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przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fot. R. Lewandowski.
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Józefów, luty 2019

Szanowni Państwo!

Kolejny tom „Rocznika Józefowskiego” potwierdza, jak bogata  
i ciekawa jest historia naszego miasta. Bogata – bo czwarta już 

część publikacji dostarcza Czytelnikowi wciąż nowych,  
interesujących informacji. Ciekawa – bo każdy znajdzie tu coś dla 

siebie. Rodowici mieszkańcy mogą odnaleźć Józefów swoich przodków.  
Ci, którzy mieszkają tutaj od kilku dziesięcioleci, dzięki publikacji 

powrócą do swojej młodości i dzieciństwa. 
Dla tych, którzy swoje życie związali z Józefowem całkiem niedawno, 
rocznik może być pierwszym źródłem wiedzy o historii naszego miasta 

i zachętą do dalszych poszukiwań informacji na jego temat.
„Rocznik Józefowski” odgrywa niebagatelną rolę w naszej kameralnej 

społeczności. Odkrywa i promuje nasze lokalne dziedzictwo.  
Dzięki niemu każdy z nas może stać się choć trochę józefowianistą.
Zachęcamy do lektury czwartego tomu „Rocznika Józefowskiego”  

i do prowadzenia własnych badań  nad historią naszego miasta. 
Miłej lektury.
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Okolice dzisiejszej linii otwockiej oraz nadwiślańskiego Urzecza w latach sześćdziesiątych XIX wieku. 
Na mapie widoczny jest układ głównych traktów zmierzających do Warszawy od strony wschodniej 
(Mińsk Mazowiecki – Praga) oraz południowo-wschodniej (Kołbiel – Praga, Karczew – Praga) przed 
uruchomieniem Kolei Warszawsko-Terespolskiej (1866) oraz Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej (1877). Między 
Wisłą a dzisiejszą trasą tzw. Szosy Lubelskiej widoczne są dwa bardzo ważne trakty. Pierwszy z nich Trakt 
Wołowy przechodził przez Karczew, Świdry Małe (ul. Nadwiślańska w Józefowie) i zmierzał w kierunku 
warszawskiej Pragi (dzisiejsze ulice Wał Miedzeszyński i Trakt Lubelski w Warszawie). Drugi – Trakt 
Włodawski (na terenie dzisiejszego Józefowa) prowadził przez Białek w kierunku tzw. Szosy Brzeskiej.  
Oba trakty połączywszy się z Szosą Brzeską (od 1819) zmierzały w kierunku warszawskiej Pragi. Oprac.  
R. Lewandowski na podstawie Карта европейской России и Кавказского края, arkusz Варшава – Киев, 
rok wydania 1862.
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Słowo wstępne

Szanowni Państwo! 

Oddajemy w Państwa ręce kolejny tom „Rocznika Józefowskiego”. Wiele w nim 
artykułów dotyczących historii Józefowa oraz wspomnień, co nas w sposób szczególny 
cieszy, ponieważ w roku stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę otrzymali-
śmy od Państwa bardzo dużo propozycji tematów, o których warto by jeszcze pisać.

Wyjątkowo w tym miejscu chciałbym obszernie zacytować list Pana Stanisława Wło-
darczyka, który w 2018 roku otrzymała Redakcja „Rocznika Józefowskiego”: „Witam, 
przypadkowo w moje ręce wpadły 3 tomy Rocznika Józefowskiego. Jako długoletni 
były mieszkaniec Józefowa zacząłem je wertować z wielkim zainteresowaniem. Odżyły 
wspomnienia dotyczące miejsc i osób. Po starej drewnianej willi z pięknymi werandami,  
w której mieszkałem wraz z kilkoma innymi rodzinami, nie ma już śladu. Obecnie jest to 
teren hotelu Holiday Inn. Większość ludzi mogę już tylko wspominać…”. I dalej „Zainte-
resował mnie szczególnie zamieszczony we wszystkich tomach dział [Józefowski] Słow-
nik Biograficzny. Pamiętam wielu wymienionych tu nauczycieli ze szkoły podstawowej 
przy ul. Mickiewicza. Miałbym skromną propozycję, aby w kolejnym tomie umieścić 
słownik biograficzny zawierający nazwiska prominentnych, wybitnych w jakiejś dziedzi-
nie, mieszkańców Józefowa, z których miasto powinno być dumne, a my w ten sposób 
spłacimy im dług wdzięczności. Sam mogę już teraz podać 2 nazwiska. Pierwszy to wy-
bitny a zapomniany pilot Wacław Ulass, który mieszkał w Józefowie prawie 20 lat […]. 
Druga osoba to wybitny sportowiec, a jednocześnie grafik i karykaturzysta Edward Ała-
szewski […]”. Pan Stanisław przesłał do Redakcji również materiały do obu biogramów.

Niemal w tym samym czasie nasza Redakcja otrzymała od Pana Krzysztofa Besser-
ta ilustracje z rysunkami Edwarda Ałaszewskiego.

Szanowni Państwo!
Dla „Rocznika Józefowskiego” nieocenionym źródłem informacji są takie wspo-

mnienia. Jak zwykle oczekujemy na Państwa propozycje nowych tematów, a jednocze-
śnie zapraszamy do współpracy, nadsyłania wspomnień, własnych relacji, udostępnia-
nia fotografii, dokumentów  itp.

Jesienią 2019 roku będziemy mieli okazję zaproponować Państwu udział w spotka-
niu poświęconym historii miasta Józefowa i okolic (informacja o terminie pojawi się  
w prasie lokalnej oraz na https://www.facebook.com/swidermajerteam/) 

Życzymy Państwu miłej lektury i zatopienia się w józefowskich klimatach, chociaż-
by z Autorem artykułu Garnki lutuję, pobielam…

Robert Lewandowski

Redaktor Naczelny i Wydawca 
„Rocznika Józefowskiego”

roblewandowski@wp.pl

Józefów, luty 2019 r.
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NASZE TEMATY
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Józefowskie obchody stulecia  
odzyskania Niepodległości

Robert Lewandowski

Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem –  
staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium1.

Pięknie wyglądał Józe-
fów w 2018 roku2 podczas 
świętowania jubileuszu 
stulecia odzyskania Nie-
podległości przez Polskę, 
pięknie wyglądało miasto, 
a w szczególności jego uli-
ce w czasie listopadowych 
dni (Ryc. 1).

Pięknie i mądrze za-
brzmiały słowa przemó-
wienia Burmistrza Józefo-
wa Stanisława Kruszewskiego wygłoszone 11 listopada, w dniu Narodo-
wego Święta Niepodległości, podczas uroczystości odsłonięcia pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Józefowie (Ryc. 2-5):

1. Por. Józef Piłsudski do Polaków. Myśli, mowy i rozkazy, J. Piłsudski, B. Urbanowski, 
Kraków 2017.

2. Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Józefów obchodził przez cały rok.  
11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, odbyła się uroczysta msza święta,  
wspólny spacer mieszkańców Józefowa, odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, wkopanie Kapsuły Czasu, koncert piosenek wolnościowych i Bieg 
Niepodległości. Na skwerze św. Jana Pawła II na mieszkańców czekały dodatkowe atrakcje: 
biało-czerwona wata cukrowa, grochówka od józefowskiej OSP, patriotyczna fotobudka  
i rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego. Źródło: 100 lat Niepodległej – obchody 
11 listopada w Józefowie (11 listopada 2018) http://www.jozefow.pl/page/817,wydarzenia-w-
miescie.html?id=425.

Ryc. 1. Józefów, jedna z ulic udekorowanych z okazji obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości (ul. Wyszyńskiego, 2018). 
Fot. R. Lewandowski.
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Ryc. 3. Uczestnicy obchodów Narodowego Święta Niepodległości przed pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Józefowie. Na pierwszym planie widoczni od lewej: burmistrz Stanisław Kruszewski, 
burmistrz elekt Marek Banaszek, przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski (2018). 
Fot. archiwum Urzędu Miasta Józefowa.

Ryc. 2. Józefów, uczestnicy obchodów Narodowego Święta Niepodległości po uroczystościach kościelnych 
w przemarszu do pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego (2018). Fot. archiwum Urzędu Miasta Józefowa.



17

Szanowni Mieszkańcy3,

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było wynikiem 
różnych wydarzeń i okoliczności umiejętnie wykorzystanych przez gru-
pę patriotów. Niepodległość zawdzięczamy ich zdolnościom politycznym  
i mądrej ocenie sytuacji. W grupie tej wyróżniał się jeden człowiek.  
Człowiek, którego w setną rocznicę tych wydarzeń mieszkańcy Józefowa 
postanowili uhonorować, stawiając mu w centrum miasta pomnik.

Sam Marszałek powiedział, że „Naród, który traci pamięć, przestaje 
być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo  
zajmujących dane terytorium”. Więc my, mieszkańcy  
Józefowa, przez ten pomnik i świętowanie rocznicy  
odzyskania niepodległości pokazujemy, że jesteśmy  
bardzo wartościowymi ludźmi.

Od tej pory Marszałek może spoglądać z cokołu  
na miasto, w którym żyje się coraz lepiej i które ma  
wiele powodów do satysfakcji i świętowania.

