
16 26 października 2021

RADZYMIN l  Samorządy Woj. Mazowieckiego i Gminy Radzymin
zbudują Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w 
Radzyminie wkracza w fazę realizacji. Podpisano 
porozumienie, wyłoniono już wykonawcę!
– Właśnie ziszcza się marzenie wielu pokoleń radzyminiaków, 
mieszkańców Mazowsza oraz Polaków. Rozpoczynamy budowę 
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie! – ogłosił z 
satysfakcją burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, który w ubiegłą 
środę, 20 października zawarł w tej sprawie stosowne porozumienie z 
marszałkiem Adamem Struzikiem  oraz podpisał umowę z wykonawcą. 

Muzeum Bitwy Warszawskiej 
1920 r. w Radzyminie to wspól-
ne przedsięwzięcie samorządów: 
Województwa Mazowieckiego i 
Gminy Radzymin, które podzie-
lą się kosztami budowy.
Placówka powstanie naprze-
ciwko Cmentarza Żołnierzy 
Poległych 1920 w Radzyminie i 
będzie oddziałem Muzeum Nie-
podległości w Warszawie.
Umowa z wykonawcą („Euro-
dom” sp. z o. o. z Płocka) zakłada 
przebudowę dawnego budynku 
dozorcy cmentarza (przedwo-
jennej Świetlicy Pielgrzyma) 
wraz ze zmianą sposobu użytko-
wania na budynek muzeum oraz 
rozbudowę zabytku o pawilon 
wystawienniczy Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r. Wykonawca dokona 
również rozbiórki pozostałych 
budynków. Koszt prac budowla-
nych wyniesie ok. 8 mln zł. Po-
wierzchnia zabudowy oraz użyt-
kowa radzymińskiego muzeum 
wyniesie ok. 700 m². Termin 
ukończenia prac przewidziano 
na połowę 2023 r.
Przygotowania do realiza-
cji inwestycji trwały kilka lat 
(15 sierpnia 2019 r. marsza-
łek Adam Struzik i burmistrz 
Krzysztof Chaciński podpisali 
list intencyjny w sprawie podję-
cia wspólnych działań, zmierza-
jących do powstania Muzeum 
Bitwy Warszawskiej w Radzy-
minie. Od tamtego czasu gmina 
opracowała koncepcję obiektu, 
pozyskała grunt, dokonała zmia-
ny miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, za-
projektowała budynek muzeum 
oraz uzyskała pozwolenie kon-
serwatora zabytków na realizację 
inwestycji. W tym roku otrzy-
mano pozwolenie na budowę 
oraz rozstrzygnięto przetarg na 
realizację robót budowlanych).
Symboliczne zwieńczenie wysił-
ków samorządu Gminy Radzy-
min nastąpiło w ubiegłą środę, 
20 października. Tego dnia w 
restauracji „Scena Cegielnia” 
odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia 
pomiędzy burmistrzem Krzysztofem Chaciń-
skim oraz marszałkiem Adamem Struzikiem, a 
także podpisanie umowy z wykonawcą inwesty-
cji, wspomnianą już firmą „Eurodom” sp. z o. o. 
z Płocka.
Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewódz-
twem Mazowieckim, a Gminą Radzymin określa 
wzajemne zobowiązania dotyczące inwestycji, 
nieruchomości, a także współfinansowania dzia-
łalności bieżącej Muzeum Bitwy Warszawskiej 
1920 r. w Radzyminie. Kosztami budowy samo-
rządy podzielą się po połowie. W latach 2022 i 
2023 władze Mazowsza przekażą gminie dotację 
celową na wydatki majątkowe z przeznaczeniem 
na realizację inwestycji, a z kolei w 2023 r. oba 
samorządy przekażą Muzeum Niepodległości 
w Warszawie dotacje celowe na wyposażenie i 
utworzenie wystawy stałej.
Jak podkreślił marszałek Adam Struzik podpisa-
ne porozumienie to kolejny po liście intencyjnym 
krok:
– Konsekwentnie dążymy od utworzenia tego 
muzeum. Podopisujemy porozumienie, w któ-
rym dokładnie określamy nasze obowiązki jako 
współwłaścicieli tej nowo powstającej placówki. 
To wzorowy przykład współpracy dwóch samo-
rządów. Dziś idziemy jeszcze dalej. Dzięki decyzji 
radnych województwa mamy już zabezpieczone 
w budżecie województwa 4,4 mln zł na budowę 
tej jakże ważnej instytucji –  dodał marszałek. 

Zadowolenia z wykonanej dotychczas pracy i 
współpracy z samorządem Mazowsza nie krył 
również burmistrz Krzysztof Chaciński:
– Właśnie ziszcza się marzenie wielu pokoleń ra-
dzyminiaków, mieszkańców Mazowsza oraz Po-
laków. Rozpoczynamy budowę Muzeum Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. Od czasu 
podpisania listu intencyjnego z Województwem 
w 2019 roku wykonaliśmy bardzo dużo pracy, 
aby rozpocząć tę ważną inwestycję. Poprzez swój 
upór i konsekwentne działania udowodniliśmy, 
że tylko słowa poparte czynami mają wartość i 
znaczenie – podsumował burmistrz Radzymina. 
W ubiegłośrodowym spotkaniu, obok burmi-
strza Chacińskiego i marszałka Struzika uczest-
niczyli również: Z-ca Dyrektora Departamentu 
Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszał-
kowskiego Woj. Mazowieckiego Izabela Stel-
mańska, Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych 
Muzeum Niepodległości w Warszawie Tomasz 
Jagodziński, Prezes firmy „Eurodom” sp. z o.o. 
Dawid Dąbkowski wraz z Wiceprezesem Łuka-
szem Dąbkowskim, Skarbnik Gm. Radzymin 
Artur Goryszewski, Wiceburmistrz Radzymina 
Krzysztof Dobrzyniecki, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Elżbieta Darka, Radni: Monika Sztu-
ka-Brzezińska, Mariusz Wilkowski, Agnieszka 
Oniszk-Stachyra, Marek Brodziak, a także Hono-
rowy Obywatel Radzymina – Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Radzymina p. Jan Wnuk.

