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Wstąp do Parku Kulturowego 
 „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

W przyszłości na terenie Parku Kulturowego w Ossowie ma powstać 
Muzeum Bitwy Warszawskiej. W części muzealno-edukacyjnej groma-
dzone będą pamiątki związane z „Cudem nad Wisłą”, a w hotelowo-

konferencyjnej wybudowane będą tarasy widokowe.

W tę nowoczesną kompozycję przestrzenną wkomponowane zostaną 
istniejące już elementy Parku Kulturowego.
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Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej

W 1920 roku Ossów stał się jedną z aren decydującej o losach świata Bitwy Warszawskiej. To tu walczył 
oddział Legii Akademickiej, złożony z młodych ochotników prowadzonych do boju przez księdza Ignacego 
Skorupkę. Duchowny zginął bohaterską śmiercią na polu walki i został pochowany na warszawskich 
Powązkach, jednak w Ossowie również znajdują się miejsca pamięci poświęcone jego osobie.

14 sierpnia 1920 roku, w zwycięskim Boju pod Ossowem, zginęło kilkuset żołnierzy ochotników, w tym 
studenci i gimnazjaliści z warszawskich szkół. Zostali oni złożeni w zbiorowych grobach, gdzie dziś  
jest cmentarz polskich żołnierzy.

Już we wrześniu 1920 roku ustawiono wśród mogił duży drewniany krzyż. W sierpniu 1924 roku odsłonięto 
pomnik z wyrytymi 69 nazwiskami poległych, których udało się wówczas zidentyfikować.

Od września 1939 roku podczas okupacji niemieckiej i przez cały okres PRL-u teren wokół cmentarza był 
niedostępny.

Z inicjatywy Jana Zaorskiego, ojca poległego pod Ossowem ochotnika, w 1928 roku otoczono cmentarz 
poległych murem ceglanym, oraz wzniesiono kaplicę pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej według 
projektu prof. Brunona Zborowskiego. W okresie międzywojennym na cmentarzu odbywały się uroczystości 
organizowane w każdą rocznicę „Cudu nad Wisłą”.

Władze komunistyczne nie pozwalały, aby Polacy czcili w jakiejkolwiek formie pamięć tych, którzy  
w 1920 r. obronili Polskę przed komunizmem. Mimo tych zakazów niektórzy mieszkańcy wsi, a szczególnie 
ministranci i uczniowie z parafii Św. Trójcy w Kobyłce, inspirowani przez kapłanów, przez wiele lat 
potajemnie dbali o groby. Ustawiali brzozowe krzyże, zapalali znicze na mogiłach bohaterów Boju pod 
Ossowem. Wieloletnie starania proboszcza z Kobyłki prałata Kazimierza Konowrockiego wymusiły zgodę władz 
na odprawienie mszy św. w kaplicy cmentarnej. Pierwsza po 40 latach mszę św. odprawił w dniu 24 września 
1978 roku ks. biskup Jerzy Modzelewski. W sierpniu 1992 roku w uroczystościach w kaplicy w Ossowie brały 
udział najwyższe władze Rzeczypospolitej z prezydentem Lechem Wałęsą na czele. W sierpniu 1999 roku przy 
cmentarzu poległych odsłonięto pomnik gen. Józefa Hallera. Staraniem proboszcza z Kobyłki ks. prałata 
Jana Andrzejewskiego przy współpracy z samorządem powiatu wołomińskiego wykonano w 2000 roku place  
i drogi prowadzące do Sanktuarium Ossowskiego a w roku 2006 został wzniesiony przy kaplicy pomnik Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

Decyzją Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, gen. Stanisław Nałęcz Komornicki 15 sierpnia 2005 
roku umieścił symbol Krzyża Virtuti Militari na pomniku poległych pochowanych na cmentarzu Ossowskim.

W sierpniu 2010 roku na polanie przy cmentarzu posadzono 96. Dębów Pamięci ku czci wszystkich ofiar 
Katastrofy Smoleńskiej. Powstaje tu także Panteon Wybitnych Polaków, którzy zginęli 10 kwietnia  
2010 roku lecąc oddać hołd polskim oficerom pomordowanym na Wschodzie, w tym żołnierzom, którzy walczyli 
w Bitwie Warszawskiej 1920 roku i w boju pod Ossowem.

