TURYSTYCZNY SZLAK PATRIOTYCZNY „POLSKI WALCZĄCEJ”1
Ziemie powiatu legionowskiego były świadkiem zmagań Polaków o niepodległość w czasach
napoleońskich i w latach powstańczych zrywów: listopadowego 1830 r. i styczniowego 1863 r. Tu toczyły
się walki I wojny światowej, bitwa warszawska 1920 r. i wojna obronna 1939 r. Tu działała Armia Krajowa,
a Legionowo było drugim i jedynym poza stolicą miastem, w którym wybuchło Powstanie Warszawskie
1944 r. W latach 1980-90 na tym terenie skutecznie działała NSZZ „Solidarność”.
Środowisko kombatantów Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej w Legionowie wystąpiło
z inicjatywą skatalogowania i opisania miejsc związanych ze wspomnianymi wyŜej wydarzeniami
historycznymi na terenie powiatu legionowskiego. W oparciu o tę inicjatywę narodził się pomysł wytyczenia
turystycznego szlaku patriotycznego „Polski Walczącej”.
Dzięki zaangaŜowaniu samorządu powiatu legionowskiego uzyskano niezbędne środki
finansowe i w oparciu o wiedzę regionalistów i zasoby Muzeum Historycznego w Legionowie
sporządzono ekspertyzę 78 miejsc i obiektów związanych z walką o wolność i suwerenność Polski oraz
wytyczono i oznakowano 3 odcinki szlaku o łącznej długości ok. 140 km: czarny, zielony i czerwony na
terenach gmin Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew.
Analogiczny projekt zrealizowało miasto Legionowo, na terenie którego znajdują się takŜe
3 odcinki szlaku o łącznej długości ok. 31 km, prowadzące po 28 miejscach pamięci.
Są to szlaki piesze, z moŜliwością przejazdu rowerem. Ze względu na korzystny układ dróg
lokalnych i komunikacji publicznej w powiecie legionowskim i samym Legionowie, moŜliwe jest
zwiedzanie szlaku Polski Walczącej odcinkami dostosowanymi do potrzeb i moŜliwości kaŜdej grupy
wiekowej.
Na piękną, pouczającą przygodę z historią miasta i powiatu legionowskiego serdecznie Państwa
zapraszają organizatorzy turystycznego szlaku patriotycznego „Polski Walczącej”.
Więcej informacji na:
www.szlak.powiat-legionowski.pl oraz https://legionowo.pl/pl/a/szlak-turystyczny-polski-walczacej
POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE W REJONIE LEGIONOWSKIM2
W celu zorganizowania pracy konspiracyjnej, teren Polski został podzielony na okręgi, obwody
i rejony. Konspiracyjny pułk Legionowo, występujący pod kryptonimem: „I Rejon Marianowo-

Brzozów”, wchodził, jako jeden z ośmiu rejonów, w skład okołowarszawskiej dywizji
o kryptonimie „ObroŜa” stanowiącej siódmy obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.
Dowództwo pułku mieściło się w Legionowie.
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Ze wstępu do przewodników po Turystycznym szlaku patriotycznym „Polski Walczącej” na terenie Legionowa
i powiatu legionowskiego
2
Wyboru informacji dokonał Wojciech Jeute na podstawie:
̶ Jacek Z. Sawicki - „ObroŜa” w konspiracji i Powstaniu Warszawskim, Bellona, Warszawa 2002
̶ Andrzej Paszkowski – Walczyli za wolność, Koło nr 1 ŚZśAK w Legionowie, Legionowo 1977
̶ Bronisława Romanowska-Mazur – Czas próby, historia legionowskich Kolumbów, Muzeum Historyczne
w Legionowie, Legionowo 2014
̶ Zygmunt Duchnowski – „Pluton 709 w konspiracji i walce (X 1939 – IX 1944)”, Legionowo 2014
̶ Materiały udostępnione przez Muzeum Historyczne w Legionowie do celów „Gry Edukacyjnej” organizowanej
na szlaku „Polski Walczącej”
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Od października 1942 roku dowódcą I Rejonu był mjr/ppłk sł. st. Roman Kłoczkowski „Grosz”.
