
LEGIONOWO 
CIEKAWOSTKI



Skąd wywodzi się nazwa 
Legionowo
■ Legionowo wywodzi swoją nazwę od 

formacji wojskowej „Legiony 
Polskie” utworzonej w 1914 r. u boku 
armii Cesarstwa Austro–Węgier 
oraz obozu wojskowego Legionów 
nazywanego w 1916 r. Legionowem 
a położonego na terenie Ukrainy 
koło Kowla.



Piloci balonowi
■ Piloci balonowi 

z Legionowa 
wielokrotnie zdobywali 
mistrzostwo świata 
w lotach balonów 
wolnych. 

■ W 1935 r. zwyciężając 
po raz trzeci zdobyli 
Puchar Gordona 
Bennetta na stałe.



Największy balon 
stratosferyczny

Od 1920 r. w Legionowie funkcjonował 
zakład produkujący balony 
i spadochrony. Tu uszyto w 1938 r. 
największy ówcześnie na świecie balon 
stratosferyczny „Gwiazda Polski”, 
który liczył 120 m długości wraz z 
metalową kapsułą, a gościem tych 
zakładów był w 1935 r. m.in. prof. 
August Piccard - światowej sławy 
konstruktor. 

 (Gwiazda Polski - balonem do stratosfery –         
YouTube)

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DQhq9lzq3yLM&sa=D&source=editors&ust=1635455476758000&usg=AOvVaw1X3o_v9H-Zi-EdpG6imAF8
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DQhq9lzq3yLM&sa=D&source=editors&ust=1635455476758000&usg=AOvVaw1X3o_v9H-Zi-EdpG6imAF8
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DQhq9lzq3yLM&sa=D&source=editors&ust=1635455476758000&usg=AOvVaw1X3o_v9H-Zi-EdpG6imAF8


Słynny instytut 
badawczy w Polsce

W Legionowie od lat 20. XX w. funkcjonuje Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dysponujący 
jednym z najbardziej zaawansowanych zestawów 
urządzeń pomiaru atmosfery, jako element 
światowego systemu meteorologicznego. Z tego 
Instytutu w 1932 r. wyruszyła I Polska Wyprawa 
Polarna w ramach II Międzynarodowego Roku 
Polarnego, przygotowana przez światowej sławy 
polarnika i autora powieści polarnych inż. Czesława 
Centkiewicza, który był też sportowcem, 
biegaczem długodystansowym - wicemistrzem 
Polski na dystansie 10 km.



Odkrycie pozostałości  kultury Wandali

Na terenie Legionowa w 2008 r. odkryto duże cmentarzysko ludności 
kultury przeworskiej, identyfikowanej z germańskim ludem Wandalów, 
który 2 tysiące lat temu żył na terenie Legionowa i powiatu 
legionowskiego. Wandalowie w okresie Wędrówek Ludów, poprzez 
Niemcy, Francję, Hiszpanię, Cieśninę Gibraltarską, dotarli do dawnej 
Kartaginy, gdzie założyli samodzielne państwo. Stamtąd w jednej z 
wojennych wypraw w 455 r. zdobyli Rzym. Przypisuje się im niesłusznie 
bezmyślne zniszczenie miasta. Złupili liczne skarby, które wywieźli do 
Kartaginy.



         Młode i nowoczesne miasto
Legionowo należy do najmłodszych i najbardziej dynamicznie 
rozwijających się miast Mazowsza i Polski. Jego współczesne korzenie 
sięgają zaledwie 1877 r., gdy zbudowano tu linię kolejową i pierwsze 
domy, a w końcu XIX w. duży zespół koszarowy dla armii rosyjskiej. Był 
on wykorzystywany w latach 1915 - 1918 przez armię niemiecką. 
Obiekty wybudowano na ziemiach należących do hr. Augusta 
Potockiego z Jabłonny, który należał do grona pierwszych założycieli 
warszawskich klubów sportowych wioślarzy i cyklistów.