Przypominaliśmy sobie o nich, obchodząc  
ćwierćwiecze działania samorządów w  Polsce,  
a także obchodząc uroczyście 50- i 55-lecie  
nadania praw miejskich dla Józefowa.

Dziś Marszałek będzie świadkiem, jak  
pięknie, pomysłowo i radośnie mieszkańcy  
Józefowa obchodzą setną rocznicę  
niepodległości. Wspólnota, zgoda  
i uśmiech na twarzach mieszkańców  
najlepiej obrazują ideę tego święta.

Zapraszam Państwa do wspólnego 
świętowania tego radosnego dnia!

3. Oficjalny tekst przemówienia burmistrza Stanisława Kruszewskiego został udostępniony 
przez Urząd Miasta Józefowa.

Ryc. 4. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Józefowie 
autorstwa rzeźbiarza Ryszarda Jana Kozłowskiego (2018). 
Fot. R. Lewandowski.
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Ryc. 5. Uczestnicy obchodów Narodowego Święta Niepodległości przed pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Józefowie (2018). Fot. R. Lewandowski.

Ryc. 6. Józefów, wkopanie Kapsuły Czasu (11 listopada 2018 r.) obok pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Fot. R. Lewandowski.
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Jako mieszkańcy Józefowa powinniśmy pamiętać o znaczeniu i treści 
cytowanych słów. Przy tej okazji warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób 
pamiętamy o naszej przeszłości, w jaki sposób dokumentujemy teraźniej-
szość, co pozostawimy po sobie dla przyszłości.

Józefowskim uroczystościom 11 listopada towarzyszyło także jesz-
cze jedno wydarzenie – obok pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 
została wkopana Kapsuła Czasu (Ryc. 6-7). Pomysłodawcą jej powsta-
nia był Antoni Gudaj: 

Szanowni Mieszkańcy4,

Kapsuła Czasu, której mam zaszczyt być inicjatorem, to nasze prze-
słanie do przyszłych pokoleń. Chcemy przekazać naszym dzieciom, wnu-
kom i prawnukom obraz Józefowa 2018 roku. Dlatego w Kapsule zostały 
umieszczone materiały zebrane wspólnie przez mieszkańców Józefowa, 
nasze szkoły, działające w Józefowie instytucje, stowarzyszenia, przed-
siębiorców i artystów.

Kapsuła Czasu to nie tylko pojemnik z pamiątkami. Zbieranie zawar-
tości Kapsuły było okazją do integracji mieszkańców i przypuszczam, że 
podobnie będzie za 44 lata, w setne urodziny Józefowa. Taka idea przy-
świecała nam – pomysłodawcom Kapsuły Czasu. Chcieliśmy zintegrować 
mieszkańców oraz przekazać potomnym, jak dobrze żyło nam się w Józe-
fowie w 2018 roku. 

Mam nadzieję, że dziś wśród nas jest przynajmniej kilka osób, któ-
re za 44 lata przyjdą na ten skwer, pod pomnik Marszałka Piłsudskie-
go i będą obecne podczas otwierania Kapsuły. Mam nadzieję, że prze-
mówią do zebranych wówczas józefowian i opowiedzą im o jesiennym 
dniu, 11 listopada sprzed 44 lat, kiedy to ich przodkowie zebrali się 
tutaj, aby świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości oraz aby pozostawić im wiadomość z przeszłości. Powiedzcie 
im, jak było tu pięknie!

4. Antoni Gudaj – Uniwersytet  Trzeciego Wieku w Józefowie, inicjator budowy Kapsuły 
Czasu. Oficjalny tekst przemówienia Antoniego Gudaja został udostępniony przez Urząd 
Miasta Józefowa. 
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Na kanwie tych dwóch wydarzeń nasuwa się kilka refleksji. Otóż ma-
jąc już „kilka” lat życia za sobą, uczestnicząc w młodości w tworzeniu 
józefowskich izb pamięci, zastanawiam się, co stało się z pamiątkami 
naszej lokalnej przeszłości, gdzie podziały się eksponaty, które skrzęt-
nie zbieraliśmy w rodzinnych archiwach, a następnie w ramach szkol-
nych godzin wychowania obywatelskiego opisywaliśmy je i układali-
śmy w gablotach ekspozycyjnych lub w formie tematycznych wystaw 
zawieszaliśmy na ścianach pracowni do nauki historii.

A idąc myślą trochę dalej, zastanawiam się, gdzie podziały się józefow-
skie kroniki – kroniki przedszkoli, szkół, sanatoriów, zakładów pracy czy 
innych instytucji; co stało się ze zbiorami fotografii ze szkolnych akade-
mii? Przecież było ich mnóstwo w szkolnych archiwach.

Zastanawiam się także, czy nie nadszedł już czas, aby wspólnie wypra-
cować koncepcję utworzenia Muzeum Józefowa5 (Ryc. 8). Moim zdaniem 
nadszedł już ten czas – najwyższy czas!

5. Por. „Andriollówka”, 2017, nr 152.

Ryc. 7. Uczestnicy obchodów Narodowego Święta Niepodległości przed pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Józefowie po zakończonych ceremoniach. Fot. R. Lewandowski.
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Cytat z klasyka na zakończenie wydaje się jak najbardziej trafny – oby 
tylko nas nie dotyczył: 

Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, 
 nie jest godzien szacunku teraźniejszości

ani prawa do przyszłości6.

6. Józef Piłsudski do Polaków. Myśli, mowy i rozkazy, J. Piłsudski, B. Urbanowski,  
Kraków 2017, s.67.

Ryc. 8. Logotyp projektu Muzeum Józefowa (2017). Fot. R. Lewandowski.
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Historia osadnictwa na ziemiach mieszczących się w granicach admi-
nistracyjnych dzisiejszego powiatu otwockiego sięga okresu późnego pa-
leolitu (10600-9600 lat przed Chr.), gdy wraz z ociepleniem i cofającym 
się lodowcem na obszar ten dotarły pierwsze koczownicze grupy łowców 
reniferów. Zmiany klimatu na przełomie plejstocenu i holocenu powodo-
wały, iż ogromne stada reniferów – główne źródło pożywienia, a także 
surowca na ubrania i narzędzia dla koczowników – migrowały z terenów 
Europy Zachodniej na tereny Niżu Środkowoeuropejskiego.

Nazwa tej kultury – kultura świderska – pochodzi od stanowiska  
w Świdrach Wielkich, gdzie odnaleziono jej pierwsze typowe ślady. Niekie-
dy stosuje się zamiennie nazwę cykl (lub kompleks) mazowszański. Była to 
kultura koczownicza przemieszczająca się za wędrującymi stadami renife-
rów. Pozostałością materialną tej kultury jest przemył świderski, który obej-
muje wykonywane z dobrej jakości krzemienia wydobywanego odkryw-
kowo narzędzia: liściaki i grociki trzoneczkowate, rylce i półtylczaki, co 
wskazuje, że do polowań używane były głównie harpuny, łuki i włócznie. 
Pojawiły się także narzędzia kościane. Wyrabiano również niewielkie dra-
paki do czyszczenia i cięcia skór i obróbki drewna, narzędzie te stanowiły 
także przedmiot wymiany handlowej. Osadnicy, choć nie była to jednak 
kultura osiadła, zamieszkiwali tereny nad Wisłą i Świdrem. 

Pierwsze wyroby krzemienne ze stanowisk w Świdrach Wielkich 
zbierane były już w 1906 roku. Jednak ważne wyniki badań przynio-
sły prace prowadzone w latach 1919-1934. Naukowcom udało się usta-
lić, iż ci niezrównani łowcy znali zwyczaje reniferów, zimą wędrowali 
za nimi na południe, a latem na północ. Te wędrówki były także okazją 
do wymiany handlowej i zdobywania wysokiej jakości krzemienia juraj-
skiego, tzw. czekoladowego, wydobywanego w Górach Świętokrzyskich. 

Zarys historii obszaru dzisiejszego  
powiatu otwockiego od pradziejów  
do roku 1893

Wiktor Lach
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Łowcy mieszkali głównie w namiotach ze skór reniferów układanych na 
konstrukcjach z żerdzi; miały one kształt zbliżony do indiańskiego tipi.  
W środku znajdowało się palenisko, a przeciętna rodzina liczyła około  
5-6 osób. Zimą używano także częściowo zagłębionych w grunt ziemia-
nek. Jedno z ważniejszych stanowisk tej kultury stanowi wydma Pękatka 
we wsi Całowanie, siedlisko wydmowe położone wśród mokradeł Wisły. 
W latach 1963-1969 przeprowadzone tam badania, pod kierunkiem Ro-
mualda Schilda, pozwoliły ustalić chronologię dla całego Niżu Polskiego.

Po ustąpieniu lodowca tundra zostaje zastąpiona lasem, głównie igla-
stym. Na terenach położonych na tarasie Wisły i Świdra osiadają się mezo-
lityczni łowcy, którzy rozpoczynają historię rybołówstwa na tym terenie, 
posługując się już czółnami. Są to jednak wciąż ludy koczownicze. Wraz 
z udomowieniem zwierząt około 6500 lat temu na terenach położonych 
przy Wiśle pojawiają się pierwsi rolnicy, znający się także na ceramice 
– osadnicy reprezentujący kulturę ceramiki wstęgowej (rejon Karczewa)  
i kulturą pucharów lejkowatych.

