
SEROCKI
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 27 - JACHRANKA

Grecy wiedzieli co wybrać
Najstarsze wzmianki o tej wsi pochodzą z pierwszej połowy XV wieku (1424 rok). Nazywała się wówczas Nyechronka. Nazwa była topograficzna 
i oznaczała miejsce nieobronne, nie dające schronienia, co trochę zaskakuje, gdyż wieś położona była na wysokim brzegu Narwi, a jej obszar 
przecinały cztery wąwozy. Obecna nazwa Jachranka przyjęła się dopiero w II połowie XVIII w. i znaczeniowo jest zdecydowanie przeciwna do 
pierwotnej wersji. Od początku  była to jedna z większych wsi w dobrach zegrzyńskich i dzieliła ich losy na przestrzeni wieków, będąc w posiadaniu 
takich rodzin jak Zaborowscy, Zgierscy, Narzymscy. W rejestrach poborowych z 1576 r. zapisano, że miała prawie 6 łanów kmiecych, czyli więcej 
niż Zegrze. W XVIII w. połowa wsi znalazła się w posiadaniu rodziny Krasińskich, druga za, zanim ostatecznie w I połowie XIX w. też trafiła w 
ich posiadanie, była w rękach takich rodzin jak Karniewscy, Szydłowscy i Nosarzewscy. Wieś rozwijała się w kierunku Serocka i po uwłaszczeniu 
chłopów powstała Nowa Jachranka, większa i liczniejsza niż stara wieś. Dziś miejscowość słynie ze swoich  obiektów hotelowych, zapewniający 
azyl i spokój różnym grupom gości.
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Ważnym elementem w rozwoju wsi była budowa 
sztucznego Jeziora Zegrzyńskiego. Już w 1962 r. został 
zatwierdzony plan ogólny zagospodarowania turystyczno- 
wypoczynkowego jego obrzeży, wykorzystujący atrakcyj-
ność przeobrażonego krajobrazu. Najwięcej ośrodków za-
planowano na terenie nazwanym „Zespół III w Jachrance”. 
Dobór instytucji mających użytkować ośrodki był dość przy-
padkowy – były to związki spółdzielcze, związki zawodowe 
oraz urzędy i przedsiębiorstwa państwowe, m.in. Polskiego 
Radia i Telewizji. Żywot niektórych był krótkotrwały, inne 
zaś wpisały się na trwałe w historię miejscowości. Do takich 
należą Ośrodek GUS, Ośrodek Wypoczynkowy PKP „Kole-
jarz”   oraz Ośrodek ZNP, w którym w latach 1972-1986 dzia-
łało sanatorium klimatyczne. Leczyło się w nim kilka tysięcy 
dzieci, dla których zorganizowano m.in. liceum. W 1981 r. 
proboszcz z Woli Kiełpińskiej rozpoczął odprawianie tu 
w każdą niedzielę o godz. 15 mszy świętych dla kuracjuszy 
i osób wypoczywających w Jachrance.

W drugiej połowie lat 70. XX wieku działały tu również 
Ochotnicze Hufce Pracy dla chłopców i dziewcząt.

Po przemianach ustrojowych w Polsce 1989/1990 
wiele ośrodków nie potrafiło się przystosować do nowych 
warunków i zmieniło właściciela bądź upadło.

Jachranka wyszła z tego obronną ręką i dziś słynie ze 
swoich nowoczesnych hoteli i ośrodków wypoczynkowych.

Pod adresem Jachranka 77 znajduje się supernowo-
czesne Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness
& SPA. Hotel może przyjąć 600 gości. Centrum Kongresowe ma 
24 sale konferencyjne, w tym jedną na 1000 osób, restaurację, 

kawiarnię, klub nocny, Aquapark oraz Yacht Club. Ze względu 
na niewielką odległość od Warszawy często na wyjazdowych 
posiedzeniach spotkają się tu politycy głównych partii: PO 
i PiS. Ostatnio, jako swoją bazę pobytową, wybrała ten hotel 
reprezentacja Grecji, uczestnicząca w EURO 2012.

