S TA N E K  11

Fot. Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie.

Projekt  „Celestynowski Szlak Polskiego Państwa Podziemnego” zrealizowany przez Fundację „Nauka-Sport-Rekreacja”, wspól� nansowany 
ze środków Gminy Celestynów w ramach realizacji zadania publicznego pn. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
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