Na terenie powiatu otwockiego odkryto stanowiska kultury amfor 
kulistych i około II tysiąclecia przed Chr. grupy koczowników kultury 
ceramiki o zdobieniach grzebykowo-dołkowych. Osadnictwo koncen-
truje się wzdłuż Świdra i Wisły. U schyłku neolitu pojawiają się także 
przedstawiciele kultury ceramiki sznurowej. Dość liczne są ślady osad-
nictwa pochodzące z epoki brązu, odnajdywane praktycznie na terenie 
całego powiatu. Około 1500 roku przed Chr. na terenie tym pojawiają się 
pierwsi osadnicy reprezentujący kulturę łurzycką, używającą już radła  
i wołów do orania ziemi. Ślady tej kultury odnaleziono na kilkudziesię-
ciu stanowiskach na terenie całego powiatu. Jednak osadnictwo koncen-
truje się wciąż w rejonie Karczewa. 

Około 700 r. rozpoczyna się epoka żelaza, właśnie w tym okresie po-
wstają pierwsze obwałowane grodziska na terenie Polski. Istotne dla hi-
storii powiatu otwockiego jest pojawienie się kultury grobów kloszowych. 

Na terenach nad Wisłą w rejonie Karczewa i Wiązowny występują 
cmentarze, pozostałości tej kultury. Stanowiska te są często niszczone, 
gdyż groby tej kultury znajdują się płytko pod ziemią. Na przełomie er 
obszary te obejmuje już kultura przeworska.

Ludność tej kultury uczestniczy w handlu z Imperium Rzymskim – 
niewątpliwie szlak handlowy musiał przebiegać wzdłuż Wisły. Ludność 
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zamieszkująca te tereny korzystała na dalekosiężnej wymianie handlo-
wej związanej z istnieniem tzw. Szlaku Bursztynowego. Z tego okresu 
pochodzą osady zlokalizowane m.in. w Janowie, Glinkach i Ponurzycy. 
Na terenie powiatu otwockiego znajdowane były liczne rzymskie monety.  
W związku z przesuwającymi się w kierunku południa plemionami Go-
tów, pomiędzy III a VII wiekiem mamy do czynienia z wyludnieniem 
terenów osadniczych. Po tym okresie na tereny te przybywają Słowianie. 

Lata najazdów Jaćwingów i Litwinów są okresem pewnego zahamo-
wania rozwoju tych ziem. Być może dokładniejsze badania archeolo-
giczne pozwolą odkryć więcej informacji na temat osadnictwa tych ziem  
w okresie wczesnego średniowiecza.

Dopiero około przełomu XII i XIII wieku tereny te zaczynają się 
rozwijać, a wzmianki o miejscowościach Ziemi Czerskiej pojawiają się  
w źródłach pisanych. Od czasów rozbicia dzielnicowego w 1138 roku 
Mazowsze pozostaje niezależną dzielnicą książęcą rządzoną przez ród 
Piastów Mazowieckich. Czersk staje się stolicą Księstwa Mazowieckiego 
(Czerskiego), okresowo taką funkcje pełni Warszawa i Płock. 

Księstwo Czerskie dzieli się na trzy powiaty, w tym tereny obecnego 
powiatu otwockiego znajdują się w granicach powiatu czerskiego. W tym 
czasie ważną rolę pełni leżący przy szlaku prowadzącym na południowy 
wschód Osieck. Książęta Mazowieccy zakładają tutaj nad rzeką gród wa-
rowny (nazwa Osieck pochodzi od osieka – formy fortyfikacji złożonej  
z pasa pni drzew ułożonych zaostrzonymi gałęziami na zewnątrz). Była 
to ważna warownia broniąca południowo-wschodniej granicy księstwa, 
założony został tutaj zwierzyniec i dwór myśliwski. W okolicznej puszczy 
książęta urządzali polowania i prawdopodobnie turnieje rycerskie, gdyż 
zamek czerski nie był dość duży do urządzenia szranków. Ciekawostką 
jest, iż na początku XIV wieku książę Trojden zaczyna pieczętować się 
herbem ze smokiem (wiwerną). W średniowiecznej ikonografii tego okre-
su smok oznacza szatana i zło, wyjątkiem jest nawiązanie do mitu ar-
turiańskiego, którym zapewne zafascynowany był dwór książęcy. Smok 
mazowiecki przetrwał do tej pory w herbie powiatu otwockiego.

Na początku XIV wieku Litwa, zagrożona ze strony Zakonu Krzyżac-
kiego, Ordy Tatarskiej i Księstwa Moskiewskiego, rozpoczyna starania  
o jak najlepsze stosunki z Polską i Księstwem Mazowieckim. Dla polep-



26

Ryc. 1. Okolice obszaru dzisiejszego powiatu otwockiego w 1781 r. Fragment mapy Li Palatinati di 
Mazovia, Rawa, e Plock…, Venezia 1781. Skan ze zbiorów prywatnych.
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szenia stosunków Polski i Litwy w 1325 roku skojarzono małżeństwo 
królewicza Kazimierza z córką księcia Giedymina Anną-Aldoną. Ożywa 
szlak handlowy w kierunku Liwu przez Osieck, przy przeprawie przez 
Świder rozwija się Kołbiel.

W związku ze wzrostem znaczenia Warszawy następuje nasilenie han-
dlu rzecznego, lądowego i gospodarki leśnej, co także przyczynia się do roz-
woju regionu. Warszawa staje się silnym ośrodkiem handlowym, świadczy  
o tym fakt, że w roku 1339 w Warszawie odbywa się proces polsko-krzy-
żacki. Papiescy kolektorzy wybrali Warszawę, gdyż odpowiadała ona ówcze-
snym normom, czyli posiadała odpowiednią liczbę budynków murowanych.

Wraz z rozwojem Warszawy na znaczeniu traci Czersk, szlak wiodą-
cy na Ruś przesuwa się w kierunku północnym, prowadzi przez Dobre 
i Okuniew. Po śmierci ostatniego z książąt mazowieckich Janusza III  
i inkorporacji Mazowsza do Korony w roku 1526 Warszawa traci znacze-
nie stolicy księstwa, stając się stolicą województwa. Nie hamuje to jednak 
rozwoju regionu. Aż do 1795 roku tereny obecnego powiatu otwockiego 
należały prawie w całości do Ziemi Czerskiej, sięgającej na wschodzie aż 
po okolice Cegłowa, tereny na północ od rzeki Świder i na zachód od wsi 
Glinianka leżały w granicach powiatu warszawskiego. Czersk był wte-
dy także siedzibą starostwa powiatu, z którego po 1539 roku wyodrębnił 
się powiat garwoliński, obejmujący południową część obecnego powiatu 
otwockiego z terenami obecnych gmin Osieck i Kołbiel oraz wschodnimi 
fragmentami gmin Wiązowna, Celestynów i Sobienie-Jeziory.

Włączenie Mazowsza do Korony wiąże się z nadaniem praw miejskich 
Kołbieli w 1532 roku, Karczew uzyskuje prawa miejskie w 1548 roku, 
a Glinianka (wówczas Wawrzynczew) w 1557 roku Rok później prawa 
miejskie uzyskuje Osieck, stając się siedzibą starostwa niegrodowego.  
O znaczeniu Osiecka jako miasta świadczy fakt, iż podczas epidemii  
w Warszawie w latach 1624-1626 schronił się tutaj wraz dworem Zygmunt 
III, który uciekł z Warszawy przed panującą tam zarazą.

Pod koniec XVI wieku Karczew staje się ważnym ośrodkiem handlu, 
pośredniczącym w handlu Wiślanym, za sprawą Melchiora Walbacha, 
który kupuje majątek w Ostrówcu i przyczynia się prawdopodobnie do 
rozwinięcia handlu bydłem i trzodą.

Do znacznego upadku i wyludnienia regionu przyczynia się okres wojny 
ze Szwecją. W 1663 roku Franciszek Bieliński, pułkownik Jana Kazimierza, 
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nabywa dobra otwockie. Jego syn Kazimierz Bieliński wynosi w ostatniej 
dekadzie XVIII wieku w Otwocku Wielkim rezydencję wg projektu Tyl-
mana z Gameren. Rezydencja zostaje połączona barokową osią zamkniętą  
z nowo wybudowanym kościołem w Karczewie, jej pozostałością jest po-
mnikowa aleja lipowa. W tym okresie wzdłuż mokradeł przy dawnym ta-
rasie Wisły na skraju lasu przekopany zostaje kanał, który umożliwia użyt-
kowanie „poleskich” podmokłych łąk i bagnisk pod uprawę. 

Przeniesienie życia administracyjnego Rzeczypospolitej do Warszawy 
przyczynia się do rozwoju regionu (Ryc. 1). 

