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długość trasy: 80 km
stopień trudności: trasa średnia
oznakowanie: w znacznej mierze znakowane szlaki rowerowe: czarny, niebieski, zielony, żółty, czerwony,
prowadzące przez Dolinę Zagożdżonki, Puszczę Kozienicką oraz tereny trzech powiatów: kozienickiego,
radomskiego i zwoleńskiego.
W związku z obchodzoną w br. 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej na trasie rajdu znajdują się cmentarze lub
kwatery żołnierzy poległych w tym okresie.

1. KOZIENICE – START
Spotykamy się na parkingu przy ul. Kochanowskiego, pomiędzy placem Kozienickiego Domu Kultury a Prokuraturą,
vis-a-vis Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Stąd, po wcześniejszym zarejestrowaniu się w biurze rajdu
wyruszamy w trasę. Zachowując szczególną ostrożność wyjeżdżamy z parkingu w lewo i ul. Kochanowskiego
przejeżdżamy przez skrzyżowanie z ul. Głowaczowską, skręcamy w prawo w ul. Piłsudskiego, następnie w lewo
w ul. Cmentarną, prowadzącą do cmentarza parafialnego w Kozienicach, na którym znajduje się Kwatera
Legionistów.

2. CMANTARZ PARAFIALNY
W KOZIENICACH – KWATERA
LEGIONÓW POLSKICH
Pamiętajmy, by w tym miejscu
zachować należytą powagę.
Kwatera pochodzi z okresu
I wojny światowej i jest miejscem
pochówku żołnierzy polskich
oddziałów zbrojnych walczących
za niepodległość Polski. W jej
centralnej części znajduje się
betonowa brama z krzyżem
i napisem „CZEŚĆ BOJOWNIKOM
WOLNOŚCI”. W kwaterze znajduje się 28 jednakowych krzyży, z których tylko 4 opatrzone są nazwiskami
poległych, ponadto na większości z nich widnieje napis LEGIONISTA BEZIMIENNY. Jednak w ostatnim czasie udało
się ustalić większość nazwisk pochowanych legionistów. Podczas uroczystości upamiętniającej wybuch I wojny
światowej planowane jest odsłonięcie tablicy z nazwiskami poległych żołnierzy.
Z cmentarza jedziemy ulicą Piłsudskiego, skręcamy w prawo w Aleję 11 Listopada i czarnym szlakiem
rowerowym kierujemy się w stronę Aleksandrówki, gdzie zatrzymamy się w lesie przy Cholernej Górze,
oddalonej od startu o około 4 km. Rowery zostawiamy przy drodze na dole, a sami wspinamy się na wzniesienie, na
którym znajduje się cmentarz wojenny.
3. „CHOLERNA GÓRA” CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ W ALEKSANDRÓWCE
W centralnej części ulokowany jest drewniany krzyż z tabliczką, na której zamieszczony jest tekst modlitwy.
Tablica ulokowana przy ogrodzeniu cmentarza informuje nas o austriackim i rosyjskim pochodzeniu pochowanych
tu żołnierzy.
Wsiadamy na rowery i leśnymi drogami kierujemy się w stronę Kociołek. Dalej ul. Podgórną dojeżdżamy do drogi
wojewódzkiej 737, skręcamy w prawo. Ze względu na wysokie natężenie ruchu eskortowani przez funkcjonariuszy
policji, zachowując szczególną ostrożność przechodzimy na drugą stronę drogi, a po 100 m skręcamy w lewo.
Jedziemy wzdłuż granicy powiatu, leśnymi duktami docieramy do cmentarza I-wojennego w Kociołkach.

4. CMENTARZ WOJENNY W KOCIOŁKACH
Cmentarz ma powierzchnię około 7 arów i ogrodzony jest solidnym drewnianym ogrodzeniem. Wzdłuż całej
długości usypana jest zbiorowa mogiła, na której ustawione są dwa duże, ale różnej wielkości krzyże łacińskie oraz

jeden krzyż prawosławny. Pogrzebani są tu żołnierze armii rosyjskiej i austro-węgierskiej wśród nich około
73 Polaków. Łącznie spoczywa tu 402 żołnierzy w tym 24 oficerów. Między krzyżami łacińskimi postawiony jest
symboliczny pomnik-mogiła ppor. Michała Gumińskiego „Cezara”, poległego 24 lutego 1944 r. w nieodległej
leśniczówce Kobyli Las.

