
„SLADAMI HISTORII”XII POWIATOWY RAJD ROWEROWY 

18 czerwca 2022 (sobota) 
godz. 8:00 FOLDER



1.KOZIENICE-START

XII edycję Powiatowego Rajdu Rowerowego rozpoczynamy w Kozienicach, na parkingu Starostwa 

Powiatowego, przy ul. Kochanowskiego 15. Podczas rajdu jesteśmy zobowiązani do przestrzegania 

regulaminu rajdu, przepisów prawa 

o ruchu drogowym oraz zasad 

bezpieczeństwa. Przed nami prawie 

70-kilometrowa trasa, dlatego 

s tara jmy s ię  równomiern ie  

rozkładać siły i nie forsujmy zbytnio 

organizmu.

Spotykamy się w miejscu startu, 

gdzie znajduje się biuro rajdu, 

w  k t ó r y m  m u s i m y  s i ę  

zarejestrować. Biuro czynne jest od godz. 8.00 do godz. 8.20. Po zarejestrowaniu się, przywitaniu 

uczestników przez Organizatora, krótkim omówieniu trasy i rozgrzewce, punktualnie o godz. 8.30 

wyjeżdżamy w drogę. Planowany czas całego Rajdu to ponad 7 godzin jazdy, zwiedzania, wypoczynku 

i podziwiania wyjątkowych walorów krajobrazowych powiatu kozienickiego oraz powiatu radomskiego.

Zachowując szczególną ostrożność wyjeżdżamy z parkingu w lewo, jedziemy czarnym szlakiem 

rowerowym w kierunku Aleksandrówki, dojeżdżamy do ulicy Królewskiej, skręcamy w prawo, podążając 

ciągiem pieszo-rowerowym do Stanisławic. Po przejechaniu 5 km zatrzymujemy się przy wjeździe do wsi, 

gdzie po prawej stronie znajdziemy wyjątkową kapliczkę „Choicę”

Długość trasy: 70km    Stopień trudności: trasa łatwa

https://mapio.net/pic/p-30332451/



2.STANISŁAWICE – CHOICA

„Choica” przez ponad dwa wieki była drzewem pożegnalnym ustawionym przy wjeździe do wsi, 

zostawiano przy nim pasyjki i modlitwy za zmarłego. 

Po chwili ruszamy dalej, jadąc zielonym szlakiem rowerowym przemierzymy wzdłuż całe Stanisławice 

– tzw. wieś ulicówkę, gdzie zabudowania w głównej mierze położone są wzdłuż jednej długiej ulicy. Za 

Stanisławicami, na skrzyżowaniu przy głazie z płytą oznaczającą szlak 31 Pułku Strzelców Kaniowskich 

skręcamy w lewo, jedziemy niebieskim szlakiem rowerowym aż do skrzyżowania przy Rezerwacie 

Zagożdżon, po drodze mijając miejsca, gdzie prowadzone są prace związane z budową gazociągu. Warto 

tutaj przypomnieć, iż Sponsorem dzisiejszego Rajdu jest Operator Gazociągów Systemowych GAZ-SYSTEM 

3. REZERWAT ZAGOŻDŻON

Rezerwat „Zagożdżon” to najstarszy 

rezerwat w Puszczy Kozienickiej. Utworzony 

został w 1962 roku i zajmuje powierzchnię 

ponad 65 hektarów. Przedmiotem ochrony są 

tutaj przede wszystkim zbiorowiska leśne: 

bór mieszany z udziałem jodły oraz grąd 

s u b ko n t y n e n t a l n y.  R ó ż n ow i e kowe  

drzewostany sięgają nawet 190 lat! 

Skręcamy w lewo, żółtym szlakiem 



rowerowym przejeżdżamy ok. 500 m, gdzie znajduje się skręt w prawo do szlaku pieszego, którym 

przejdziemy do kolejnego punktu – Pomnika Przyrody dębu szypułkowego „Zygmunt August”.

4. „ZYGMUNT AUGUST”„

Zygmunt August” to dąb szypułkowy, pomnik 

przyrody na terenie Rezerwatu przyrody 

Zagożdżon w Kozienickim Parku Krajobrazowym, 

niedaleko wsi Przejazd, uznawany za najokazalszy 

egzemplarz tego gatunku w całej Puszczy 

Kozienickiej. Wiek dębu szacuje się na ok 250 lat, 

jego pień ma 430 cm obwodu, a wysokość drzewa to 

36 metrów. 

Wracamy na żółty szlak rowerowy, którym 

docieramy do pierwszego skrzyżowania, a po ok. 

100 m skręcamy w prawo i ścieżką leśną udajemy 

się w kierunku obelisku upamiętniającego 

katastrofę i śmierć pilota płk. Kazimierza 

Cisińskiego w 1987 r.