Nowo wybudowany przez Annę z Radziwiłłów pałac w Wiązownie 
i dobrze urządzony folwark przynosi rozwój północnej części obecnego 
powiatu otwockiego. W dobrach Dobrzyńskich, Jezierskich i w posiadło-
ściach innych rodów powstają kolejne dwory i folwarki. 

Pod koniec XVIII wieku w Jeziorach w majątku Jezierskich powstaje 
fabryka kos.

Dużą rolę w rozwoju regionu ma powstanie utwardzonego traktu  
z Warszawy do Lublina. W 1835 roku w Starej Wsi przy Kołbieli powstaje 
nowoczesne, wzorcowe gospodarstwo rolne założone przez Zamoyskich. 
Wzdłuż Świdra powstają młyny pełniące także okresowo rolę tartaków.

Nie bez znaczenia ma także działalność, na terenie Łurzyca, potom-
ków osadników holenderskich. Zasiedlają oni tereny zalewowe Wisły po-
łożone od Wilgi aż do Wilanowa.

Wprowadzają na ten teren hodowle wikliny, budują pierwsze wały  
i kanały umożliwiające gospodarkę rolną na żyznych ziemiach. Olędrzy, 
zwani później Łurzycanami, są także zapleczem doskonałych rzemieślni-
ków obsługujących położone w lesistej części regionu miejscowości. 

Okres zaborów przynosi odebranie Gliniance praw miejskich w 1820 
roku Po powstaniu styczniowym następuje powolny upadek majątków 
ziemskich i utrata praw miejskich. W 1869 roku prawa miejskie traci Kar-
czew, Kołbiel i Osieck. Wiele wsi zostaje doszczętnie spalonych.

W roku 1874 bankier, inwestor i finansista warszawski Leopold Kro-
neneberg, założyciel m.in. Banku Handlowego i Szkoły Handlowej  
w Warszawie, uzyskał koncesję na budowę połączenia kolejowego z Mławy 
przez warszawską Pragę i Lublin do Kowla. By zrealizować tę inwestycję,  
w tym samym roku powołano Towarzystwo Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej  
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z siedzibą w Petersburgu i filią w Warszawie. Przy budowie zatrudnionych 
było dziennie do 25 tys. robotników. W sierpniu 1877 roku oddano linię 
kolejową do użytku. 

Powstanie Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej było istotnym elementem, który 
miał wpływ na rozwój letnisk i obecnych miast Józefowa i Otwocka (Ryc. 2). 

W wyniku parcelacji podupadającego majątku Kurtzów, właścicieli 
dóbr w Otwocku Wielkim i folwarku Anielin, powstają pierwsze wille 
zbudowane przez ilustratora i artystę Elwiro Michała Andriollego, w za-
łożonym nad Świdrem letnisku Brzegi. Obok w 1883 roku powstaje Boja-
rów – pensjonat oferujący naturalne jarskie potrawy i leczenie kumysem. 

W roku 1893 zostaje założone w Otwocku przez dr Józefa Geislera  
z Karczewa pierwsze w Polsce nizinne sanatorium przeciwgruźlicze,  
a w Warszawie ukazuje się książka Edmunda Diehla pt. Wille w Otwocku 
i warunki pobytu tamże, będąca pierwszym przewodnikiem po dzisiej-
szym Otwocku i okolicach.

Ryc. 2. Linia otwocka 1877-1893. Plan okolic stacji Otwock i przystanku Jarosław. 
Źródło: „Andriollówka”, 2018, nr 178.
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Białek – zapomniana część Józefowa

Rafał Pawliński

Zawiszom…

Najbardziej wysunięta na wschód część Józefowa, ograniczona mniej 
więcej rzeką Mienią, ulicą Rolniczą oraz leśną drogą stanowiącą granicę 
miasta z gminą Wiązowna znajduje się na terenie historycznej wsi Białek. 
Niniejszy artykuł stanowi próbę uporządkowania zgromadzonej przez in-
nych badaczy wiedzy i jest wynikiem dokonanego przez autora przeglądu 
akt zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Otwocku.

Wieś Białek usytuowana była nad Mienią przy dawnym ważnym szlaku, 
zwanym Traktem Wołowym, a później Traktem Napoleońskim. Szlak ten łą-
czył Warszawę z przeprawą na Bugu we Włodawie i prowadził m.in. właśnie 
przez Białek. Zyskał na znaczeniu szczególnie w XVI wieku1, przy czym moż-
na zakładać, że sama miejscowość powstała później – nie znalazła się bowiem 
na liście pięciu wsi erygowanej w 1589 roku parafii w Wiązownie. Nazwy tej 
nie ma też na dokumencie dotyczącym dóbr wiązowskich z 1659 roku2. 

Miejscowość jako Białka pojawia się na mocno schematycznej mapie 
Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1770 
roku3. Położenie przy wspomnianym wcześniej szlaku zadecydowało 
zapewne, że Białek pojawia się na wciąż mało precyzyjnej mapie Carte 
de la Pologne z 1772 roku (Ryc.1-2). Można przy tym odnieść wrażenie, 
że twórcy mapy omyłkowo narysowali dwa dopływy Świdra, z których  
jeden możemy współcześnie identyfikować jako Mienię4.

1. K. Oktabiński, Nad Mienią i Świdrem, t. 1, Wiązowna 2002, s. 51.
2. Ł. Galas, Historia wsi Rycice od XVIII do połowy XX w., w: Nieznana historia znanego 

miasta, Józefów 2015.
3. J. Filimonow, http://wiazowna.info.pl/leksykon/bialek (22.10.2016). 
4. Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats et subdivisée par districts construite 

par J. A. B. Rizzi Zannoni 1772. Zob. http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/series/690K_
Zannoni_Carte_de_la_Pologne/Zanonni_Carte_De_La_Pologne_sbc37329_Nr_14_Woiew._
Lubelskie_y_Rawskie_Mazowsze_y_Podlasie_Po%C5%82udniowe.jpg ( 10.02.2019).
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Ryc. 1. Carte de la Pologne (1772), szlak na odcinku Warszawa – Praga – Zastów – Białek – Kobiałka 
[Kołbiel] – Parysów – Żelechów.
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Pod taką nazwą Białek (wraz z Wiązowną, Boryszewem, Dziechciń-
cem i Góraszką) występuje też na pochodzącej z 1784 roku liście wsi na-
leżących do księżnej Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej5.

Potwierdzeniem istnienia Białka jest też o dziesięć lat starsza mapa 
Okolica Warszawy w diametrze pięciu mil, która nie obejmując swoim 
zasięgiem w pełni terenu interesującego z punktu widzenia niniejszego 
opracowania (Ryc. 3), nazywa wspomniany wcześniej szlak drogą „Do 
Karczmy Białkowskiey”6. 
5. K. Oktabiński, Nad Mienią…, dz. cyt., s. 142.
6. https://polona.pl/item/okolica-warszawy-w-diametrze-piaciu-mil,Mzc2NTc5MQ/0/#info: 

metadata (10.02.2019).

Ryc. 2. Carte de la Pologne (1772), szlak na odcinku Zastów – Białek – Kobiałka [Kołbiel].
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W 1798 roku Jan Alojzy Potocki, spadkobierca Marii z Lubomirskich 
Radziwiłłowej, sprzedał dobra wiązowskie, w skład których wchodził 
Białek, Józefowi baronowi de Maltzan 7.

Na mapie Special Karte von Südpreussen (Prus Południowych) z 1803 
roku nazwa miejscowości zapisana została jako Biallek8.

O rok późniejsza mapa Zachodniej Galicji – terenów, które włączone 
zostały do Austrii po III rozbiorze podaje z kolei nazwę Białki9. Z punktu 
widzenia niniejszego artykułu, mapa jest szczególnie ciekawa, gdyż wy-
raźnie lokuje wieś na prawym brzegu Mieni, nieco na północny wschód 
od Rycic i na zachód od Mlądza. 

7. K. Oktabiński, Nad Mienią (…), dz. cyt., s. 124.
8. http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/150K_Gilly_SKvSudpreussen/Gilly_

Spezialkarte_von_Suedpreussen_150k_BCUL_13_D3.jpg (10.02.2019). Należy odnotować, 
że Białek znajdował się wówczas w zaborze austriackim. Por. „Rocznik Józefowski”, t. 1, 
Józefów 2015, s. 57-61. [przyp. red.]

9. http://maps.mapywig.org/m/K.u.K._maps/series/288K_Karte_v_West_Galizien_Heldens-
feld/Heldensfeld-Benedicti_Karte_von_West_Galizien_02_BCUL.jpg (10.02.2019).

Ryc. 3. Fragment Okolicy Warszawy w diametrze pięciu mil (ca. 1794).
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Z danych ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 1827 roku wy-
nika, że w należącym do gminy Wiązowna Białku znajdowało się 5 do-
mów, w których mieszkało 28 osób10.

Miał wówczas być w Białku (Białce) „Most na palach (…). Karczma  
z drewna w węgieł z wystawką oraz stajnia. Chałupa węgieł dla dzierżaw-
cy mostu. Szlaban z barierami. Studnia z żurawiem. Most na palach z bali  
z barierami. Dom z drewna w słupy dla strażnika leśnego. Obórka w słupy”11.

