Legionowo
Turystyczny szlak patriotyczny „Polski Walczącej”
Na terenie powiatu legionowskiego dzięki staraniom władz
samorządowych wytyczone zostały trzy turystyczne szlaki
patriotyczne „Polski Walczącej” – czarny, zielony i
czerwony. Szlaki te można pokonać pieszo ale najlepiej
przejechać je rowerem. Zobaczyć na nich można miejsca
upamiętniające walki i zrywy niepodległościowe Polaków,
których świadkiem były okolice Legionowa. m. in. podczas
powstania listopadowego 1930, powstania styczniowego
1964, bitwy warszawskiej 1920.
1 sierpnia 1944 roku, w Legionowie, w jedynym mieście poza
Warszawą, wybuchło Powstanie Warszawskie. Wraz z
naszymi gośćmi z Niemiec podczas gry terenowej
dotarliśmy do pomnika Polski Walczącej na Rondzie Armii Krajowej.
Opis szlaków można znaleźć na stronie internetowej powiatu legionowskiego.
W latach 1940 – 1944 na terenie miasta organizowano tajne nauczanie.

Jerzy Siwiński, patron PZSP w Legionowie
W budynku naszej szkoły jest tablica poświęcona Jerzemu
Siwińskiemu byłemu dyrektorowi szkoły zawodowej w
Legionowie w latach 1938 – 1944. Odsłonięcie jej nastąpiło
22 kwietnia 1995 roku.
W 1938 roku Jerzy Siwiński został dyrektorem Gimnazjum
Kupieckiego w Legionowie. Placówkę prowadził w czasie
wojny, kiedy to decyzją okupanta zamknięto szkoły wyższe
i średnie a pozostawiono jedynie szkoły podstawowe i
zawodowe z okrojonym programem nauczania.
Jerzy Siwiński wraz z gronem pedagogicznym podjął
decyzję o utworzeniu na terenie szkoły przy ulicy Kopernika
18 Tajnego Gimnazjum Ogólnokształcącego. Oprócz przedmiotów zawodowych w konspiracji uczono m.in. języka polskiego i historii.
Jerzy Siwiński należał też do Podziemnego Ruchu Oporu. Od 1942 roku był zastępcą
Komendanta Kadry Obywatelskiej (ps. „Dąb”) I Rejonu Obwodu „Obroża” na terenie
Legionowa. Pomagał też w powielaniu dokumentów oraz prasy podziemnej. W szkole
działała drukarnia konspiracyjna.

31 sierpnia 1944 roku Jerzy Siwiński został aresztowany i wywieziony w nieznanym
kierunku. Datę jego śmierci ustalono na 3 września 1944 roku.

Prezentacja o biografii Jerzego Siwińskiego - pod linkiem:
https://prezi.com/-uu2hj7oig-a/jerzy-siwinski-patronpowiatowego-zespou-szko-ponadgimnazj/

Źródła:
- strona internetowa Starostwa Powiatowego w Legionowie –
www.szlak.powiat-legionowski.pl
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