Przy sztabie pułku działały referaty wojskowe oraz słuŜby: Wojskowa SłuŜba Kobiet (WSK), Wojskowa
SłuŜba Ochrony Powstania (WSOP), i Kadra Obywatelska (Kob). Sztab dysponował oddziałem specjalnym,
dla zadań dywersji bojowej (ODB), który sprawował funkcje Ŝandarmerii polowej i stanowił osłonę sztabu.

Struktura i kadra pionu wojskowego Rejonu „Marianowo-Brzozów”
Oddziały liniowe I Rejonu grupowały się w trzech batalionach:
1. batalion Legionowo, pod dowództwem por./kpt. rez. Bolesława Szymkiewicza „Znicza”, w składzie
czterech kompanii (dwunastu plutonów), obejmował tereny Legionowa, Chotomowa, Choszczówki,
Michałowa, Grabiny i okolic,
2. batalion Jabłonna, pod dowództwem por. sł. st. Dymitra Slizienia „Dębienia” „Silwy”, w składzie trzech
kompanii (dziewięciu plutonów), obejmował tereny Jabłonny, Bukowa, Dąbrówki, Henrykowa, Płud,
Białołęki, śerania i okolic;
3. batalion Nieporęt, pod dowództwem por. rez. Bronisława Tokaja „Bogdana” w składzie trzech kompanii
(dwunastu plutonów), obejmował tereny Nieporętu, Białobrzegów, Rembelszczyzny, Stanisławowa,
Izabelina i okolic.
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Przy poszczególnych batalionach występowały grupy ODB, oddziały WSK, WSOP i Kob.
Przy pierwszym batalionie grupa ODB dowodzona przez ppor. Waldemara Wyszkowskiego
„Korwina” osłaniała pracę radiostacji KG AK na terenie I rejonu (nadawano 2-3 razy w tygodniu), a takŜe
transporty broni i do akcje wymierzone przeciwko instytucjom i przedsiębiorstwom pracującym dla
okupanta. Przy drugim batalionie działała grupa ppor. rez. Stefana Ziembińskiego „Soplicy”, uŜywana do
akcji rozbrojeniowych, sabotaŜowych, dywersyjnych i osłony transportów broni. Przy trzecim występowała
grupa ppor. Zygmunta Mireckiego „Zima”, przeznaczona do zadań specjalnych, związanych
z organizowaniem odbioru ludzi i sprzętu ze zrzutów lotniczych. Do sierpnia 1944 r. łączna ilość akcji
sabotaŜowo-dywersyjnych w I Rejonie wyniosła ponad 60, nie licząc akcji osłonowych (radia i zrzutów).
Między innymi we wszystkich gminach rejonu dokonano ataków na urzędy gminne, gdzie zniszczono listy
kontrybucji niemieckich nałoŜonych na ludność polską. Oddział saperów pod dowództwem kapitana Józefa
Parońskiego ps. „Chevrolet” prowadził szkolenie grup dywersji oraz dokonywał prób materiałów minerskich
ze zrzutów.
Na terenie I rejonu podobnie jak w całym obwodzie „ObroŜa” działały w latach 1942–1944 cztery
typy szkół wojskowych3. Były to: Szkoła PodchorąŜych Rezerwy Piechoty, Szkoła Podoficerska, Szkoła
Młodszych Dowódców i Szkoła Partyzanta.
− Szkoła PodchorąŜych Rezerwy Piechoty realizowała program
szkolenia według zakresu przedwojennych szkół tego typu,
uzupełnionego taktyką walk partyzanckich i dywersji. Szkołę tę
ukończyło 35 elewów podchorąŜych.