             Wojsko w Legionowie
W latach 1918-1939 funkcjonowały tu unikatowe jednostki Wojska 
Polskiego: 2. Batalion Balonowy, 2. Pułk Saperów Kolejowych, 1. 
Dywizjon Pociągów Pancernych. W okresie powojennym w 
Legionowie funkcjonowały jednostki 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty 
im. T. Kościuszki, znanej z tego m. in. że zakończyła swój szlak bojowy 
w Berlinie 2 V 1945 r. (część budynków koszarowych zachowanych w 
dobrym stanie można obejrzeć w części miasta nazywanej 
„Kozłówką”).



Kawaleria 
W 1947 r. w Legionowie rozformowano ostatnie oddziały kawalerii Wojska 
Polskiego - 1. Warszawskiej Dywizji Kawalerii, kończąc tym samym 
występowanie w strukturach armii bojowych oddziałów kawalerii w jej 
1000-letniej historii. Kawaleria Polska, a szczególnie husaria w XVII w. - ta z 
okresu bitwy pod Wiedniem 1683 r. i ułani doby napoleońskiej w XIX w. w 
Europie jednoznaczne byli kojarzeni z narodem polskim.



Legionowo w powstaniu Warszawskim
Legionowo, leżąc w obrębie aglomeracji warszawskiej, uczestniczyło w czasie II 
wojny w Powstaniu Warszawskim 1944 r. - największym zrywie powstańczym
 w Europie.



Znani związani z Legionowem

Na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej 
spoczywa inż. Witold Zglenicki 
(1850-1904) - twórca urządzeń 
powszechnie stosowanej w świecie 
metody wydobywania ropy naftowej z 
dna morskiego, znany filantrop. 
Utrzymywał kontakty z braćmi Nobel 
oraz Rotshildami.



Znani związani z Legionowem 
i okolicą

W pobliskim Pałacu w Jabłonnie mieszkał i 
działał gen. ks. Józef Poniatowski 
(1763-1813) - wódz armii Księstwa 
Warszawskiego, która uczestniczyła w 
wyprawie Napoleona na Moskwę w 1812 r. 
Wśród licznych wyróżnień i odznaczeń 
posiadał tytuł Marszałka Francji. Dziś w 
Pałacu ma swoją siedzibę Polska Akademia 
Nauk.



Znani odwiedzający
Legionowo i okolice

W 1948 r. w Zegrzynku koło Zegrza gościł 
Pablo Picasso, gdy uczestniczył w 
odbywającym się wtedy w Polsce 
Światowym Kongresie Intelektualistów w 
Obronie Pokoju. Mieszkał w dawnym 
dworku znanego polskiego 
dramatopisarza Jerzego Szaniawskiego.



SEROCK miasto w powiecie legionowskim
Serock – najstarsze miasto na terenie powiatu. Na wysokim brzegu, na wzgórzu 
zwanym „Barbarka”, u ujścia Bugu do Narwi zachowało się grodzisko datowane 
na XI – XIII w., z którego roztaczają się piękne widoki. Na sąsiednim wzgórzu 
poźnogotycki kościół obronny, w Jadwisinie znajduje się pałac Radziwiłłów z 
XIX w., w Zegrzu zachowane forty z XIX w., w Jachrance zorganizowano 
centrum pobytowe reprezentacji Grecji na Euro 2012.



Dwór Wazów w Nieporęcie
W 2006 r. odkryto w Nieporęcie pozostałości dawnego dworu 
królewskiego, założonego na początku XVII w. przez króla Polski i Szwecji 
Zygmunta III Wazę.



Grupowy skok spadochronowy
W Wieliszewie w 1937 r. odbył się pierwszy grupowy skok 
spadochronowy w Polsce, jednocześnie jeden z pierwszych w Europie. 
Jego uczestnikami byli członkowie klubów sportowych, a wśród 61 
skoczków spadochronowych była jedna kobieta.



Biografia

■ Zdjęcia z 
• Internetu
• Wikipedia
▪ Informacje z Ciekawostki - Miasto Legionowo

https://www.google.com/url?q=https://legionowo.pl/ciekawostki&sa=D&source=editors&ust=1635455480623000&usg=AOvVaw3LglSiVyoeC20w9ekZ0nch
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