Dość precyzyjną lokalizację Białka można też odczytać z Planu Dóbr 
Wiązowney (Ryc. 4), sporządzonego prawdopodobnie w związku z ich 
sprzedażą12. Ponownie wieś zaznaczona została na prawym brzegu rzeki, 
po obu stronach wspomnianego wcześniej Traktu Wołowego, przecinają-
cego w tym miejscu rzekę Mienię13.

Wiek XIX był czasem wielu zmian administracyjnych. Jedna z takich 
zmian miała miejsce w 1838 roku, kiedy to dobra wiązowskie, wśród któ-
rych wymieniono młyn Białek, zostały odłączone od powiatu siennickiego,  

10. D. M. Kozielska, Gmina Wiązowna. Leksykon krajoznawczy, Warszawa 2016, s. 32.
11. S. K. Oktabińscy, Z dziejów Glinianki i okolic, Otwock-Wiązowna 2009, za: J. Filimonow, 

dz. cyt.
12. J. Filimonow, dz. cyt.
13. https://polona.pl/item/plan-dobr-wiazowney,MjQ1NjAxODM/0/#info:metadata (11.02.2019).

Ryc. 4. Fragment Planu Dóbr Wiązowney (ca.1835).
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Ryc. 5. Fragment Topograficznej Karty Królestwa Polskiego (ca. 1850).
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obwodu stanisławowskiego, guberni mińskiej i włączone do powiatu i ob-
wodu warszawskiego, guberni mazowieckiej14.  

Na Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego (Mapa Kwatermistrzo-
stwa) z 1850 roku wieś z młynem zaznaczona jest w sposób analogiczny 
do wcześniejszych (Ryc. 5), na prawym brzegu rzeki15. 

Na prawym brzegu Mieni Białek (Białki) zaznaczony jest również na 
kolejnej mapie – Karcie Dawnej Polski z 1859 roku.

W omawianym kontekście dziwić może, że w opisie dóbr ziemskich 
Wiązowney z początku lat 60-ych XIX wieku Białka nie ma w wykazie 
wsi i osad. Nową miejscowością jest natomiast Emmów (Emów)16 założo-
ny na ziemi Kempnerów i Seweryna hr. Uruskiego w 1856 roku. 

Szczególnie interesującym dokumentem z punktu widzenia porusza-
nego zagadnienia jest sporządzona po rosyjsku Tabela likwidacyjna wsi 
Białek z 1866 roku17. Dostępny w otwockim archiwum odpis dokumentu 
z 1930 roku wymienia dwóch włościan uwłaszczonych na mocy carskiego 
ukazu o uwłaszczeniu włościan w Królestwie Polskim z dnia 2 marca 
1864 roku: Walentego Sobotę i Stanisława Charłampowicza. Wykazana 
jest w nim wyrażona w morgach i prętach wielkość obu gospodarstw, 
z uwzględnieniem podziału na użytki i nieużytki. Dokument precyzuje 
także przysługujące włościanom serwituty: prawo wypasu po 12 sztuk 
bydła (w lesie Ryczyca), prawo wywożenia z lasu drewna na opał (po  
2 fury zimą; po 1 latem) oraz prawo do pozyskiwania drewna do budowy 
i remontu chat, stodół i chlewów.

Serwituty mieszkańców Białka zostały zlikwidowane na mocy dobro-
wolnej umowy na przełomie 1876 i 1877 roku. Za rezygnację z serwitu-
tów otrzymali oni określoną ilość folwarcznej ziemi, położonej w dwóch 
oddzielnych działkach. Przekazane działki nie obejmowały 2 morg i 280 
prętów położonych „pod Włodawskim traktem”. 

W dokumencie widnieje jeszcze obszerna wzmianka o korekcie granic 
tych działek w 1904 roku, po wcześniejszym dokonaniu nowych pomiarów 
14. K. Oktabiński, Nad Mienią…, dz. cyt., s. 178.
15. http://maps.mapywig.org/m/Polish_maps/series/126K_Mapa_Kwatermistrzostwa/CP-26_

Kol_IV_Sek_IV_G%C3%B3ra_Czersk.jpg (10.02.2019).
16. D. M. Kozielska, dz. cyt., s. 40, 77.
17. Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział Otwock, Akta gminy Wiązowna powiat 

warszawski. Zakup i sprzedaż gruntów, akty notarialne z lat 1878, 1892, 1894, 1896, 1901, 
1902, 1904, 1906, 1911-1914, tabela likwidacyjna wsi Białek gminy Wiązowna.
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geodezyjnych w 1900 roku. O określoną liczbę dziesięcin i sążni zmniejsze-
niu uległy wówczas działki przyznane włościanom w 1876 roku. Niestety, 
odpis dokumentu nie zawiera planu przyznanych włościanom działek, mimo 
że tekst odpisu informuje o ich dołączeniu do oryginału dokumentu.

W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego wydawanym w latach 
1880-1902 przy haśle Białek umieszczono informację, że wieś znajdowała się 
w gminie i parafii Wiązowna w powiecie nowomińskim, przypadały na nią 
42 morgi ziemi, a zamieszkiwało ją 25 osób. Dodatkowo przy haśle Mienia, 
można wyczytać, że wskazana rzeka wpada do Świdra „pod wsią Białek”18.

Na dwa gospodarstwa w Białku wskazuje fragment mapy z 1911 roku19. 
Można na niej odczytać zbliżony do współczesnego przebieg części dróg 
w okolicy, z nieistniejącą przeprawą mostową u zbiegu ulicy Mieni i ad-
ministracyjnej granicy miasta Józefowa, po śladzie wspomnianego wcze-
śniej traktu wołowego (Ryc. 6). 

18. http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/124 (10.02.2019). http://dir.icm.
edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VI/350 (10.02.2019).

19. http://maps.mapywig.org/m/K.u.K._maps/series/075K/300dpi/3166_WARSCHAU_300dpi.
jpg (10.02.2019). Warto zwrócić uwagę na zmianę układu szlaków komunikacyjnych w 
okolicy Białka po uruchomieniu w 1877 r. Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Por. „Rocznik 
Józefowski”, t. 2, Józefów 2016, s. 35-47. [przyp. red.]

Ryc. 6. Fragment Mapy Monarchii Austro-Węgierskiej (1911).
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Liczba dwóch gospodarstw zaznaczona jest również na wojenno-topo-
graficznej mapie z 1912 roku20.   

Zbliżony układ dróg można odczytać z wykorzystywanej przez wojska 
niemieckie w czasie I wojny światowej mapie sztabowej z 1914 roku. Na-
zwy miejscowości zapisane na niej zostały cyrylicą, alfabetem łacińskim 
natomiast – ich niemiecka transkrypcja21. 

Trakt komunikacyjny przebiegający przez Białek zaznaczony jest nato-
miast szczególnie wyraźnie na kopii rosyjskiej mapy – „trójwiorstówki”22.

Pisząc o Białku w dawnych czasach należy wspomnieć również 
o epizodzie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Wzniesiona  
w latach I wojny światowej przez Niemców linia Przedmościa Warsza-
wa, przebiegająca m.in. przez Józefów i Emów stała się skutecznym 
punktem oporu 62 Pułku Piechoty w czasie Bitwy Warszawskiej23. 
Autor opracowania Ufortyfikowany Odcinek Wiązowna 1920 opisał to 
w sposób następujący: „W nocy z 13 na 14 sierpnia [1920] Rosjanie 
dotarli do Karczewa i Otwocka natychmiast też, zaatakowali mosty na 
Świdrze i stanowiska przy moście kolejowym w Józefowie, a następnie 
już główną pozycję obronną pomiędzy Emowem a Wiązowną, atak 
powtarzają 15 sierpnia na dolnym odcinku Mieni pomiędzy Białkiem 
a Emowem. Ataki prowadzone niewielkimi siłami (do 500 bagnetów) 
bez wsparcia ciężkiej artylerii nie są w stanie przełamać dobrze umoc-
nionych pozycji polskich.”24.

W 1921 roku wchodzący wciąż w skład gminy Wiązowna Białek miał 
12 budynków i 49 mieszkańców. Ustępował wielkością sąsiadującym  

20. http://maps.mapywig.org/m/Russian_and_Soviet_maps/series/126K/VTK_Ryad_XVIII_
List_A_1912_amwig.jpg (10.02.2019).

21. http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/025K_Westl_Russland/XXIII-9-F_
Nowogeorgijewssk-Segrshe-Warschau_Bl_46_1914_UWar.jpg (10.02.2019).

22. http://maps.mapywig.org/m/K.u.K._maps/series/126K_Russland_WW1/XVIII-A_
KuK_126K_Warszawa-Garwolin.jpg (10.02.2019).

23. Warto w tym miejscu dodać, że Rada Miasta Józefowa zdecydowała o nadaniu nazwy 
ulicy „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” nieodległej od dawnego Białka, a przebiegającej przy 
ruinie schronu obserwatora artylerii z 1915 r. drodze łączącej ulicę Wiązowską z ulicą 
Klimatyczną. Uchwała Nr 36/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 stycznia 2019 r.  
w sprawie nadania nazwy ulicy „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” w Józefowie http://api.esesja.
pl/zalaczniki/35176/36-uchwala_330863.pdf (11.02.2019).

