
12/M/17Dąbrówka k. Radzymina
Z	dziecięcych	lat	C.	K.	Norwida	

Na	mapie	Dąbrówki	zaznaczono	różne	miejsca
i	obiekty,	będące	punktami	kontrolnymi	(PK).
Do	każdego	PK	zadano	pytanie.
Odpowiedzi	należy	dostarczyć	do	organizatora.	

Długość	trasy:	2,4	km
Liczba	PK	:	19

Aktualność	mapy:

Wersja	1.0
kwiecień	2017

Opracowanie	trasy:
Wojciech	Drozda,	Andrzej	Krochmal
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Słoneczna

Dąbrówka – wieś położona na Równinie Wołomińskiej, w powiecie wołomińskim. Najstarsze ślady na
terenie gminy Dąbrówka pochodzą z epoki kamiennej. Dopiero w średniowieczu powstały pierwsze osady.

W 1442 r. erygowano parafię i wybudowano pierwszy drewniany kościół przez Jana Słomkę i Jakuba Saczko. W 1773 r.
na miejscu pierwszego kościoła wybudowano drugi. Następnie w latach 1881-1884 wybudowano murowany kościół w stylu
neogotyckim.

Kiedy 24.09.1821 r. urodził się nasz wieszcz narodowy Cyprian Kamil Norwid w miejscowości Laskowo-Głuchy w
parafii Dąbrówka, obecnie gmina Zabrodzie, jego chrzest odbył się 1.10.1821 r. w parafialnym kościele Podwyższenia
Krzyża Świętego w Dąbrówce. Z tej okazji w 180 rocznicę chrztu w kościele umieszczono pamiątkową tablicę. Znajdowała
się tu też metryka chrztu poety, którą przeniesiono do archiwum Kurii Warszawsko-Praskiej.

W 2 połowie XIX wieku gmina rozwijała się bardzo prężnie. Znajdowało się tu 7 cegielni i kaflarnia. Jednak działania
wojenne podczas pierwszej wojny światowej oraz wejście wojsk bolszewickich w 1920 r. skutkowało wieloma stratami.
M.in. utracono dokumentację gminną.

Okres międzywojenny przyczynił się do odrodzenia życia gospodarczego i kulturalnego.
Jednak wybuch II wojny światowej i okupacja niemiecka przyczyniła się do poważnych strat. W czasie okupacji na trudno
dostępnych terenach gminy, odbył się zrzut żołnierzy „Cichociemnych” na placówkę odbiorczą „Imbryk” pod Kołakowem w
nocy z 9 na 10 kwietnia 1944 r.

W 1950 roku zmieniono nazwę z Gminy Małopole na Gminę Dąbrówka, w której
znajdowała się jej siedziba. Cenne przyrodniczo tereny gminy zostały objęte
specjalną ochroną Natura 2000.
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1 Dawna kuźnia Spółdzielni Kółek Rolniczych (SKR).
Ile kominów widocznych jest z ulicy?

2 Cmentarz rzymsko-katolicki z XIX wieku, na którym znajdują się nagrobki rodów właścicieli
okolicznych majątków Guzowatki, Ślężan, Małopola, a także mogiła poległych za ojczyznę
we wrześniu 1939 r. obok której znajduje się stara pompa wodna.
a/ Jakie inicjały (pierwsza litera imienia i nazwiska) nosili polegli z Baranowicz i Kłodawy?
b/ Jakie litery występują na nakrętce, na szczycie pompy?

3 Cmentarz. Symboliczny grób matki C. K. Norwida, Ludwiki ze Zdzieborskich Norwid (1798-
1825), która najprawdopodobniej została pochowana przy kościele w Dąbrówce.
Z ilu wersów składa się napis na płycie nagrobnej?

4 Cmentarz. Tablica na kamiennym murze wykonanym w 1903 r. i rozbudowanym w 2015 r.
O ile metrów wydłużono mur w 2015 r?

5 Kapliczka z ciosów granitowych zwieńczona krzyżem, z wnęką i figurą Chrystusa z 1908 r.
Ile medalionów umieszczono pod krzyżem?

6 Pomnik Tadeusza Kościuszki z 1918r. Autorem, fundatorem i wykonawcą jest rzeźbiarz
Bolesław Jeziorański.
Ile wynosi suma cyfr umieszczonych na pomniku?

7 „Organistówka” (ul. Kościelna 28) – drewniany budynek dawniej siedziba wikarego,
organisty lub kościelnego.
Jakie litery widnieją w namalowanym słońcu nad balkonem?

8 Murowany neogotycki kościół zbudowany w latach 1881-1884 wg projektu Zygmunta
Tworowskiego. W dniu 1.10.1821 r. w parafialnym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w
Dąbrówce został ochrzczony C. K. Norwid. Na pamiątkę tego faktu w kościele znajduje się
pamiątkowa tablica odsłonięta w 2001 r. w 180 rocznicę chrztu.
W ilu oknach kościoła są witraże?

9 Kaplica pogrzebowa zbudowana w latach 1881-1884.
Ile wejść jest do kaplicy?

10 Drewniana Plebania z 1898 r.
Ile kolorowych szybek znajduje się w oknie ganku od północnej strony?

11 Kapliczka murowana.
Ile postaci przedstawiono w rzeżbie?

12 Tablica informacyjna o gminie Dąbrówka.
Ile gospodarstw zostało spalonych w czasie II Wojny Światowej?

13 Kapliczka z ciosów granitowych z 1909 r. na terenie prywatnej posesji.
Jaki numer widnieje na budynku posesji?

14 Dąb Pamięci poświęcony por. Zygmuntowi Siennickiemu zamordowanemu przez rosyjskie
NKWD w 1940 r.
Jaką nazwę nosi miejscowość, w której zginął?

15 Budynek starej, drewnianej zabudowy ul. Kościuszki w Dąbrówce.
Jaki numer widnieje na budynku?

16 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.
W którym roku założono OSP w Dąbrówce?

17 Budynek Szkoły Podstawowej.
Czyje imię nosi szkoła?

18 Charakterystyczny słup.
Jaki napis umieszczono na słupie?

19 Murowana kapliczka św. Rocha.
Ile muszli znajduje się na szacie figury?