Po chwili refleksji jedziemy dalej. Czeka nas 2 kilometry trudnej
leśnej trasy, z wieloma podjazdami i piaszczystymi etapami.
Docieramy do szerokiego duktu tzw. „leśnej autostrady” i jedziemy
nią aż do Bóbka. Skręcamy w lewo i po przejechaniu około 100 m
po prawej stronie znajdziemy cmentarz wojenny, na którym
pochowani są żołnierze polegli w operacji dęblińskiej.
5. BÓBEK – CMENTARZ WOJENNY
Na cmentarzu pochowani są żołnierze polegli w operacji dęblińskiej
22-26 X 1914 r. Przed cmentarzem z czasów I wojny światowej
znajduje się ufundowana w 2010 r. figura św. Franciszka z Asyżu.
Na jego terenie zaś ulokowany jest również kamień z inskrypcją
„Z WDZIĘCZNOŚCIĄ BOGU ZA WSZYSTKIE ŁASKI POLUJĄCY W TYCH
LASACH PIOTR, ANDRZEJ I MIROSŁAW PIOTROWSCY Z KOŁA ŁOW.
ŚW. HUBERT W RADOMIU”. W pobliżu cmentarza znajduje się
leśniczówka.
Stąd przez Krasną Dąbrowę, Żytkowice dojeżdżamy do Brzustowa,
gdzie krótki odcinek trasy pokonujemy niebieskim szlakiem
rowerowym.
6. BRZUSTÓW - POMNIK LEGIONÓW POLSKICH
W Brzustowie zatrzymamy się przy jednym z miejsc pochówku

żołnierzy Legionów Polskich
poległych pod Anielinem - Laskami
w 1914 r. Na drewnianym krzyżu
znajdziemy tabliczkę z inskrypcją:
"MIEJSCE UŚWIĘCONE KRWIĄ
BOHATERÓW NARODOWYCH/
W TYM MIEJSCU NA CMENTARZU
POLOWYM ZŁOŻONE BYŁY CIAŁA
ŻOŁNIERZY I BRYGADY LEGIONÓW
POLSKICH, KTÓRZY W DNIACH
22.X - 26.X.1914 R. POLEGLI
W BITWIE POD LASKAMIANIELINEM/ EKSHUMOWANE CIAŁA
PRZENIESIONO W 1933 R. DO
M AU Z O L E U M I B RYG A DY
W ŻYTKOWICACH/ TOWARZYSTWO
PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO KOŁO W PIONKACH/ SPOŁECZEŃSTWO GMINY GARBATKA/ BRZUSTÓW 3 V 1994 R."
Wsiadamy na rowery i dalej leśnymi duktami jedziemy do Policznej. Tu naszym pierwszym
przystankiem przed wyjazdem z lasu będzie cmentarz I-wojenny.
7. POLICZNA – CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ
Leżą tu żołnierze I Armii Austro-Węgierskiej, w tym „Krakowskie Dzieci – Staszki” z 13 Galicyjskiego Pułku
Piechoty polegli podczas I wojny w trakcie bitwy 23/24 października 1914 r. Jak informuje nas tablica złożono tu
ciała 1200 żołnierzy austro-węgierskich oraz 150 polskich.

Z cmentarza drogą lokalną dojeżdżamy do drogi krajowej nr 79. Zachowując szczególną ostrożność
przeprowadzamy rowery na drugą stronę drogi i kierujemy się w prawo. Jedziemy wzdłuż ceglanego muru, za

którym znajduje się XIX-wieczny park i pałac Przeździeckich.
8. POLICZNA – PAŁAC PRZEŹDZIECKICH
Pałac jest własnością prywatną, nie jest udostępniony dla
zwiedzających, więc możemy go jedynie podziwiać z ulicy.
Neorenesansowy pałac Przezdzieckich wybudowany został
w latach 1889-1894, według projektu Jerzego Wernera.
W majątku dworskim w czasach II wojny mieścił się
niemiecki jeniecki obóz pracy, później także szkoła
podstawowa oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Po dotarciu do końca ceglanego muru skręcamy w lewo, a po
przejechaniu 500 m w prawo w drogę szlakową, by dojechać
do kościoła pw. św. Stefana w Policznej.
9. POLICZNA – KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STEFANA
Pierwotny drewniany kościół pw. św. Anny i św. Stanisława
w Policznej istniał już w XV wieku i należał do parafii
sieciechowskiej. Kolejny pw. św. Jana Nepomucena i św. Antoniego Padewskiego rozebrano w 1894 r., obecny
kościół zaprojektowany podobnie jak pałac przez Jerzego Wernera wybudowany został w latach 1889-1894
staraniem ks. Antoniego Grudzińskiego. W tym pięknym neogotyckim, trzynawowym kościele, zbudowanym na
planie krzyża łacińskiego w 1892 roku Stefan Żeromski poślubił Oktawię z Radziwiłowiczów Rodkiewiczówną.
Ślubu udzielał przyjaciel pisarza, ówczesny proboszcz parafii w Policznej ks. Antoni Grudziński, świadkiem zaś był
Bolesław Prus. Po zwiedzeniu kościoła wsiadamy na rowery i drogą, którą dotarliśmy do kościoła zmierzamy
z Policznej do Gródka. Skręcamy w prawo i jedziemy przez Wólkę Policką, wzdłuż rzeki Policzanki. Dojeżdżamy do
Gródka. Po naszej prawej stronie rozciąga się zalew na rzece Policzance. Jadąc dalej prosto dojeżdżamy do
czerwonego szlaku rowerowego, skręcamy w lewo, by dotrzeć do kościoła w Gródku.

