
RADZYMIN MAŁE MIASTO Z WIELKĄ HISTORIĄ 
 

 

Radzymin to małe miasteczko położone w odległości około 20 kilometrów na północny – 

wschód od Warszawy. Pierwotnie był osadą (w dokumentach z początku XV wieku  w roku 

1406 zapisano  nazwę osady - Radzimino, a w1411 r. Redzemino), która w roku 1475 

otrzymała  od księcia mazowieckiego Bolesława prawa miejskie. Swoją sławę Radzymin 

zawdzięcza stoczonej na jego przedpolach w dniach 13 – 15 sierpnia 1920 zwycięskiej bitwie 

żołnierzy Wojska Polskiego z Armią Czerwoną. Bitwa Warszawska zwana,, Cudem nad 

Wisłą” to w dziejach ludzkości 18 bitwa, która zadecydowała nie tylko o losach odrodzonego 

po 123 latach niewoli Państwa Polskiego, ale i Europy..  

 

KALENDARIUM 
 

5 II  1473   roku    biskup płocki, Książe mazowiecki Konrad eryguje w Radzyminie parafię 

5.IX 1475 roku   Jan z Radzymina uzyskuje od księcia mazowieckiego Bolesława przywilej     

..                            lokacji miasta na prawie chełmińskim. 

W roku 1635  król Władysław IV nadaje miastu przywilej czterech jarmarków. 

 Największy rozkwit miasto Radzymin przeżywa za czasów księżnej Eleonory Czartoryskiej,  

z domu Waldstejn z i jej męża księcia  Michała Czartoryskiego – wielkiego kanclerza 

Księstwa Litewskiego. 

 W latach 1773 – 1780 księżna Eleonora Czartoryska wznosi w Radzyminie jednonawowy .. 

murowany kościół. Projektantem kościoła jak i pobudowanej wcześniej stylowej dzwonnicy z 

trzema dzwonami ,także darem księżnej był Jan Chrystian Kamsetzer. Konsekracji świątyni w 

roku 1781 dokonuje biskup płocki, Książe Michał Poniatowski wraz z biskupem Adamem 

Naruszewiczem. 

 26 kwietnia 1809 roku  wojska Księstwa Warszawskiego stoczyły zwycięski bój  

                     z okupującymi miasto oddziałami wojsk Cesarstwa Austrii . 

W roku 1845  swą działalność  w Radzyminie rozpoczyna Instytut Kształcenia Nauczycieli  

                        Szkół   Elementarnych. 

.W roku 1868 ustanowiony zostaje dekanat radzymiński, Pierwszym dziekanem został   

Ks. Stanisław Kosta Chromiński, który przybył z parafii Kiełpin1 listopada 1868 roku. 

W roku 1880 dziekanem i proboszczem radzymińskim zostaje ks. Teofil Kozłowski. Posługę 

swą w parafii pełni aż do śmierci w 1911 roku. Jedną z wielu zasług księdza Kanonika była 

prowadzona w latach 1897 – 1911 rozbudowa kościoła . W dzieło to ks. Teofil Kozłowski 

włożył część swojego osobistego majątku. Świątynia otrzymała wówczas okazałą fasadę  z 

dwiema wieżami i dobudowano dwie nawy boczne. Przebudowę zaprojektował architekt 

Konstanty Wojciechowski.  

W roku 1899   Radzymin połączony zostaje linią kolejki wąskotorowej z Warszawą 

 W roku 1902  - powstaje w Radzyminie Straż Ogniowa/ 

14.VIII. 1920 r –poległ śmiercią bohatera na polu chwały pod  Ossowem  kapelan ochotnik 

                          236 pułku piechoty ksiądz Ignacy Skorupka. 

15.VIII.1920 r. –żołnierze polscy z 30 pułku Strzelców Kaniowskich. oswobodzili Radzymin 

                            z rąk bolszewickich. 

18. VIII.1920 r. – Prymas Polski ks. kardynał  Aleksander  Kakowski w asyście licznych 

duchownych przybył do Radzymina na miejsce frontu, zmagań żołnierza polskiego z 

bolszewickim najeźdźcą. ,, W Radzyminie obejrzał kościół parafialny, który odniósł w kilku 

miejscach uszkodzenia od pocisków, podziękował miejscowemu dziekanowi i proboszczowi 

ks. Kobylińskiemu za to, że był na stanowisku podczas walk i przechodzenia Radzymina  



kilkakrotnie w ciągu trzech dni z rąk polskich do rąk nieprzyjacielskich i z powrotem. Oglądał 

i rozpytywał o wszelkie szczegóły pobytu nieprzyjaciół  w Radzyminie, o ludność i jej 

potrzeby i funduszów , będących w swem rozporządzeniu, wyasygnował na ręce ks. Dziekana 

Kobylińskiego50 tysięcy marek na biedne dzieci Radzymina i 25 tysięcy marek na dzieci 

potrzebujące w dekanacie radzymińskim.” 

7.IX. 1939 r. - nierówna walka trzech załóg samolotów bombowych PZL p - 37 B "Łoś" 

1939 r. – 1944 r – W okresie okupacji niemieckiej w Radzyminie i jego okolicach prężnie  

                            rozwijał się ruch oporu przeciw najeźdźcy organizowany głównie przez  

                            Armię Krajową i Bataliony Chłopskie. 

W roku 1952 władze komunistyczne przenoszą siedzibę powiatu radzymińskiego do 

Wołomina zmieniając jego nazwę na ,, wołomiński”( Powiat Radzymiński utworzono 

1.I.1867 roku.) 

1973 r. –Uroczyste obchody 500 – lecia parafii z udziałem Prymasa Polski kardynała Stefana 

..              Wyszyńskiego. 

1975 r. – Obchody 500 – lecia  nadania praw miastu Radzymin. Skromne  obchody, bowiem  

               władze   komunistyczne nakazały ,, wyciszyć” je do minimum. 

25. III. 1992 r. –Ks. Biskup prof., Kazimierz Romaniuk Ordynariusz Diecezji Warszawsko –  

                            Praskiej wyniósł  radzymińską świątynie do godności Kolegiaty. Jej  

                          pierwszym Prepozytem mianowano ks. Prałata Stanisława Lisa. 

15. VIII.1995 r. – Uroczyste obchody 75 rocznicy ,, Cudu nad Wisłą”. W uroczystościach            

uczestniczyli Prezydent RP p. Lech Wałęsa i Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. 

13.VI. 1999 r. – Historyczna wizyta Ojca Świętego św. Jana Pawła II na Cmentarzu  

                         Poległych w Radzyminie. 

 W uroczystościach z okazji kolejnych rocznic Bitwy Warszawskiej - cudu nad Wisłą 

Radzymin odwiedzili :: prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej: śp. Lech Kaczyński , 

Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Duda i śp. Ryszard Kaczorowski prezydent RP na 

uchodźctwie. 

 

Zadanie do samodzielnego rozwiązania: 

 

1.Jakie postaci historyczne umieszczone zostały na muralu przy OSP Radzymin? 

2.Jaka uroczystość miała miejsce w Radzyminie 18.VIII 1920 roku?  

 ( ilustrują ją rzeźby ustawione w pobliżu pomnika Tadeusza Kościuszki)                                       

3.Podaj imię , nazwisko i stopień wojskowy patrona byłego  Gimnazjum nr 1                              

w Radzyminie. 

 

 

Koło Historyczne "Wiarus" 


