Miejsca pamięci w Gminie Raszyn
Numer

Lokalizacja

Obiekty/opis

13

Raszyn – tereny między
Al. Krakowską, kościołem, rzeką
Raszynką i ul. Godebskiego zwane
Redutą Raszyńską

Reduta Raszyńska – kompleks historyczny z czasów bitwy z 19 kwietnia
1809 roku. W skład całego zespołu historycznego wchodzą następujące
obiekty:
a.dwa szańce artyleryjskie:
1.obok Kościoła w Raszynie
2.w pobliżu Falent Małych
b.Kopiec naziemny jako punkt obserwacyjny
i miejsce gdzie stał proporzec Naczelnego Dowódcy
Księcia Józefa Poniatowskiego
c.Kapliczka przydrożna upamiętniająca śmierć
płk Cypriana Godebskiego
d.Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, jako pomnik z tablicą
inskrypcyjną na cokole, postawiona w 20 rocznicę bitwy, dla upamiętnienia
poległych.
Obok figury mogiły poległych w 1809 roku i groby z I wojny światowej
1914 roku

15

Raszyn – al. Krakowska – Kościół
pod wezwaniem św. Szczepana
Męczennika i św. Anny.

Zabytkowy Kościół wzniesiony w 1654r.
a)historia parafii Raszyn od poł. XIV w. i budynków kościelnych :
– drewnianego od 1395 roku,
- murowanego od 1654 roku.
b) Miejsce przetrzymywania przez Niemców polskich jeńców W.P.
w 1939 roku
c) Historia szpitala wojskowego w 1944 roku

14

Raszyn –ul. Godebskiego

Kompleks zabytkowy wokół Kościoła i przy dawnym rynku

oraz al. Krakowska nr 6 – naprzeciwko Kościoła
a.Dawny zajazd pocztowy zw. Austerią
b.Budynek mieszkalny zwany ratuszem, z dawną
siedzibą Gminy Falenty w Raszynie
c.Budynek dawnej karczmy
d.Zabytkowa plebania w Raszynie
e.Zabytkowa Kuźnia – została rozebrana w 1979 roku – istnieje tylko miejsce

16

Raszyn – ul. Szkolna 2

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego

– Szkoła Podstawowa

a. Pomnik Głaz na dziedzińcu szkoły upamiętniający bitwę pod Raszynem
i jej bohatera patrona szkoły, odsłonięty w 180-tą rocznicę bitwy – dnia 19
kwietnia 1989 roku

im. Cypriana Godebskiego

b.Historia szkolnictwa w Raszynie od 1603r.

17

Puchały- Cmentarz Parafialny

c.Tajne nauczanie w latach 1939 – 1945
Cmentarz par. raszyńskiej:
a.nagrobek Adama Doberskiego – oficera Wojsk Napoleońskich –
zmarł 10 marca 1883r.
b.Kwatera żołnierska poległych w bitwie 19 kwietnia 1809 roku

c.Mogiły żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej 1914 – 1918
d.Mogiła zbiorowa 62 więźniów z Pawiaka rozstrzelanych przez Niemców
w lipcu 1943 roku na Grobli Raszyńskiej
e.Mogiła zbiorowa żołnierzy węgierskich rozstrzelanych przez
Niemców w sierpniu 1944 roku za pomoc udzielaną Powstańcom
Warszawskim
f.Płyta pamiątkowa z napisem „Poległym w latach 1939 – 1945
w walce o Wolność–Gromada Raszyn – 1.XI.1962”
g.Wiele zabytkowych nagrobków rodzinnych

18

Raszyn – historyczna grobla w
Rezerwacie Stawy Raszyńskie

Grobla Raszyńska:
a.Zabytkowa figura przydrożna wyobrażająca Boga Ojca. Rzeźba pochodząca
z końca XVII wieku.
b.W połowie grobli za figurą pamiątkowy kamień, ufundowany w 1959 roku
dla uczczenia 150 rocznicy bitwy pod Raszynem. Jest to miejsce historycznej
Olszynki Raszyńskiej.

40

FALENTY – Zespół Pałacowy
obecnie siedziba Instytutu Melioracji
i Użytków Zielonych (IMUZ

Zespół pałacowy Majątku Falenty:
a.Pałac wybudowany w 1622r. i przebudowany w 1956 roku
b.Oficyna południowa z lat 1852 – 1954
c.Oranżeria z lat 1852 – 1857
d.Brama neogotycka z lat 1852 – 1857
e.Czworaki – dom liczył ok. 450 lat i został rozebrany w 1994r roku. Istnieje
tylko miejsce.

79

RYBIE- skrzyżowanie ul. 19 kwietnia
z ul. Olszową

19

Raszyn – przy końcu grobli, od
strony rzeczki Raszynki

Figura przedstawiająca postać Chrystusa Króla. Przy figurze tablica
pamiątkowa. Postawiona w czerwcu 1853 roku przez mieszkańców ocalałych
od zaraźliwej epidemii cholery, która dziesiątkowała tutejszą ludność.
Pomnik Męczeństwa Polaków
- Miejsce masowych egzekucji dokonywanych przez Niemców
z warszawskiego Gestapo w 1943 roku i pruszkowską żandarmerię
w latach 1943 – 1944.
Pomnik powstał w lipcu 1967.