Po sąsiedzku (Jachranka 75) mieści się drugi repre-
zentacyjny obiekt - hotel Windsor Palace Hotel & Conferen-
ce Center, posiadający świetnie wyposażonwe sale konfe-
rencyjne, a także restaurację i kawiarnię.

Pocztówka z 1988 r. z najważniejszymi Pocztówka z 1988 r. z najważniejszymi 
ośrodkami wypoczynkowymi ZNP,

Kolejarz i GUS

Inne ośrodki w Jarchance to: Centrum Badań i Eduka-
cji Statystycznej GUS (Jachranka 81), Ośrodek Szkoleniowy 
Centrali PKP (Jachranka 74), Ośrodek Szkoleniowo-Kon-
ferencyjny CSK (Jachranka 73) oraz Ośrodek Szkoleniowo- 
Konferencyjny ZETOM (Jachranka 76A) 

W XIX wieku funkcjonowała w Jachrance cegielnia, 
należąca do Banku Polskiego, której dzierżawcą przez pe-
wien czas był znany pisarz i wydawca Kazimierz Władysław 
Wójcicki  (1807-1879), m.in. autor „Klechd starożytnych, 
podań i pieśni ludu polskiego i Rusi”.

W wyniku działań wojennych jesienią 1944 r. wieś 
została zniszczona w 100 %, ale mieszkańców było dość 
dużo – 314 osób w 1945 r. Nie było tu dużych gospo-
darstw, dlatego nie było tu walki z kułakami, chociaż 
część rolników była karana za niewywiązywanie się z obo-
wiązkowych dostaw. 

W 1967 r. mieszkańcy Jachranki, a konkretnie rodziny 
Susków i Wyszogrodzkich, ufundowały do kościoła w Woli 
Kiełpińskiej ołtarzyk z obrazem Matki Boskiej Częstochow-
skiej na pamiątkę 1000-lecia Chrztu Polski.

W 1969 r. powstała tu Ochotnicza Straż Pożarna na 
czele z prezesem Władysławem Welcem, która nie rozwinę-
ła jednak większej aktywności.

Stary dom przy ul. Zegrzyńskiej 26

Cegielnia w Jachrance na  mapie z XIX w.

Bar Fregata Galeria Pod Strzechą

Pocztówka z 1985 r. z najważniejszymi Pocztówka z 1985 r. z najważniejszymi 
ośrodkami wypoczynkowymi ZNP,

Kolejarz i GUS

Kapliczka przy ulicy Zegrzyńskiej z 1923 r.

Kapliczka w Jachrance Nowej

Z ostatnich wydarzeń odnotować należy powstanie 
Stowarzyszenia Jachranka, które zamierza zajmować się 
promocją miejscowości, rozwojem lokalnej społeczności 
i poprawą warunków życia. 

Tekst i zdjęcia:
Sławomir Jakubczak

W Jachrance Starej warto zobaczyć starą kapliczkę  
z napisem „OD POWIETRZA/ GŁODU OGNIA/ I WOJNY/ ZA-
CHOWAJ NAS/ PANIE/ W 1923 R”., starą chałupę i stodołę 
przy ulicy Zegrzyńskiej 26. Przy tej głównej ulicy znajduje 
się „Galeria Pod Strzechą”, w której można kupić wyroby 
rękodzielnicze oraz „Bar Fregata”, dobre miejsce na odpo-
czynek dla spacerowiczów.

W Jachrance Nowej też można znaleźć klika starych W Jachrance Nowej też można znaleźć klika starych 
domów oraz kapliczkę z II połowy XX w. przy drodze do Woli 
Kiełpińskiej.

Hotel Windsor

Sanatorium ZNP na pocztówce z 1973 r.

Warszawianka

Warszawianka główne wejście

Stara stodoła przy ul. Zegrzyńskiej

Pastwisko