− Szkoła Podoficerska przygotowywała osoby nie posiadające
pełnego średniego wykształcenia do objęcia stanowisk
podoficerskich. W I rejonie szkołę tego typu ukończyło 5
elewów.
− Szkoła Młodszych Dowódców, podobnie jak Szkoła
Podoficerska, przygotowywała kadrę do obejmowania stanowisk
w plutonach przez osoby nie posiadających pełnego średniego
wykształcenia. Szkołę ukończyło 11 elewów.
− Kursy Szkoły Partyzanta organizowano od drugiej połowy
1943 r. Miały one na celu przygotowanie dowódców małych
zespołów partyzanckich (sekcji) i stanowiły zaplecze dla
kandydatów do szkolenia wyŜszego stopnia. Nauka trwała trzy
miesiące i podzielona była na dwa zasadnicze etapy. Pierwszy,
trwający dwa miesiące, miał na celu przeszkolenie
indywidualne.
Drugi,
miesięczny przygotowywał
do
samodzielnego prowadzenie walk partyzanckich i dywersyjnych.
W okresie od sierpnia 1943 do sierpnia 1944 r. kursy ukończyło 304 elewów
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Dietrich E., Litwiniak F., Szkolenia i szkoły wojskowe w I Rejonie Marianowo-Brzozów VII Obwodu AK ObroŜa Okr.
Warszawskiego, Legionowo, 2004.
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W ramach struktur Polskiego Państwa Podziemnego
na terenach I Rejonu działały:
− Tajna drukarnia i kolportaŜ prasy podziemnej. Ppor.
Mieczysław Smerek „Czcibor”, „Pisarz M” prowadził działalność
wydawniczą opartą na nasłuchu radiowym, z reguły
prowadzonym nocą, ze względu na łatwiejszy odbiór
komunikatów. Przez cały okres okupacji „Czcibor” pracował
w Banku Gospodarstwa Krajowego i codziennie dojeŜdŜał do
Warszawy. W drodze powrotnej przywoził do Legionowa
konspiracyjną prasę centralną, a takŜe papier dla redagowanej
przez siebie prasy lokalnej. Z nasłuchu radiowego powstawały
materiały do redagowania miejscowej prasy konspiracyjnej.
NaleŜały do nich: „Ostatnie Wiadomości” (tygodnik), „Reduta”
(wychodząca w latach 1941-1944 dwa razy w tygodniu w
nakładzie dochodzącym do 1000 egzemplarzy!), „DruŜyna”
(w latach 1943-1944 pismo wychodzące nieregularnie o
charakterze instruktaŜowym dla szkolenia wojskowego) oraz
„Dodatek Literacki” (dodatek specjalny od 1943 roku do „Reduty”), ilustrowany przez grafika z
Warszawy. Nadto codziennie opracowywany był komunikat informacyjny dla dowództwa I rejonu.
− Hufiec „Szarych Szeregów” o kryptonimie „Rój Tom”. Hufiec ten w połowie 1944 r. liczył 232 harcerzy
zorganizowanych w 9 druŜynach męskich i 93 harcerki w 5 druŜynach Ŝeńskich. Do tego stanu naleŜy
doliczyć 24 harcerzy starszych (Grup Szturmowych), którzy ze względu na wysoki stopień wyszkolenia
wojskowego zostali przeniesieni z rejonu „Marianowo-Brzozów” do warszawskiego
batalionu „Parasol”, w którym stanowili oddzielny 2. pluton II kompanii.
Komendantem „Roju-Tom” był phm. kpr. pchor. Ludwik Schmidt „Rabczyk”.
Podobnie jak w Warszawie, do zadań harcerzy młodszych naleŜały słuŜby pomocnicze,
w tym łączność; kolportaŜ prasy podziemnej i tzw. „mały sabotaŜ”. Starsi, po szkoleniu
wojskowym, brali udział w akcjach wywiadu wojskowego i w akcjach dywersyjnych.