24. http://wiazowna.cms-reg2.maxus.com.pl/571-UfortyfikowanyOdcinekWizowna1920.
htm#walki1920 (11.02.2019).
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z nim miejscowościom: Emowowi (14 budynków; 97 mieszkańców) i Ry-
cicom (44 budynki; 161 mieszkańców)25. 

Jak wspomniane zostało wcześniej, likwidacja serwitutów Białka miała 
miejsce jeszcze w XIX w. Likwidacja serwitutów przynajmniej części miesz-
kańców Emowa odbyła się już po wprowadzeniu ustawy z 7 maja 1920 roku 
o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego26. 

Z lat 1923-1925 pochodzi dokumentacja likwidacji serwitutów rodziny 
Grochal z Emowa27. Serwituty obciążały dobra Gródek, a współwłaścicieli 
majątku reprezentował w sprawie Antoni Skibiński, syn zmarłego poprzed-
niego właściciela – Józefa Skibińskiego. Na mapie przedstawiającej propo-
zycje podziału lasu należącego wówczas do majątku Gródek zaznaczony 
został wyraźnie, niebędący przedmiotem prowadzonej sprawy, teren pomię-
dzy rzekami Mienią, Świder i obecną ulicą Mlądzką w Emowie. Na terenie 
tym widnieje podpis „oddane za serwitut wsi Białek” (Ryc. 7). W pismach 
włączonych do sprawy przypominany kilkakrotnie szlak zwany jest Trak-
tem Wołowym Warszawa – Rudka. Nazwę własną ma także zresztą obecna  
ul. Nadwiślańczyków – w dokumentach zwana jest drogą Zaroślińską.

Białek zaznaczony jest również na przynajmniej kilku dostępnych  
w otwockim archiwum planach sytuacyjnych podziału gruntów wsi 
Emów z lat 20-ych XX w. Z planów odczytać można m.in. zarówno usy-
tuowanie Białka (nad rzeką Mienią, na południowy-wschód od Emo-
wa), jak i wspomniany wcześniej Trakt – na części planów zapisany jako  
Wołowy, na części jako Napoleoński28.  

Za Szczegółową Mapą Polski można podać, że w 1933 roku w Białku 
było 14 zabudowań29.

Dla Białka i okolicy bardzo ważną datą był 1 kwietnia 1939 roku. Wów-
czas to weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  

25. D. M. Kozielska, dz. cyt., s. 54.
26. Dz. U. z 1920 r. nr 42 poz. 249.
27. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział Otwock, Powiatowy Urząd Ziemski  

w Mińsku Mazowieckim, Sprawa likwidacji serwitutów drogą dobrowolnego układu Emów, 
gm. Wiązowna.

28. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział Otwock, Hipoteka w Otwocku. Księga 
hipoteczna Nr 193 oraz Księga hipoteczna Nr 129.

29. http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/series/025K/P40-S32-F_OTWOCK_1933.jpg 
(10.02.2019).



41

z dnia 27 marca 1939 roku o utworzeniu gminy wiejskiej Sulejówek, znie-
sieniu gminy wiejskiej Zagóźdź i o zmianie granic niektórych gmin wiej-
skich w powiecie i województwie warszawskim30. 

Zmiana granic gminy Letnisko-Falenica była wynikiem blisko trzylet-
nich prac uzgodnieniowych. O ile w treści samego rozporządzenia wskaza-
ne zostało, że z gminy Wiązowna wyłącza się m.in. część gromady Emów 
„położoną po zachodniej stronie drogi, tzw. traktu Napoleońskiego”, o tyle 
z samej dokumentacji sprawy dowiedzieć się można, że chodzi o część 
gruntów (ok. 20 ha) wsi Białek, zamieszkałych przez 20 osób (chrześci-

30. Dz. U. 1939 nr 28 poz. 188.

Ryc. 7. Fragment mapy przedstawiającej propozycje podziału lasu należącego  
do majątku Gródek (1923-1925).
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jan)31. Będący w posiadaniu autora akt notarialny z 1950 roku, czyli z okre-
su już po włączeniu części Białka do Letniska-Falenica podaje nazwy ulic: 
Mienia (obecna ulica Mieni) i Nowo-wiązowska (obecna ulica Rolnicza). 
Wskazany w akcie obszar nie jest również określany jako Białek, lecz jako 
wieś Rycice. Wykonane na dawnych podkładach geodezyjnych kopie mapy 
zasadniczej tego rejonu, w zestawieniu z informacjami z przywołanego ze-
społu akt, pozwalają natomiast stwierdzić, że do 1939 roku granica między 
Białkiem a Rycicami przebiegała liniami prostopadłymi do obecnej ulicy 
Wiązowskiej, w pobliżu jej skrzyżowania z obecną ulicą Rolniczą. 

Ustalona w 1939 roku na trakcie Napoleońskim granica między gmina-
mi Letnisko-Falenica i Wiązowna (w interesującym z punktu widzenia ni-
niejszego opracowania fragmencie) nie uległa zmianie, w związku z czym 
można zakładać, że wszelkie powojenne wzmianki o Białku odnoszą się 
już do jego części – dla Józefowa „za Mienią”.

Bezpośrednio po II wojnie światowej wieś (w dokumentacji – pół let-
nisko) Białek wymieniana była w składzie gminy Wiązowna jako część 
sołectwa Emów32. Niektóre  dokumenty powojenne nie wskazywały na 
letniskowy charakter Białka, podawały po prostu, że Emów, jedna z 24  
w gminie Wiązowna gromad, składa się ze wsi Emów i wsi Białek33. 

Zgodnie z zestawieniem miejscowości i gromad w dokumentacji Gmi-
ny Wiązowna z 1951 roku wieś Białek, część gromady Emów, oddalony 
był od gminy o 3 km, a od przystanku (w Józefowie) o 4 km.

Tereny dawnej wsi Białek, zarówno części wcielonej do Józefowa (Let-
niska-Falenica) przed II wojną światową, jak i części wsi Emów, zostały 
włączone w 1992 roku do jednej parafii w Otwocku-Mlądzu.  

Z oficjalnego wykazu miejscowości Białek (jako część wsi Emów) 
zniknął ostatecznie 1 stycznia 2009 roku, wraz z wejściem w życie rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grud-
nia 2008 roku w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw 
niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych34.

31. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział Otwock, Akta gminy Letnisko-Falenica 
powiat warszawski.

32. D. M. Kozielska, dz. cyt., s. 62.
33. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział Otwock, Akta gminy Wiązowna powiat 

warszawski.
34. Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1586.
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Nie ma więc już Białka. Nie ma traktu wołowego (Ryc. 11). Pamięć  
o szlaku w Warszawie zaznaczona jest nazwą ulicy Napoleona Bonaparte, 
a w gminie Wiązowna (w Kopkach) nazwą ulicy Trakt Napoleoński. 

 
Graniczna droga, leśna uliczka między Emowem i Józefowem, stanowiąca 

niegdyś oś wsi Białek zupełnie nie zdradza swojej przeszłości (Ryc. 8). 

Ryc. 8. Graniczna droga, leśna uliczka między Emowem i Józefowem, stanowiąca niegdyś oś wsi Białek 
zupełnie nie zdradza swojej przeszłości (2019). Fot. R. Pawliński.

Ryc. 9. Widok na koryto Mieni w dół rzeki. Most znajdował się za starą wierzbą na prawym brzegu, za którą 
zaczyna się Józefów. W wodzie widoczne drewniane kikuty podpór mostu (2019). Fot. R. Pawliński.
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Od kilkunastu lat nie ma już w Mieni większych pozostałości dawnego 
drewnianego mostu (Ryc. 9-10). Na mapach PTTK, w pobliżu miejsca 
gdzie był on zbudowany, jest jeszcze węzeł szlaków turystycznych o na-
zwie Białek (Ryc. 12). 

Oby nazwa tego węzła nie uległa zmianie, ponieważ wówczas znikną 
ostatnie ślady istnienia niewielkiej, a kiedyś znanej i znaczącej nie tylko 
w najbliższej okolicy wsi Białek.

Ryc. 10. Widok z lewego brzegu na dawny trakt. Dokładnie w tym miejscu był most. Po lewej stronie 
ostatnie zabudowania Józefowa (2019). Fot. R. Pawliński.

Ryc. 11. Stare wierzby w okolicach dawnego mostu (2019). Fot. R. Pawliński.
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Ryc. 12. Oznakowanie szlaków turystycznych PTTK w okolicy przystanku kolejowego Michalin (2019). 
Fot. R.  Lewandowski.