5. OBELISK UPAMIĘTNIAJĄCY KATASTROFĘ I ŚMIERĆ PILOTA PŁK. KAZIMIERZA CISIŃSKIEGO 1987 R.

15 czerwca 1987 r. ppłk Cisiński wykonywał lot do 

strefy z uczniem na naukę wykonywania 

wprowadzenia i wyprowadzenia z korkociągu. 

Z kolejnego korkociągu załoga nie mogła 

wyprowadzić samolotu, uczeń pilot katapultował 

się bezpiecznie. Prawdopodobnie w czasie 

katapultowania ucznia z I kabiny ppłk Cisiński 

doznał obrażeń, które uniemożliwiły mu 

bezpieczne opuszczenie samolotu. Samolot 

zderzył się z ziemią, pilot poniósł śmierć. 

Pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika. 

Pułkownik pilot Kazimierz Cisiński urodził się 



w 1936 roku. W 1960 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika i został pilotem wojskowym. 

W swojej karierze lotniczej pełnił obowiązki pilota instruktora, starszego pilota, dowódcy klucza, 

zastępcy dowódcy eskadry oraz dowódcy eskadry. Był pilotem klasy mistrzowskiej, legitymował się 

nalotem 4730 godzin. Latał dużo i chętnie, wyszkolił wiele pokoleń uczniów. W gwarze lotniczej takich 

pilotów nazywa się „Pilotami z krwi i kości". 

Wracamy na czerwony szlak rowerowy, którym dojeżdżamy do szkółki leśnej w Przejeździe.

6. „LEŚNA BARĆ” - EKSPOZYCJA ULI

Tuż obok znajduje się również kapliczka patrona leśników, historię której poznaliśmy już podczas 

poprzednich rajdów.

7. KAPLICZKA ŚW. JANA GWALBERTA

Jedziemy dalej czerwonym szlakiem rowerowym aż do rozjazdu dróg pożarowych 203 i 205, skręcamy 

w drogę 205, jedziemy prosto, przekraczamy trasę dawnej kolejki leśnej i dalej 205 dojeżdżamy do 

kolejnego rozjazdu, na którym kierujemy się na drogę pożarową nr 213. Kierujemy się do kolejnego celu 

naszego Rajdu, Kamienia upamiętniającego katastrofę i śmierć lotnika podchorążego pilota Andrzeja 



Szelki w 1974 r., po drodze mijamy tablicę pamiątkową - Miejsce zwycięskiej bitwy powstańczego 

oddziału płk Józefa Jankowskiego z wojskami carskimi 20 kwietnia 1863 r.

8. TABLICA PAMIĄTKOWA – MIEJSCE ZWYCIĘSKIEJ BITWY POWSTAŃCZEGO ODDZIAŁU PŁK JÓZEFA 

JANKOWSKIEGO Z WOJSKAMI CARSKIMI  20.04.1863 R.

Tablica pamiątkowa powstała w 2013 r., w 150. rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego, staraniem 

parafii Św. Mikołaja, Stowarzyszenia”Jedlnia” oraz Nadleśnictwa Kozienice.

9 .  KA M I E Ń  U P A M I Ę T N I A J Ą C Y  K A T A S T RO F Ę  I  Ś M I E R Ć  L O T N I K A  P O D C H O R Ą Ż EGO  

PILOTA ANDRZEJA SZELKI  Z 1974 R.

Jest rok 1974. Za sterami samolotu PZL TS 11 Iskra o numerze bocznym 0410 zasiadł starszy kapral 

podchorąży pilot Andrzej Szelka. Wykonywał swój lot egzaminacyjny, który kończył jego okres nauki 

pilotażu. Był przepustką do zaliczenia go w poczet pilotów 

wojskowych. Niestety był to jednocześnie ostatni lot w jego życiu. 

Wystartował z lotniska wojskowego Radom – Sadków. Starszy 

kapral podchorąży pilot Andrzej Szelka był słuchaczem trzeciego 

roku Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie - uczeń pilot 

60 lpsz w Radomiu, I eskadra szkolna. Feralnego dnia na 

samolocie TS 11 Iskra wykonywał pierwszy samodzielny lot do 

strefy, który kwalifikowany był, jako lot egzaminacyjny. W czasie 

lotu w strefie samolot zderzył się z ziemią z bardzo dużą 

prędkością, pilot nie katapultował się i poniósł śmierć. Miał 

dwadzieścia cztery lata. 

Teraz musimy wrócić na drogę pożarową 213 i na rozjeździe skręcić  w prawo, gdzie po przejechaniu 

ok 4 km dotrzemy do Bartnego Kąta. Tutaj zaprosimy uczestników na regeneracyjny posiłek i napoje.