Po wybuchu Powstania Warszawskiego walczyli w regularnych oddziałach
powstańczych. Do zadań harcerek naleŜały: słuŜba wychowawcza, opieka nad
młodzieŜą i dziećmi, słuŜba kurierek i łączniczek, sanitariuszek (tworzyły zespoły
sanitarne w szpitalach polowych) i kolporterek prasy podziemnej.
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− Tajne gimnazjum i liceum realizujące nauczanie młodzieŜy w zakresie zakazanym przez okupanta (np.
literatura polska, historia Polski, geografia Polski i inne). W Legionowie, w oficjalnie działającej Gminnej
Szkole Handlowej nauczanie prowadzono dwutorowo: jako oficjalną szkołę
handlową i jako tajne gimnazjum i liceum. Wszyscy nauczyciele i pracownicy
szkoły byli członkami Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON), a wielu było
Ŝołnierzami AK. Dyrektorem placówki był ppor. Jerzy Siwiński „Dąb”, zastępca
komendanta Kadry Obywatelskiej w sztabie rejonu AK. Tajne nauczanie w tej
szkole objęło w latach szkolnych: 40/41 – 45 uczniów, 41/42 – 95 uczniów, 42/43 –
155 uczniów, 43/44 – 250 uczniów i uczennic. Po wojnie zachowane protokoły stały
się podstawą do wydania zaświadczenia o ukończeniu w tajnym gimnazjum lub
liceum danej klasy, co dawało moŜliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego
(w zakresie zawodowym lub ogólnokształcącym) lub kontynuacji nauki w dowolnie
wybranym kierunku.

− Konspiracyjna słuŜba zdrowia. Dla funkcjonowania Polskiego Państwa
Podziemnego bardzo waŜną sprawą było posiadanie bezpiecznego zaplecza
medycznego. Wiele wysiłku wkładano w to, by kierownikami oficjalnie działających
szpitali byli zaprzysięŜeni Ŝołnierze AK, a personel medyczny i pomocniczy był
godzien zaufania. Tak teŜ było i w Legionowie, gdzie ordynatorem i kierownikiem
szpitala gminnego władze niemieckie (niczego nie podejrzewając) mianowały
kolejno: komendanta I Rejonu AK, mjr. dr. med. Franciszka Amałowicza ps.
„Tatar”, a po jego przeniesieniu do innego rejonu, mjr. lek. Tadeusza
Frydrychowicza ps. „Zdzidna”, oficera sztabu I Rejonu. PrzełoŜoną personelu
pielęgniarskiego w szpitalu była zakonnica, s. Melania Mazurowska, pielęgniarka
dyplomowana, anestezjolog. ZaprzysięŜona w AK prowadziła szkolenia sanitarne.

Szpital gminny przy ul. A. Mickiewicza w czasach wojny
(obecnie Muzeum Historyczne w Legionowie)
Łączny stan zaprzysięŜonych uczestników konspiracji I Rejonu wynosił przed wybuchem
Powstania Warszawskiego ponad 2300 Ŝołnierzy w oddziałach liniowych i słuŜbach pomocniczych.
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POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944 r. W REJONIE LEGIONOWSKIM
Legionowo było drugim i jedynym poza Warszawą miastem, w którym ogłoszono wybuch
Powstania Warszawskiego.
W ostatniej dekadzie lipca 1944 r., w związku ze zbliŜającym się frontem wschodnim, okupant
rozpoczął ewakuację swych urzędów oraz przemieszczanie wojsk. W oddziałach AK zarządzono stan
pogotowia, obejmujący wszystkich Ŝołnierzy oraz harcerzy z Grup Szturmowych.
Pod koniec lipca, wobec opuszczenia koszar przez wojska niemieckie, przeprowadzono ich
penetrację zdobywając broń i wyposaŜenie oraz Ŝywność. śołnierze I batalionu por. rez. Bolesława
Szymkiewicza ps. „Znicz” w lesie Bagno rozbili konny patrol „własowców”, których oddział dokonywał
ciągłych grabieŜy w okolicy. W tym samym czasie organizowano zasadzki na niemieckie samochody
transportowe na szosie. Jabłonna - Nowy Dwór. W okolicy Rajszewa zdobyto broń.