10. GRÓDEK –KOŚCIÓŁ PW. ŚW. TRÓJCY
Obecny kościół w Gródku wybudowano w latach
1593-1598 z fundacji Andrzeja Kochanowskiego i jego
żony Anny. W latach 1903-1910 dobudowano część
nawy, nowe prezbiterium i zakrystię. Kościół uległ
jednak zniszczeniu w 1914 roku podczas działań
wojennych, odnowiony został w latach 1950-51.
W kościele znajdują się fragmenty
późnorenesansowej polichromii z końca XVI wieku,
krucyfiks z XVII wieku, stara chrzcielnica
z oktogonalną czaszą i główkami aniołów, a także
krzyż relikwiarzowy z 1633 roku z relikwiami
św. Klemencji.
Spod kościoła w Gródku wyruszamy w lewo i szosą,
którą prowadzi czerwony szlak rowerowy przez
Czarnolas-Kolonię docieramy do Czarnolasu. Po
przejechaniu 40 km czeka nas zasłużony odpoczynek
na terenie Muzeum Jana Kochanowskiego.
11. CZARNOLAS
W miejscowości, w której żył i tworzył europejskiej
sławy polski renesansowy poeta, twórca fraszek, pieśni i trenów zwiedzamy bardzo ciekawe obiekty muzealne
poświęcone Janowi Kochanowskiemu i jego rodzinie. Zobaczymy tu m.in. kaplicę z kryptą grobową, pomnik poety,
symboliczny obelisk Urszulki-córki poety, park - ogród dendrologiczny z poł. XIX w., dworek Kochanowskich,
w którym od 1961 r. mieści się muzeum z wystawami stałymi
i czasowymi. Na tym terenie znajdziemy również kameralny
amfiteatr, na którym mogą się odbywać różnego rodzaju wydarzenia
kulturalne. Mamy szczęście, w sobotę wstęp na wszystkie obiekty
muzealne jest bezpłatny!
Po zwiedzaniu i odpoczynku czas ruszyć dalej w trasę, została nam
bowiem do pokonania jeszcze połowa trasy. Wyjeżdżając z parku
kierujemy się w prawą stronę, jedziemy szosą- czarnym szlakiem
rowerowym. Przy skrzyżowaniu w Piątkowie, obok uroczej kapliczki
maryjnej z 1911 r. znajduje się pomnik upamiętniający 19
mieszkańców wsi zamordowanych przez hitlerowców w 1943 r. Po
około 1 km skręcamy w lewo, przejeżdżamy przez zabudowania wsi
Bierdzież, kierujemy się na północ do Zawady Starej. Niedługo potem
z szosy wjeżdżamy na polną drogę, początkowo ubitą, dalej jednak
będziemy musieli zmierzyć się z piaszczystymi podjazdami. Ten
ciężki etap trasy liczy około 2 km i zakończy się przy wjeździe do
Zawady Starej. Dalej przez Zawadę Nową dojeżdżamy do
„bąkowieckich” stawów rybnych, z powrotem jesteśmy na terenie
powiatu kozienickiego. Przy odrobinie szczęścia wśród stawów