Szlaki turystyczne Mazowsza
Szlak zielony: Świdry Małe, Mazowiecki Park Krajobrazowy (MPK) – Białek, węzeł szlaków
Początek szlaku: Świdry Małe, MPK
Koniec szlaku: Białek, węzeł szlaków
Źródło: https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/76-pttk-mazowsze-swidry-male-mpk-bialek-wezel-szlakow
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Wiązowna – dominium von Maltzanów

Krzysztof Oktabiński

Po śmierci księżnej Marii Karoliny z Lubomirskich Radziwiłłowej  
w 1795 roku zadłużoną ekonomię Wiązowna wraz z pałacem odziedzi-
czył jej siostrzeniec Jan Alojzy Potocki. Ten 30 czerwca 1798 roku sprze-
dał cały majątek pułkownikowi Józefowi baronowi von Maltzanowi z Me-
klemburgii. A oto, co napisał o tej transakcji syn właściciela Fryderyk von 
Maltzan: „W międzyczasie rozpowszechniła się wiadomość o ojcu, jako 
chętnego kupna majątku, i dostał inne oferty atrakcyjne dla niego, jed-
nak nieodpowiednie pierwotnemu celowi. Tak więc obejrzano oddaloną  
o 3 mile Wiązownę, należąca do młodego hrabiego Potockiego. Pięć za-
gród, jedenaście wsi chłopskich, wielkie lasy i niezwykłe łąki należa-
ły do wybudowanego w dobrym guście domu mieszkalnego. Położona  
w równinie, z której wzniosło się łagodne wzgórze dla pałacu, jak go nazy-
wali ludzie, z jednej strony była ozdobiona przez piękny park, przez który 
płynęła rzeczka, z drugiej strony zdobiły ją budynki, bliższe dla kuch-
ni, obsługi, też do przyjęcia gości; dalsze dla gospodarstwa, w malowni-
czym kształcie i położeniu. Wszystko było bardzo wdzięczne. Wprawdzie  
w wojnie rewolucyjnej [powstanie kościuszkowskie – przyp. red.] wnętrze 
ucierpiało, mnóstwo połamanych mebli było porozrzucanych, które jed-
nak można było naprawić, ale zachowały się bardzo ładne parkiety i dobra 
sztukateria. Mój ojciec kupił Wiązownę za 150.000 talarów pruskich”1.

Po śmierci Józefa von Maltzana w 1805 roku majątek zostaje przejęty 
przez jego najmłodszego syna Adolfa von Maltzana z obowiązkiem spła-
cenia starszych braci, głównie Georga Ferdinanda Friedricha von Maltzan, 
Reichsfreiherr zu Wartenberg und Penzlin. Nowy właściciel, ożeniony  
z p. Izabelą Wodecką, zamieszkał w pałacu na stałe. Tam też urodziła się ich 
jedyna córka, Johanna von Maltzan, która już jako dorosła panna wyszła za 
mąż za hrabiego Cieszkowskiego – właściciela majątku Sucha koło Liwu. 

1. Fryderyk von Maltzan, Obrazy z życia von Maltzanów, fragment przetłumaczył Karsten Voss,  
Rostock 1871.
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Podczas wojny polsko-austriackiej przez kilka dni, w maju 1809 roku, 
w pałacu stacjonował książę Józef Poniatowski, a Izabela i Adolf von Mal-
tzanowie pełnili honory państwa domu. 6 maja 1809 roku w Wiązownie 
wydał odezwę „Do Polaków w zaborze austriackim”:

Polacy! Ziomkowie! My już dawniej zyskaliśmy niepodległość, jesteśmy 
Polakami, idźcie za naszym przykładem, niesiemy Wam hasło wolności  
i swobody. Przyłóżcie się do wielkiego wskrzeszenia ojczyzny!

W 1817 roku Georg Ferdinand, nie mogąc doczekać się spłaty zobo-
wiązań, przejął pałac i sprzedał swoją część majątku wraz z rezydencją 
przemysłowcowi warszawskiemu Michałowi Rydeckiemu. Adolfowi po-
została wschodnia część dominium z folwarkiem i okazałym dworem  
w Duchnowie. We władaniu Maltzanów-Cieszkowskich fragmenty 
Doliny Świdra pozostawały do roku 1870. Z tym, że w po upadku po-
wstania listopadowego, kiedy to Rosjanie spalili dwór w Duchnowie  
i przywlekli epidemię cholery, dziedzic przed jej skutkami przeprowa-
dził się do Drezna. Maltzanowie w pamięci mieszkańców Wiązowny  
i okolicy zapisali się jako popularyzatorzy hodowli ziemniaków i no-
wych ras krów mlecznych sprowadzonych z Niemiec. Z Meklembur-
gii też przybyli nowi osadnicy zasiedlający osady, m.in. Aleksandrów, 
Rudkę i założone od podstaw wsie: Izabelę, Maltzanów (ob. Malcanów), 
Penzlin (ob. Pęclin), Zanencin (ob. Żanęcin).

Rydecki, podobnie jak A. von Maltzan, też okazał się zaradnym gospo-
darzem, m.in. założycielem nowej wioski Michałówek. Po jego nagłym 
zgonie 28 sierpnia 1824 roku, żona z dziećmi najpierw wydzierżawili,  
a dwa lata później zlicytowali klucz wiązowski. Sukcesorzy Michała Ry-
deckiego nie radzili sobie z zarządzaniem i część majątku ruchomego 
(meble mahoniowe, lustra, obrazy, porcelana, książki) zostały wystawio-
ne na publiczną licytację 4 października 1825 roku. Z kolejnych opisów 
prasowych dowiadujemy się, iż we wsi [Wiązowna] znajduje się pałac 
mieszkalny, pawilony cztery, ogrody fruktowe dwa, warzywnych pięć, 
promenada angielska, folwark z pomieszkaniem, holendernią, stodołami 
i spichlerzem murowanym oraz maszynami do młócenia i sieczki, gorzel-
nia, browar, mielcuch murowane, młyn koński, młyn wodny i tartak, au-
steryi dwie, fabryka sukienna, owczarnia, mostów trzy z prawem pobie-
rania opłaty mostowego.

Połowę kwoty ze sprzedaży otrzymała wdowa – Bogumiła z Kry-
sińska, drugą część dzieci – Tekla, Teofila i Julian Rydeccy. Bogumi-
ła zmarła 30 grudnia 1848 roku. Pochowana została na warszawskich 
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Powązkach. Natomiast dziedzic Wiązowny spoczywa na wiązowskim 
cmentarzu, jeszcze na początku XXI wieku można było zobaczyć frag-
menty jego nagrobka.

Jak już wspomniano, 13 października 1827 roku dominium zakupił 
na licytacji w Warszawie senator, minister spraw wewnętrznych i poli-
cji Tadeusz hrabia Mostowski (1766-1842). Mimo iż Mostowski nie był 
zwolennikiem powstania, w jego majątku nad Mienią w lutym i marcu 
1831 roku stacjonowali carscy żołnierze gen. Grigorija Rosena i Teodora 
Geismara armii feldmarszałka Iwana Dybicza (1785-1831), łącznie ok. 10 
tys., szykujący się do zdobycia Warszawy. W wyniku ich pobytu odnoto-
wano znaczne zniszczenia w samym pałacu i w wiosce2. 

Zachowany spis szczegółowo informuje o stanie zabudowy zespo-
łu pałacowo-ogrodowego z 1840 roku: „1. Pałac mapis [całkowicie – 
przyp. K.O.] murowany. 2. Oficyna murowana jednopiętrowa. 3. Ko-
mórka z desek. 4. Kloaka. 5. Oficyna murowana o parterze i piętrze  
z piwnicami. 6. Wozownia. 7. Lodownia z bali. 8. Oficyna murowana  
z suterenami i jednym piętrze. 9. Dom parterowy, drewniany na po-
dmurowaniu. 10. Kuchnia, dom drewniany. 11. Dom murowany z su-
terenami, parterowy. 12. Holendernia murowana z kamienia [obora 
dla krów – przyp. K.O.]. 13. Dom piętrowy drewniany w węgieł po-
stawiony. 14. Chlew z drewna w słupy3. 15. Stajnia w części muro-
wana, w części z drewna w słupy. 16. Stodoła o dwóch klepiskach  
w części z kamienia, w części z bali. 17. Stodoła o trzech klepiskach 
na podmurowaniu. 18. Owczarnia murowana z pułapem.19. Studnia  
z bali cembrowana z żurawiem. 20. Dom fabryczny o parterze z pawi-
lonem piętrowym, po końcach  murowany. 21. Dom z drewna w węgieł. 
22. Wozownia mała z desek. 23. Stajenka z bali. 24. Dom z drewna  
w węgieł. 25. Dom z drewna w węgieł. 26. Dom z drewna w węgieł. 
27. Studnia z bali cembrowana z żurawiem.28. Karczma i stajnia na 
podmurowaniu z cegły palonej. 29. Poddasze, tamże na słupach drew-
nianych. 30. Parkan z bali ogradzające podwórze. 31. Dom z drewna 
w węgieł. 32. Stajenka pod szczytem domu. 33. Poboczna stajenka. 
34. Dom z drewna w węgieł. 35. Dom podobnyż. 36. Dom z drewna  
w węgieł. 40. Chlewek z równego drewna. 41. Dom pojedynczy  
z drewna w węgieł. 42. Dom z drewna w węgieł. 43. Dom w winkiel 
wystawiony mapis. 44. Zrąb murowany z cegły po drewnianym domu. 
2. Szerzej o zniszczeniach napisał: K. Oktabiński, Wiązowskie dziedzictwo hr. Mostowskiego, 