30 lipca 1944 roku ODB ppor. Zygmunta Mireckiego ps. „Zim” zlikwidował załogę niemiecką
obozu w Beniaminowie, wyzwalając przetrzymywanych tam kilka tysięcy jeńców z frontu wschodniego.
Rozkaz o rozpoczęciu Powstania dotarł do dowódcy I Rejonu ppłk. sł. st Romana Kłoczkowskiego
ps. „Grosz” tuŜ przed godziną 17-tą w dniu 1-go sierpnia. W Godzinie „W” pułk „Marianowo-Brzozów”
otrzymał zadanie opanowania Jabłonny, Legionowa i Zegrza oraz zamknięcia dróg prowadzących
w kierunku Warszawy i Modlina.
Oddziały I batalionu por. „Znicza” zniszczyły niemieckie warsztaty „Stralo” na Bukowcu i zajęły
stanowiska przy szosie Legionowo-Struga, zamykając ją barykadą. Wydzielony pluton drugiej kompanii
zamknął szosę Legionowo-Zegrze podejmując walkę z nadjeŜdŜającymi tą szosą czołgami. Walkę
z czołgami podjął równieŜ pluton 709 pod dowództwem st. bosmana Aleksandra Gierymskiego ps. „Fala”
ze stanowisk zajętych przy szosie Jabłonna-Zegrze w rejonie ulicy Sowińskiego. W czasie walk z czołgami
dywizji pancernej SS „Hermann Goering” w dniu 2 sierpnia jeden z czołgów został zniszczony, a szosa na
pewien czas zablokowana. Tego dnia, podczas walk zginęli harcerze-łącznicy Szarych Szeregów: strzelec
Zenon Kałamaja ps. „Zienko”, strzelec Sławomir Klejment ps. „Huragan”, strzelec Zbigniew Zakrzewski
ps. ”Arab”.
W tym czasie działały juŜ, pod nadzorem szefa słuŜby sanitarnej mjr. sł. st. Tadeusza
Frydrychowicza ps. „Zdzidna”, powstańcze szpitale polowe w Legionowie przy ulicy Mickiewicza 25
i Krasińskiego 26 oraz punkty sanitarne w Chotomowie i Nieporęcie.
1 sierpnia, na granicy Legionowo - Chotomów patrol saperów st. sierŜ. sap. Stanisława
Czamackiego ps. „Czort”, spowodował wykolejenie niemieckiego pociągu wojskowego. Teren wokół
pociągu opanowali powstańcy skutecznie blokując linię kolejową. 2 sierpnia Niemcy bezskutecznie
usiłowali odzyskać panowanie nad torami. 3-go sierpnia doszło do wzmoŜonej walki z wrogiem 3. kompanii
I-go batalionu, dowodzonej przez ppor. rez. Stefana Krasińskiego ps. „Kacper”. Po ewakuacji Ŝołnierzy
niemieckich z rozbitego pociągu, w rejon starcia przybyły znaczne oddziały Niemców. Natarcie
nieprzyjaciela, wsparte ogniem pociągu pancernego spowodowały straty wśród powstańców. Zginęli: d-ca
kompanii ppor. „Kacper”, kpr. pchor. Eligiusz Gierymski „Grom”, strzelcy – Michał Wójcik „Omar”, Antoni
Grabowski, Jan Jabłoński, Marian Murawski oraz łączniczka Henryka Narostkówna. Ranni zostali m. in. dowódcy
plutonów ppor. rez. Zygmunt Dąbrowski „Błyskawica” i podch. Ludwik Schmidt „Rabczyk”. Dodatkowo
ściągnięte posiłki powstańcze powstrzymały napór nieprzyjaciela. Do akcji dołączył 706 pluton 2 kompani pod
dowództwem ppor. Jana Kalisiaka ps. „Mister”. Było to najpowaŜniejsze starcie w I rejonie. Powstańcy stoczyli
walkę z wojskiem niemieckim wspartym przez pociąg opancerzony, rozciągniętym tyralierą na długości paru
kilometrów od Olszewnicy do lasu Bagno. Przez prawie trzy doby linia kolejowa łącząca Modlin z Warszawą
była sparaliŜowana.