dojrzeć możemy różne gatunki ptactwa i roślinność typową dla wodnego ekosystemu. Na skraju stawów
dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej nr 738, gdzie zatrzymujemy się, by - zgodnie z przepisami ruchu drogowego sformować kolumny rowerowe. Zachowując szczególną ostrożność jedziemy drogą wojewódzką w kierunku
przejazdu kolejowego. Za drugim przejazdem kolejowym zatrzymujemy się po prawej stronie przy wydmie, na
której znajduje się cmentarz z I wojny światowej.
12. BĄKOWIEC – CMENTARZ WOJENNY
Cmentarz ten jest miejscem spoczynku żołnierzy armii toczących boje o twierdzę Dęblin w latach 1914-1915 .
U podnóża góry stoi murek z tablicą informacyjną z napisem: MIEJSCE PRAWEM CHRONIONE/ CMENTARZ WOJENNY
1914-1915/ BĄKOWIEC/MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU/ ŻOŁNIERZY ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ/ NIEMIECKIEJ
I ROSYJSKIEJ/ WŚRÓD NICH BYLI RÓWNIEŻ POLACY CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
Cmentarz na górce zajmuje powierzchnię ok. 0,04 ha. Miejsca pochówku wydzielone są betonowymi krawężnikami
po obu stronach alejki prowadzącej do najwyższego, metalowego krzyża. Na cmentarzu, oprócz tego krzyża,
znajduje się 8 drewnianych krzyży i dwa małe metalowe, nie zawierają one jednak tabliczek informacyjnych
o poległych.
Spod cmentarza zachowując szczególną ostrożność wyjeżdżamy w prawo i kierujemy się drogą wojewódzką
w stronę Kozienic. Po przejechaniu około 2 km skręcamy w lewo i jadąc leśnym duktem przy zielonym pieszym
szlaku turystycznym postaramy się odnaleźć „złoty kamień” .

13. „ZŁOTY KAMIEŃ”
Kamień w lesie między Bąkowcem a Słowikami, jak mówią okoliczni mieszkańcy może być pozostałością po upadku
meteorytu. Jego struktura niegdyś pięknie odbijała światło słoneczne, co sprawiało, że jego blask było widać
z dużej odległości. Kamień miał ponad 3 metry średnicy i wejście na niego sprawiało nie lada trudność. Z biegiem
czasu, kamień obłupywany przez mieszkańców okolicznych wsi, którym służył, jako materiał do budowy domostw,
stawał się coraz mniejszy i dziś porośnięty mchem jest ledwie dostrzegalny z leśnej ścieżki. Jego pochodzenie
jednak nie jest do końca wyjaśnione, najprawdopodobniej jest to głaz narzutowy, przyniesiony przez lodowiec. Jest
to interesujący obiekt przyrodniczy, niespotykany na naszych terenach.

Gdy już nacieszymy się jego widokiem, podążamy w głąb lasu. Po kilkuset metrach skręcamy w prawo, kierując się
na północ. Wkrótce docieramy do torów kolejowych, po przekroczeniu których zatrzymamy się przy cmentarzu
wojennym Słowiki, zlokalizowanym przy drodze wojewódzkiej nr 738.

14. NOWE SŁOWIKI – CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ
Cmentarz ten założony został dla poległych w operacji dęblińskiej. Otoczony on jest kamiennym murkiem, na
kamiennych słupkach po obu stronach wejścia przymocowane są tablice z inskrypcjami w języku polskim
i niemieckim. Po lewej stronie z napisem niemieckim, po prawej zaś z polskim: KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY ARMII
AUSTRO-WĘGIERSKIEJ I NIEMIECKIEJ ORAZ ŻOŁNIERZY LEGIONU POLSKIEGO, KTÓRZY POLEGLI TUTAJ W LATACH
I WOJNY ŚWIATOWEJ 1914-1918.
Po krótkim postoju ruszamy dalej znaną już nam szosą wojewódzką nr 738. Po przejechaniu około 1 km jest ostry
zakręt w prawo, my kierujemy się w lewo na Leśną Rzekę. Przejeżdżamy przez miejscowość, następnie duktem
leśnym docieramy na skraj wsi Ruda, gdzie wjeżdżamy na żółty szlak rowerowy. Poprowadzi on nas do Śmietanek,
za którymi na rozstaju dróg opuszczamy żółty szlak,
który prowadzi do Kozienic, skręcamy w lewo na Janów.
Kierując się na Kociołki przekraczamy malowniczo
usytuowany mostek na Zagożdżonce, położony na skraju
zabudowań wsi. Stąd już niedaleko do miejsca
odpoczynku – Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kociołkach.
15. KOCIOŁKI – SZKOŁA PODSTAWOWA – ODPOCZYNEK :)
Czas odpocząć i nabrać sił na powrót do Kozienic. To była
długa i trudna trasa! W Kociołkach czeka nas oficjalne
podsumowanie Rajdu, posiłek, konkursy z nagrodami
oraz rozdanie znaczków rajdowych.
Niestety nasz rajd dobiega już końca. Pełni nowych sił po
odpoczynku wracamy z powrotem na żółty szlak
rowerowy biegnący przez Śmietanki, który to poprowadzi
nas przez Janów i Starą Wieś aż do naszej mety
w Kozienicach!
16. KOZIENICE - META

Starostwo Powiatowe
w Kozienicach
Wydział Promocji i Kultury
www.kozienicepowiat.pl
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