10. BARTNY KĄT

Bartny Kąt to miejsce turystyczne 

poświęcone historii bartnictwa 

w Puszczy Kozienickiej. W jego centrum 

umiejscowiony jest wielki pomnik 

pszczoły. Jest to miejsce, gdzie często 

organizowane są imprezy poświęcone 

promocji pszczelarstwa i pszczołom. 

Po krótkim odpoczynku i regeneracji sił 

ruszamy dalej! Kierujemy się na drogę pożarową nr 204, którą jedziemy ok 5 km i dojeżdżamy do znanej 

już stałym uczestnikom naszego rajdu  Figury Św. Franciszka

11. FIGURA ŚW. FRANCISZKA

To zadbane miejsce z pewnością często 

gości zarówno turystów rowerowych, 

jak i osoby miejscowe, przychodzące 

zostawiać u stóp Franciszka swoje 

modlitwy, ale także i dary. Widać 

bowiem wokół figury świętego monety, 

różańce i inne drobne kosztowności.

Stąd drogą pożarową nr 203 wracamy 

w okolice miejscowości Przejazd, po drodze mijając Diabelski Most na rzece Żała. Po przejechaniu 

ok 15 km przez Cecylówkę-Brzózką i Ursynów docieramy do kolejnego celu naszego Rajdu – zabytkowego 

Kościoła pw. Św. Bartłomieja w Brzózie.

12.DIABELSKI MOST 

Legenda głosi, że w miejscu, gdzie 

teraz leży malowniczy staw stał 

drewniany mostek. Pod którym diabeł 

zakopał ogromny skarb. Pilnować go 

pomagały mu czarownice, które w noc 

świętojańską urządzały sabaty 



doglądając tak cennego kwiatu paproci. Jaśko pewnego dnia oszukał czarownice i diabła pijąc z nimi 

gorzałkę. Gdy ich całkiem upił zerwał kwiat paproci i nagle ujrzał skarby ukryte pod mostem. Gdy jednak 

chciał na mostek wbiec przewrócił się, a pod nim mostek się zawalił. Obudził się wtedy diabeł i wtrącił 

Jaśka do piekła.

Po przejechaniu ok 15 km przez Cecylówkę-Brzózką i Ursynów docieramy do kolejnego celu naszego 

Rajdu – zabytkowego Kościoła pw. Św. Bartłomieja w Brzózie.

13. KOŚCIÓŁ PW. ŚW. BARTŁOMIEJA 

W BRZÓZIE

Zabytkowy kośc ió ł  para f ia lny  

pw. Świętego Bartłomieja wraz 

z dzwonnicą w Brzózie pochodzi z 

połowy XIX w. Usytuowany jest w 

centralnej części wsi przy drodze 

krajowej nr 48 prowadzącej z Kozienic 

do  Głowaczowa,  na dz ia łce  o  

prostokątnym planie. Główne wejście na teren przykościelny prowadzi od strony wschodniej. Dzwonnica 

leży na północny-wschód od kościoła w narożniku działki. 

Bardzo ciekawie przedstawia się zachowane do dziś wyposażenie kościoła. Stanowi je ołtarz główny oraz 

dwa ołtarze boczne (pierwotnie były cztery) i chrzcielnica z poł. XIX w. wybudowane specjalnie na 

potrzeby kościoła, jak również bogato zdobione, barokowe wyposażenie z poł. XVII w. - w większości 

pozyskane z Opactwa Cystersów w Oliwie. Wśród nich znajdują się finezyjna, drewniana ambona i cykl 

płaskorzeźb z 1635 r. dłuta Andrzeja Goetckena. Ołtarz główny murowany, neogotycki, iluzjonistyczny 

o wysokości około 10 m, nawiązuje do wyglądu elewacji frontu kościoła, mensa ołtarzowa granitowa 

pochodzi z 2000 r. W centrum ołtarza jest dużych rozmiarów obraz Męki Pańskiej namalowany przez 

Wincentego Andrzejewskiego, nad obrazem krzyż oraz figurki aniołów, po jego bokach w wąskich 

wnękach drewniane, neogotyckie rzeźby: św. Stanisława i św. Wojciecha. Do dziś zachowane dwa ołtarze 

boczne, murowane z XIX w. zawierają: obraz Męczeństwo św. Bartłomieja z drewnianymi rzeźbami 

św. Franciszka i św. Jacka; obraz Matki Bożej Różańcowej namalowany przez Zofię Rajer z drewnianymi 

rzeźbami św. Jana Nepomucena i św. Agnieszki. Zachowana chrzcielnica drewniana z elementami 

wytłaczanymi z gipsu posiada bogatą dekorację o charakterze architektonicznym. Poza wymienionymi, 



wyjątkowości wnętrza zabytkowej świątyni nadają cykl płaskorzeźb oraz ambona nabyte od zakonników 

kościoła cystersów w Oliwie. Płaskorzeźby z 1635 r. stanowią trzy zespoły tematyczne: cykl Bożego 

Narodzenia, cykl męki Pana Jezusa i cykl Czterej Ewangeliści. 

