
PAMIĘTAMY! 



Grójec 
Kościół Św. Mikołaja 

Na placu przed 
kościołem, po stronie 
dzwonnicy, znajduje się 
tablica pamiątkowa 
poświęcona Sybirakom, 
którzy cierpieli za Polskę 
lub zmarli na nieludzkiej 
ziemi.



Kamienny obelisk 

Na placu kościelnym w 
niewielkiej odległości od 
pomnika Piotra Skargi znajduje 
się kamienny obelisk 
upamiętniający żołnierzy 
Batalionów Chłopskich obwodu 
nr 8 w Grójcu, którzy oddali 
swe życie w walce o wolność i 
niepodległość Polski w latach 
1940-1945.



Plac wolności 
W centralnym miejscu Placu 
Wolności w Grójcu znajduje się 
pomnik poświęcony poległym 
bohaterom walczącym o wyzwolenie 
narodowe i społeczne w latach 1939 
- 1945. Został ufundowany przez 
mieszkańców Ziemi Grójeckiej.



Cmentarz 
Ryszard Pietras (1924-2008), żołnierz Armii 
Krajowej, pseudonim „Cygan”, słynął z odwagi i 
brawurowości, dlatego przylgnął do niego 
przydomek „Kamikaze”. Od 1945 r. w 
antykomunistycznym Ruchu Oporu Armii 
Krajowej (ROAK) kierowanym na Ziemi 
Grójeckiej przez kapitana Stefana 
Głogowskiego „Józefa”. W 1947 r. skazany 
przez Wojskowy Sąd Rejonowy na karę 
śmierci, więziony na Rakowieckiej, we 
Wronkach i w Rawiczu. Wyrok zamieniono na 
dożywotnie więzienie, później na karę 15 lat 
pozbawienia wolności. W 1955 r. wyszedł na 
wolność ze względu na zły stan zdrowia.



Pomnik poświęcony wszystkim poległym za 
Ojczyznę.



Kwatera wojenna znajduje się w 
północno-wschodnim rogu cmentarza 
parafialnego przy ulicy Mogielnickiej.



Belsk Mały 

Mogiła Powstańców 

Pierwszowojennych 



Jasieniec 

Pomnik poległych w latach 
1914-1920

Kościół Św. Rocha 

https://fotopolska.eu/Jasieniec/b97489,Pomnik_poleglych_w_latach_1914-1920.html
https://fotopolska.eu/Jasieniec/b97489,Pomnik_poleglych_w_latach_1914-1920.html


Warka 
Ławka jest nowoczesnym pomnikiem, który 
został zbudowany wg standardowego 
projektu Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Takich Ławek w Polsce powstało ok. 100. 
Ławka posiada 2 siedziska a całość 
podświetlana jest systemem LED. Siedząc 
na ławce, można  posłuchać Marszu I 
Brygady, fragmentu Depeszy Józefa 
Piłsudskiego notyfikującej powstanie 
niepodległego Państwa Polskiego z 16 
listopada 1918r czy informację o Szlaku 
biało-czerwonej szachownicy. Warecka 
Ławka Niepodległości ma również aspekt 
lokalny związany z odzyskaniem 
Niepodległości – przybliża postać 
Wojciecha Hilarego Rostworowskiego, 
który współpracował przy tworzeniu struktur 
wojskowych z Józefem Piłsudskim. 



Pomnik Bohaterskich Lotników Polskich Walczących na 
Wszystkich Frontach II Wojny Światowej.



Goszczyn 
Na miejscowym cmentarzu 
znajduje pomnik poświęcony 
poległym żołnierzom  Armii 
Krajowej w latach 1939-1945. 
Miejsce to jest celem 
corocznych spotkań żyjących 
żołnierzy AK z Obwodu Grójec- 
Głuszec. 



Pomnik upamiętniający  powieszonych w 1942 roku przez Niemców 
czterech mieszkańców Goszczyna

W parku w centrum wsi Goszczyn 
znajduje się pomnik upamiętniający  
powieszonych w 1942 roku przez 
Niemców czterech mieszkańców 
Goszczyna. Wybudowany został w 
1945 roku przez mieszkańców Gminy 
według projektu Franciszka 
Strynkiewicz profesora Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie.



Pomnik w podziękowaniu za 
udział w walce o niepodległość 
Polski 

Przy parafialnym kościele w 
Goszczynie postawiono pomnik w 
podziękowaniu za udział w walce o 
niepodległość Polski w latach 
1948-1956 żołnierzom i działaczom 
obrony konspiracyjnego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego oraz 
Polskiej Szturmówki Chłopskiej.
 



Andżelika Łażewska III TAŻ

Dziękuję za uwagę! ☺