15 sierpnia każdego roku w Ossowie podczas uroczystych obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
jednym z najatrakcyjniejszych wydarzeń przyciągających kilkanaście tysięcy widzów jest rekonstrukcja 
Boju pod Ossowem i Bitwy Warszawskiej. Biorą w niej udział grupy rekonstrukcyjne z całej Polski. 
Obchody, podczas których zawsze odprawiana jest polowa msza święta w intencji Bohaterów 1920 roku,  
są organizowane przez Gminy Wołomin, Zielonka i Kobyłka oraz Starostwo Powiatowe w Wołominie i Parafię 
św. Trójcy w Kobyłce.

(Fot. Piotr Borowiec)(Fot. Piotr Borowiec)(Fot. Piotr Borowiec)(Fot. Maciej Czerski)
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Burmistrz Wołomina zaprasza na obchody 93. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej 1920 „Cudu nad Wisłą”

Ossów - 14 sierpnia (środa)
19.30 Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej pomocy Narodu Węgierskiego w 1920 roku (przy 

szkole w Ossowie) w obecności delegacji Węgier z Burmistrzem Csepel – Szilardem Nemethem 
na czele.

(Przemarsz pod Krzyż Pamięci Ks. Ignacego Skorupki)

21.00  Uroczysty Apel Poległych przy Krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki

Ossów – 15 sierpnia (czwartek)
 9.00 Start XXII Międzynarodowego Półmaratonu Ulicznego „Cud nad Wisłą”

10.00 Modlitwa przy Krzyżu Pamięci ks. Ignacego Skorupki

11.00 Uroczysta Msza św. w kaplicy na Cmentarzu Poległych celebrowana przez Jego Ekscelencję 
ks. Arcybiskupa Henryka Hosera

12.30 Odsłonięcie popiersia gen. Franciszka Gągora (Polana Dębów Pamięci ofiar katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem)  

13.00 Apel Poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 roku i złożenie wieńców na  Cmentarzu Poległych

(Przemarsz w asyście Kompanii Honorowej i Orkiestry Wojskowej na miejsce inscenizacji Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku)

13.45 Widowisko plenerowe – REKONSTRUKCJA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 r.

16.00 Bieg Dziecięcy „Cud nad Wisłą” pod patronatem Starosty Wołomińskiego oraz Burmistrzów, 
Wójtów gmin Powiatu Wołomińskiego

15.00 – 22.00  Festyn Letni w Ossowie

Dyrektor Instytucji Kultury Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r, 
Maksym Gołoś zaprasza na wydarzenia towarzyszące uroczystym obchodom 
rocznicy Bitwy Warszawskiej:

- obozowisko wojsk polskich i sowieckich:

Na terenie Zespołu Szkół w Ossowie, w pobliżu miejsca inscenizacji staną dwa obozowiska 
rekonstruktorów – polski i bolszewicki. Będą tu m.inn.: wóz taborowy z punktem dowodzenia kompani 
Armii Ochotniczej, punkt sanitarny, polowa radiostacja, CKM wzór 1910. Diorama bolszewicka będzie 
pokazywała biwak armii czerwonej idącej na Warszawę, gdzie zobaczyć będzie można taczankę również 
wyposażoną w CKM wzór 1910.

- miasteczko turystyczne

Gdzie będą prezentować się miasta i gminy, a także obiekty turystyczne położone na powstającym 
Szlaku Bitwy Warszawskiej. Lokalne organizacje turystyczne przedstawią koncepcje budowy szlaków 
rowerowych i atrakcji turystycznych na terenie powiatu wołomińskiego. Partnerem miasteczka będzie 
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna.

- Wystawy towarzyszące

Gościem obchodów będzie Muzeum Historii Polski, które zaprezentuje:

Multimedialny stół sztabowy, komputerowa gra decyzyjna „Osamotnieni”.

Niewątpliwą atrakcję stanowić będzie symulator samolotu myśliwskiego D.III Oeffag używanego przez 
polskie lotnictwo w okresie wojny polsko-bolszewickiej. 

Lokalizacja: teren wokół Zespołu Szkół przy ul. Matarewicza 148

Wstęp: wolny

Czas: od godz. 10.00 do 18.00
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