W tym czasie oddziały III-go batalionu por. rez. Bronisława Tokaja „Bogdana” prowadziły walki na
terenach lasów nieporęckich z oddziałami niemieckimi pacyfikującymi teren. Wcześniej zniszczono skład paliwa
w Zegrzu, ponosząc straty w zabitych i rannych oraz wziętych do niewoli, których na miejscu Niemcy rozstrzelali.
Batalion wykonywał takŜe akcje dywersyjne, niszcząc linie telekomunikacyjne w rejonie Józefowa - Grabiny.
Wobec rosnącej przewagi sił niemieckich oraz w trosce o ochronę ludności przed działaniami
odwetowymi, w dniu 4 sierpnia dowódca I Rejonu wycofał powstańców z Legionowa i Chotomowa. Część
powstańców zdemobilizowano i odesłano do domów, a z pozostałych został utworzony batalion pod dowództwem
por. „Znicza”. Składał się on z trzech skadrowanych kompanii i liczył ok. 300-stu Ŝołnierzy wystarczająco
uzbrojonych. Po potyczce w rejonie Rembelszczyzny w dniu 13 sierpnia, wobec działań na terenie
przyfrontowym, nasyconym licznymi jednostkami Wehrmachtu, podjęto decyzję o przejściu do konspiracji.
Około połowy sierpnia, działający na terenie lasów nieporęckich 30-sto osobowy oddział por. rez.
Konstantego Radziwiłła „Koraba” został otoczony przez Niemców. Wszyscy Ŝołnierze, poza dowódcą, zostali
natychmiast rozstrzelani. Dowódca, por. „Korab” wzięty do niewoli, był męczony i został rozstrzelany w forcie
Zegrze w połowie września.
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W tym czasie w Legionowie został aresztowany i rozstrzelany przez Niemców kapelan I-go Rejonu
ksiądz Wacław Szelenbaum „Bonus”.
W następnych dniach dotarł do dowódcy 1-go Rejonu rozkaz Komendanta A K generała Tadeusza
Komorowskiego „Bora” z wezwaniem do przyjścia z pomocą Warszawie. PoniewaŜ, po dokonanym rozeznaniu,
wysłanie oddziałów do Warszawy okazało się niemoŜliwe, postanowiono przeprowadzić działania zbrojne na
wybranym odcinku, osłabiające napór Niemców na Warszawę. Działania bojowe, o charakterze paraliŜującym
nieprzyjaciela, na kierunkach Warszawa-Praga, Targówek, Pelcowizna, Kanał śerański dały w rezultacie
ostrzelanie i wykolejenie pociągów, ostrzelanie dworca i stanowisk nieprzyjaciela w kilku rejonach,
dewastacje warsztatów kolejowych i warsztatów „Stralo” oraz zniszczenie bazy paliw i linii łączności.
Wyniki akcji były istotne, ale mniejsze od załoŜonych. Po wykonanych akcjach oddziały wróciły do
konspiracji.
Wobec zagroŜenia przez Niemców, Ŝe w przypadku ponowienia działań zbrojnych przez AK
zostaną wobec miejscowej ludności zastosowane represje łącznie z rozstrzeliwaniem zakładników,
działalność bojowa Rejonu została zahamowana. Równocześnie Niemcy rozpoczęli masowe wysiedlanie
ludności z tych terenów.

