
Trasa rowerowa szlakiem 

pamięci miejsc i postaci z 

okresu  I wojny światowej 

 



1. Kościół Błogosławionej Karoliny 

Kózki 

● Karolina Kózka 

(Kózkówna) ur.2 

sierpnia 1898 w Wał 

Rudzie (k/Tarnowa) – 

zamordowana w czasie 

I wojny światowej 

czczona przez kościół 

jako błogosławiona 

● Przejazd Aleją Jana Pawła II do 

Ronda Niepodległości, 



2. Rondo Niepodległości 

● Rondo u zbiegu 

ulic Jana Pawła 

II i Błonie 

otrzymało taką 

nazwę w 20138 

roku w 95 

rocznicę 

odzyskania 

przez Polskę 

Niepodległości 

 
● dalej wzdłuż ulicy Błonie 

oraz przez skrzyżowanie 

z ulicą Nowodobrowską, 

wzdłuż ulicy Spokojnej 

pod główne wejście na 

Cmentarz w Krzyżu 



3. Cmentarz II 

● Cmentarz wojenny nr 

203 z grobami 35 

żołnierzy armii 

rosyjskiej 

● Przejazd ulicą Krzyską do ulicy 

Szpitalnej do cmentarza 

wojennego nr 202 



4. Cmentarz wojenny 202 

● Cmentarz wojenny nr 

202 - 28 mogił 

zbiorowych i 165 

pojedynczych – 680 

żołnierzy armii austro-

węgierskiej i 1485 

nieznanych 

    przejazd ul. Szpitalną, przez 

osiedle, ul Starodąbrowską, ul. 

Wojska Polskiego, do ulicy 

Langnera 

   



Władysław 

Aleksander 

Langner ps. „Złom” 

(ur. 18 VI 1896 w 

Jaworowie  zm. 28 IX 

1972 w Newcastle 

upon Tyne w WBR – 

legionista, gen. 

brygady Wojska 

Polskiego 

. 

5. Ulica Langnera 



 

6. Cmentarz wojenny 201 

● Cmentarz znajduje się na 

terenie cmentarza 

wyznaniowego gminy 

żydowskiej w narożniku 

ulic Szpitalnej i 

Słonecznej 

Dojazd do następnego punktu ścieżką 

rowerową do skrzyżowania ul. M.B. 

Fatimskiej, Słonecznej, Bł. ks. Romana 

Sitko 

 



7. Ulica Legionów 

● Ulica nosi 

nazwę od 

2003 roku 

● Przejazd do 

następnego punktu 

ulicą Asnyka do ulicy 

Piłsudskiego 



8. Ulica Józefa Piłsudskiego 

● Józef Piłsudski – 

marszałek Polski, 

twórca Legionów, 

działacz społeczny i 

niepodległościowy 

● Dojazd do następnego punktu w 

dół ulicą Piłsudskiego do Grobu 

Nieznanego Żołnierza przy ulicy 

Wałowej 



9. Grób Nieznanego Żołnierza 

● Pomnik zbudowany w 

1931 roku zawiera 

ziemię z cmentarza 

wojennego w 

Łowczówku 

● Przejazd do następnego punktu 

ulicą Wałową w kierunku ulicy 

Krakowskiej do ulicy Targowej, dalej 

plac targowy Burek do ulicy Panny 

Marii do Starego Cmentarza 



10. Cmentarz wojenny 202a – Stary 

Cmentarz 
● Groby żołnierzy z czasów I wojny 

światowej znajdują się w obrębie 

pomnika powstańców z 1863 roku 

● Na Starym Cmentarzu pochowany 

jest też legionista Franciszek 

Kruszyna 

● Do następnego 

punktu wzdłuż ulicy 

Narutowicza do 

ulicy Krakowskiej do 

kościoła Misjonarzy 



11. Kościół Księży Misjonarzy 
Tablica „Pamięci Legionów Polskich 

1914-1918” w prawej nawie na 

ścianie niedaleko ołtarza 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Po prawej stronie ołtarza 

Najświętszego Serca Pana Jezusa 

umieszczonego w prawej części 

transeptu, tablica pamiątkowa ppłk. 

Stanisława Sowiźrała-Sobolewicza 

legionisty, więźnia obozu Auschwitz; 

zginął w komorze gazowej. 
● Do kolejnego punktu ulicą 

Sikorskiego do ulicy Mościckiego, 

dalej wzdłuż ulicy Mościckiego aż 

do ulicy Chyszowskiej 



12. Cmentarz wojenny 200 
Pochowano tu 1358 żołnierzy, 

w tym 763 znanych i 599 

nieznanych, w tym: 535 

żołnierzy armii austro-

węgierskiej, 47 żołnierzy 

armii niemieckiej, 760 

żołnierzy armii rosyjskiej, 4 

żołnierzy narodowości 

serbskiej, 9 żołnierzy 

narodowości włoskiej, 2 

żołnierzy narodowości 

polskiej i 1 nieznanej 

narodowości. 
● Do kolejnego punktu wzdłuż ulicy 

Mościckiego, następnie 

Kwiatkowskiego aż do skrzyżowania 

z Al. Czerwonych Klonów, dalej do 

Wiaduktu Kolejowego i do ulicy 11 

Listopada 



13. Ulica 11 Listopada 

Ulica której nazwa 

odnosi się do 

odzyskania 

niepodległości przez 

Polskę w 1918 roku. 
● Trasa biegnie wzdłuż 

Al. Czerwonych Klonów 

do zbiegu z ulicą 

Czerwoną a dalej ulicą 

Norwida do ulicy 

Sienkiewicza, potem w 

lewo wzdłuż 

Sienkiewicza do ulicy 

Kruszyny 



14.Ulica Franciszka Kruszyny 
Franciszek Kruszyna (ur. 

17 VIII  w Biskupicach 

zm. 27 V 1940 w 

Tarnowie − nauczyciel, 

inżynier rolnik, żołnierz 

Legionów Polskich i 

ZWZ, zamordowany 

przez gestapo w 1940 

roku. ● Dalej trasa 

biegnie wzdłuż 

ulicy Kruszyny do 

ulicy F. 

Zarzyckiego 



15. Ulica Ferdynanda Zarzyckiego 

Ferdynand Zarzycki 

(ur. 22 XII w 1888 w 

Tarnowie, zm. 10 

X1958  w Chicago – 

legionista, generał 

brygady Wojska 

Polskiego, minister 

przemysłu i handlu  

(1931–1934), senat w 

II RP.. 

● Następnie trasa biegnie do ulicy 

Obrońców Tobruku i do Ulicy 

Czarna Droga a dalej w lewo i 

wzdłuż niej aż do ulicy Krakowskiej, 

następnie w prawo do cmentarza 

wojennego 199 



16. Cmentarz wojenny 199 

Pochowano tu 104 

żołnierzy armii rosyjskiej 

w 29 mogiłach 

pojedynczych 

i masowych 

● Koniec trasy 



● Trasa powstała 