/opr. R.L.; źródło: Gmina Radzymin, UMWM/

Uczniowie „Stalowej Jedynki” 
odwiedzają radzymińskie cmentarze 
i miejsca pamięci…
W związku ze zbliżającymi się uroczystościami Wszystkich Świętych 
i Dnia Zadusznego, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. 
M. Pisarka w Radzyminie pod opieką nauczycieli, odwiedzają 
radzymińskie miejsca pamięci i cmentarze, aby oddać hołd zasłużonym 
mieszkańcom i lepiej poznać historię swego miasta.

W poniedziałek, 25 października 
uczniowie klasy VI a wraz z wy-
chowawcą, p. Weroniką Lewan-
dowską złożyli kwiaty pod znaj-
dującym się w centrum miasta 
kamieniem, poświęconym Cy-
prianowi Kamilowi Norwidowi, 
w 200. rocznicę urodzin Poety 
Ziemi Radzymińskiej.
Następnie młodzież udała się 
na Stary Cmentarz, aby złożyć 
kwiaty i zapalić znicze na gro-
bach zasłużonych mieszkańców 
Radzymina. Odwiedziliśmy m.in. 
rodzinne groby Żulińskich, Du-
dzińskich oraz Pisarków (rodzi-
ców Patrona Szkoły – ppłka pil. 
Mariana Pisarka), a także grób 
Kazimierza Beńzińskiego – pilota 
Dywizjonu 302, który w walkach 
na Zachodzie podczas II wojny 
światowej odbył ogółem 274 loty 
bojowe i operacyjne. Brał udział 
w osłonie działań lądowych, ata-
kach na transporty i niemieckie 
łodzie podwodne. (Tę piękną hi-
storię przybliżyła nam spokrew-
niona z bohaterem nasza kole-
żanka z klasy Michalina). Chwilą 
ciszy, wiązanką biało-czerwonych 
kwiatów i zapalonymi zniczami 
uczciliśmy pamięć wielkich ludzi, 
związanych z naszym miastem.

Pamięci mieszkańców 
Radzymina narodowości 
żydowskiej

W poniedziałek 11 października uczniowie należą-
cy do Koła Historycznego „Wiarus”  uczestniczyli w 
wycieczce na radzymiński kirkut, w ramach szkol-
nej akcji edukacyjnej „Poznaj dzieje Radzymina – 
małego miasteczka z wielką historią”. Celem naszej 
wycieczki było poznanie dziejów radzymińskich 
Żydów, które stanowią ważny rozdział historii na-
szego miasta. Po wysłuchaniu w ciszy i skupieniu 
krótkiej historycznej prelekcji naszego opiekuna p. 
Grzegorza Jelenia udaliśmy się na  kirkut – cmentarz 
żydowski, mieszczący się przy ul. Adama Mickie-
wicza. Po uporządkowaniu otoczenia ohelu – zbio-
rowego grobowca obywateli polskich narodowości 
żydowskiej, z zainteresowaniem wsłuchiwaliśmy się 
w opowieść nauczyciela o wojennych losach radzy-
mińskich Żydów. Dowiedzieliśmy się , że jesienią 
1940 r. w rejonie Starego Rynku Niemcy utworzyli 
getto, w którym zgromadzili około 2,5 tys. Żydów. 
(Ponad 700 osób zostało w brutalny sposób zamor-
dowanych przez hitlerowców i pochowanych na 
terenie żydowskiego cmentarza). W październiku 
1942 r. stłoczeni w nieludzkich warunkach obywa-
tele polscy narodowości żydowskiej, zostali  wywie-
zieni do niemieckiego obozu zagłady w Treblince. 
Słuchając opowieści naszego nauczyciela, postawą 
na baczność i zapalonym zniczem – ogniem pamię-
ci uczciliśmy pamięć naszych sąsiadów – radzymi-
niaków narodowości żydowskiej.

W hołdzie Bohaterowi Mokrego i Radzymina

W poniedziałek, 4 października minęła 101. rocz-
nica śmierci mjra Stefana Waltera – bohaterskiego 
dowódcy 29. Pułku Strzelców Kaniowskich w cza-
sie ciężkich walk z bolszewikami o Radzymin i Mo-
kre w sierpniu 1920 roku. Mjr Stefan Walter został 
ciężko ranny podczas kierowania natarciem na wieś 
Mokre w dniu 15 VIII 1920 r. Przez następne tygo-
dnie walczył o życie przykuty do szpitalnego łoża. 
Zmarł w chwale Bohatera Mokrego i Radzymina w 
dniu 4 X 1920 roku. Zgodnie z wieloletnią tradycją 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisar-
ka w Radzyminie, uczniowie, nauczyciele i rodzi-
ce oddali hołd dzielnemu Obrońcy Ojczyzny. Pod 
obeliskiem w Mokrem, usytuowanym w miejscu, w 
którym mjr Walter padł ciężko ranny na polu bitwy, 
zapłonęły znicze – ognie naszej pamięci.
Cześć i Chwała Bohaterom. Pamięć o Ich czynach 
przekażemy następnym pokoleniom!
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