Ruszamy dalej w kierunku miejscowości Adamów, gdzie odwiedzimy 

Gajówkę Mostki.

14. ADAMÓW - GAJÓWKA MOSTKI

rzed budynkiem ustawiony został kamień, na którym widnieje 

pamiątkowa tabliczka: „Miejsce upamiętnione krwią partyzantów Gwardii 

Ludowej im. Kononowicza poległych 17 marca 1943 r. w walce 

z faszystowskim najeźdźcą o wyzwolenie narodowe i społeczne. Na 

wieczną cześć i chwałę. Społeczeństwo ziemi kozienickiej. Ukrywający się 

w leśniczówce partyzanci zostali otoczeni przez Niemców – w czasie obrony zginęło 2 partyzantów 

i 4 osoby cywilne w tym leśniczy Stanisław Nędzi.  

Z Gajówki ruszamy szlakiem zielonym, po ok 5 km docieramy do Bezimiennej Mogiły Żołnierza Września 

z 1939 r. Po kolejnych 5 km osiągamy ostateczny cel naszego Rajdu – Miejsca Pamięci Kurhan z okresu

 I wojny światowej. 

15. META -MIEJSCA PAMIĘCI KURHAN Z OKRESU 

I WOJNY ŚWIATOWEJ

Według źródeł historycznych pochowani tu 

zostali polegli żołnierze z armii rosyjskiej, 

austro-węgierskiej, niemieckiej, w tym Polacy 

wcieleni do tych armii podczas I Wojny 

Światowej. Kurhan po I wojnie został ogrodzony 

murem z piaskowca, który nie dotrwał do 

naszych czasów. W czasie II wojny światowej pochowano tu żołnierzy Wehrmachtu, których w latach 90. 

XX wieku ekshumowano na cmentarz w Polesiu koło Puław. Miejsce to otoczone jest czcią i pamięcią przez 

miejscowa ludność oraz leśników z Nadleśnictwa Kozienice.

OFICJALNE ZAKOŃCZENIE RAJDU. CZTERY KOPCE PARKING

Przejechaliśmy 70 km, po oficjalnym zakończeniu naszej przygody, każdy indywidualnie kieruje się 

do miejsca startu – ok. 10 km dk 48 lub alternatywnymi trasami turystycznymi do domu.

fot. M. Szewczyk-Wiraszka



WYDZIAŁ PROMOCJI I KULTURY

STAROSTWO POWIATOWE 
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Nadleśnictwo Kozienice
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STRATEGICZNE PUNKTY TRASY 
XII POWIATOWEGO RAJDU 

ROWEROWEGO 
„ŚLADAMI HISTORII” 2022

CZAS JAZDY NIE UWZGLEDNIA POSTOJÓW W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH TRASY

,

 1. Kozienice– START (b0 km ·00:00)
 2. Stanisławice – Choica (b5 km ·00:15)
 3. Rezerwat Zagożdżon (b13,5 km ·1:00)
 4. Dąb Zygmunt August (b14,5 km ·1:10)
 5.Obelisk upamiętniający katastrofę i śmierć pilota płk. Kazimierza Cisińskiego w 1987 r. 
    (b17,2 km ·1:35)
 6. Przejazd - Leśna Barć (b18,5km ·1:40) 
 7. Kaplica św. Jana Gwalberta (b19 km ·1:45) 
 8. Tablica Pamiątkowa Bitwy Powstania Styczniowego Oddz. Jankowskiego w 20.04.1863 r.
    (b25 km ·2:15)
 9. Kamień upamiętniający katastrofę i śmierć lotnika Andrzeja Szelki w 1974 r. 
    (b31 km ·2:45)
10. Bartny Kąt (b34 km ·3:05)
11. Kapliczka Św. Franciszka (b37 km ·3:20)
12. Diabelski Most (Żała) (b40 km ·3:40)
13. Brzóza – Kościół pw. Św. Bartłomieja (b56 km ·4:30)
14. Gajówka „Mostki” w Adamowie (b60 km ·5:00)
15. Miejsce Pamięci Kurhan z okresu I wojny światowej 
      Parking Leśny Cztery Kopce przy DK 48- META (b70 km ·5:30)
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