Od początku powstania I Rejon utrzymywał kontakt z dowództwem Zgrupowania Kampinos.
Tamtejsza baza radiowa posiadała na terenie Legionowa składnicę meldunkową, z którą utrzymywała
łączność. Ppłk. „Grosz” wobec niemoŜliwości prowadzenia dalszych działań bojowych na własnym terenie,
zdecydował o wysłaniu do Puszczy Kampinoskiej dobrze uzbrojonego oddziału.
6 września przeprowadzona została koncentracja Ŝołnierzy w lasach Choszczówki, gdzie
sformowano ok. 200-osobowy oddział pod dowództwem por. rez. Bolesława Szymkiewicza - „Znicza”.
Funkcję adiutanta objął ppor. rez. Mieczysław Smerek ps. „Czcibór”. Organizację przeprawy powierzono
ppor. rez. Stefanowi Ziembińskiemu – „Soplicy”. Trwała ona dwie doby w okolicy Kępy Tarchomińskiej.
7 września oddział przedostał się na drugi brzeg Wisły, a następnie dotarł do dowództwa Zgrupowania.
W Zgrupowaniu Kampinos utworzony został III-ci batalion, w skład którego weszły oddziały
legionowskie oraz kompania „Zemsta” batalionu „Pięść” zgrupowania „Radosław” z Warszawy. Batalion ten
stoczył wiele potyczek. 21 września w zwycięskiej akcji oddziału legionowskiego pod wsią Polesie Nowe
polegli: st. sierŜ. Ignacy Kutra „Gajowy”, kpr. podch. Bogdan Pogodziński „Wawrzyniec”, kpr. podch. Jan
Pogodziński „Grzmot”, kpr. podch. Zbigniew Kiełkiewicz „Sławek”, st. strzelec Henryk Kalinowski
„Harpagon”, plut. Stanisław Sosnowski „Wyga”, strz. Ryszard Kosek „Puchar”.
W wyniku niemieckiej operacji o kryptonimie „Sternschnuppe (Spadająca Gwiazda)”, przy uŜyciu
piechoty, broni pancernej, artylerii i lotnictwa, Zgrupowanie Kampinos zostało rozbite. Obydwie walczące
strony poniosły wysokie straty w zabitych i rannych. Po walce nieprzyjaciel dobijał rannych powstańców.
Wielu powstańców dostało się do niewoli. Przy próbie ratowania swych Ŝołnierzy poniósł śmierć por. rez.
sap. Jan Raczkowski „Motor”. Obecne na polu walki oddziały węgierskie pomagały powstańcom
w uwalnianiu bądź ucieczce.
Z rozbitków III-ciego batalionu sformowany został ok. 40-sto osobowy oddział, który pod
dowództwem ppor. rez. Mieczysława Smereka „Czcibora” wydostał się z okrąŜenia i przedostał się w Góry
Świętokrzyskie. Wobec demobilizacji tamtejszych oddziałów szczątkowy oddział legionowskiego III-go
batalionu został rozwiązany w połowie października 1944 r. Tak zakończyły się walki powstańcze pułku
„Marianowo-Brzozów”.
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Statystyka strat Ŝołnierzy I Rejonu „Marianowo-Brzozów” przedstawia się następująco4:
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

4

polegli na terenie rejonu w akcjach przed Powstaniem
7
polegli w akcjach oddz. specjalnego KG AK „Pegaz – Parasol” przed Powstaniem
3
zamordowani w wyniku terroru okupanta przed Powstaniem
18
polegli w walkach Powstania na terenie rejonu
23
polegli w walkach Powstania w Warszawie
8
polegli w walkach powstańczych w zgrupowaniu „Kampinos”
29
zamordowani przez okupanta po ustaniu walk powstańczych
42
zamęczeni w gułagach sowieckich po wkroczeniu Armii Czerwonej
4
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Ze względu na zniszczenia i braki w dokumentacji wojennej statystyka moŜe być zaniŜona
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