„Rocznik Otwocki”, t. 7 (2002), s. 49.
3. Węgieł, słupy – to terminy ciesielskie, określające rodzaj konstrukcji.
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45. Podobny zrąb. 46. Podobny zrąb. 47. Dom z drewna w węgieł. 48. 
Dom z drewna w węgieł. 49. Zrąb z bali po chlewku. 50. Papiernia  
z drewna o piętrze z suterenami. 51. Wozownia ze stajnią z bali. 52. 
Dom z drewna w węgieł dla ogrodnika. 53. Oranżeria mapis murowa-
na. 54. Studnie w ogrodzie dwie. 55. Sześć skrzyń inspektowych. 56. 
Ogrodzenie sadu – 760 łokci bieżących morgów z trzema bramami 
ogród fruktowy zamykający. 57. Następnie 259 łokci bieżących szta-
chet z łat od tyłu ogrodu. 58. Gorzelnia i browar z cegły palonej z sute-
renami i piwnicami sklepionymi z kompletną maszynerią. 59. Studnia 
cembrowana z bali. 60. Skład z bali. 61. Młyn ciągniony [maneż]. 62. 
Holendernia na pół murowana. 63. Tartak na wodzie Miny [Mieni – 
przyp. K.O.] popsuty. 64. Ogrodzenie: 72 i pół łokci sztachet hyblowa-
nych, 106 łokci bieżących sztachet z łat, w sumie 5940 łokci bieżących 
płotów z bramami”4. Popsuty tartak stał bezczynnie, było kilka nieod-
budowanych zabudowań gospodarczych, zniszczonych podczas kwate-
rowania tu oddziałów carskich. Ponadto przywleczona przez żołdaków 
epidemia cholery spowodowała znaczny ubytek liczby mieszkańców. 
Zadłużenie majątku 19 maja 1840 roku wynosiło 160.800 zł.

Po zgonie hrabiego Mostowskiego we Francji w 1842 roku najpierw 
spadkobiercy puścili majątek w dzierżawę, a później sprzedano go na li-
cytacji w Warszawie. W 1844 roku dobra ziemskie wraz z pałacem, fol-
warkiem i wsiami wyceniono na 73.386 rubli i 17 kopiejek. 

W latach 1844-1857 zespół pałacowo-ogrodowy, jak i całe dominium 
było we władaniu nowej właścicielki, Rozalii z Rozenthalów Kempne-
rowej (wdowy po Jakubie Joachimie Kempnerze, jednym z najzamoż-
niejszych mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego), i jej synów – 
Aleksandra i Edwarda z Warszawy. W 1846 roku wspólnikiem Rozalii  
i współwłaścicielem majątku zostaje Seweryn hr. Uruski, który otworzył 
1 stycznia 1847 roku mleczarnię na warszawskim Sewerynowie, gdzie 
oferował wyroby mleczarskie pochodzące z majątku Wiązowna. Przyję-
cie na wspólnika hr. Uruskiego było polityczno-administracyjnym forte-
lem, pozwalającym ominąć carskie prawo. Prawo, z którego wynikało, że 
ludność pochodzenia żydowskiego nie mogła na terenie Królestwa Pol-
skiego posiadać majątków ziemskich. Rozalia zmarła 23 czerwca 1881 
roku, spoczywa na cmentarzu żydowskim w Warszawie, ale jeszcze przed 
śmiercią sprzedała mało dochodową majętność.

4. APW, Hipoteka dóbr Wiązowna. Sygn.830.
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Ryc. 1. Okolice Wiązowny, fragment Topograficznej Karty Królestwa Polskiego (ca. 1850).
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W 1857 roku dobra Wiązowna (por. Ryc. 1) wraz z pałacem kupili 
Stanisław Brykczyński h. Gwiaździcz (sędzia pokoju okręgu włodaw-
skiego od 1855 roku) i jego żona Wanda hr. Zamoyska h. Jelita. Jako 
ciekawostkę trzeba dodać, iż wraz z kupnem wprowadzili „zakaz polo-
wania na ptactwo i zwierzynę w całych dobrach”. Stanisław Brykczyń-
ski zmarł po krótkiej chorobie 28 marca 1859 roku w Sichowie, majątku 
Potockich. W sumie wdowa Brykczyńska i jej czterej synowie: Stani-
sław, Antoni, Stefanem i Józefem byli właścicielami Wiązowny do 1862 
roku. Z materiałów źródłowych wynika, że w 1862 roku dobra ziemskie 
Wiązowna obejmowały włók 372, morgów 22, prętów kw: 5, znajdowa-
ły się w nich wzniosły pałac, oficyn murowanych piętrowych trzy, pra-
wie wszystkie inne zabudowania gospodarskie murowane, a pod niemi 
piwnic 30 przepysznych, park z wiekuistemi drzewami, ogród owocowy  
z oranżerią obmurowany.

Kolejni właściciele to Domańscy. Julian Władysław Michał Domański 
h. Larysza, urodzony w Warszawie, był synem Juliana i Anny Racheli 
Wolskiej. Ożeniony z urodzoną w Wilnie Stefanią Teofilą Jurkowską. Ich 
ślub odbył się 18 listopada 1853 roku w warszawskim kościele pw. Św. 
Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Zmarł 15 stycznia 1865 roku. 
Stefania zmarła 19 stycznia 1919 roku. Oboje pochowani są na cmentarzu 
powązkowskim w Warszawie. 

W wyniku carskiego ukazu pańszczyźniani chłopi zostali uwłaszcze-
ni, resztę ziem kupili cząstkowi nabywcy, budowniczowie linii kolejowej  
i miłośnicy wilegiatury, m.in. carski pułkownik Aleksander Westernick 
ok. 1885 r., założyciel Willi Wiązowskich koło stacji Otwock, czy Ski-
bińscy, twórcy folwarków Gródek i Gródek-Mienia, trochę później Leon 
Chrzanowski, założyciele Zagórza. Największa parcelacja majątku była 
jednak w latach 1864-1877.

W czasie rządów Juliana Władysława Domańskiego i jego sukceso-
rów przypadających na lata 1862-1877 dominium wiązowskie przestało 
istnieć. Z tym, że jeszcze w 1867 roku liczyło 236 włók powierzchni,  
a w pałacu i oficynach w tym czasie były 22 elegancko umeblowane poko-
je. 9 listopada 1870 roku za zaleganie w opłacie rat uszczuplone wiązow-
skie dobra wraz z pałacem przeszły na własność Towarzystwa Kredyto-
wego Ziemskiego. W 1871 roku trafiły w ręce Franciszka Jaroszyńskiego, 
o którym prawie nic nie wiemy. 
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Czytelnikom pragnących poszerzyć swoją wiedzę o Wiązownie i jej 
właścicielach polecam:

•	 J. Janisz, Duchnów – przeszłość i współczesność, Duchnów 2017.
•	 D. M. Kozielska [red.], Malcanów 1814-2014. Wieś  

w gm. Wiązowna. Gawędy krajoznawcze, Warszawa 2014.
•	 D. M. Kozielska, K. Oktabiński [red.], Gmina Wiązowna.  

Leksykon krajoznawczy, Warszawa 2016.
•	 K. Oktabiński, Nad Mienią i Świdrem, cz. 1-3, Warszawa, 

Otwock, Wiązowna 2002-2005.
•	 K. Oktabiński, Śladami filantropów. Rzecz o rodzinie Szlenkierów 

i ich podwarszawskiej wilegiaturze, Warszawa 2007.
•	 A. Polonius (alias Andrzej Neuman), Widziałem oblężenie  

Warszawy, Poznań 2018.
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Brzegi i nieznane ornamenty  
mistrza Andriollego

Robert Lewandowski

…w 125. rocznicę śmierci Andriollego

„– Kupuje pan u nas nieruchomość? – spytałem. 
– Chcę kupić – w tym celu głównie aby ją przerobić po swojemu 

[odpowiedział Andriolli]. 
Z Kazimierza przywiozłem kilka motywów architektonicznych, które 

pragnąłbym na gruncie warszawskim zaszczepić. Ludziska nie domyślają się 
nawet, ile skarbów artystycznych znajduje się u nas w poniewierce  

i zapomnieniu. Dopiero gdy się je wydobędzie, odczyści i na światło wystawi, 
oczy się rozszerzają, usta otwierają i tłum woła: aaaa!...”1 

 
Elwiro Michał Andriolli (1836-1893) zakupił nieruchomość w grani-

cach dzisiejszego Otwocka i Józefowa. Zauroczony okolicą rzeki Świder, 
w 1880 roku kupił część należącego do Zygmunta Kurtza2 parcelowanego 
folwarku Anielin. Obszerny majątek – prawie 202 hektary – położony był 
„po obu brzegach Świdra”3, sięgał od ówczesnego i dzisiejszego „mostu 
kolejowego, prawie aż do ujścia Świdra do Wisły”4. 

Przyjaciel Andriollego doktor Henryk Dobrzycki5 był świadkiem po-
wstawania kolonii letniskowej nad Świdrem. W swoich wspomnieniach 
wydanych drukiem6, opisał rozmowę z artystą, nowym właścicielem przy-

1. Por. „Tygodnik ilustrowany”, 1893, nr 192.
2. Zygmunt Kurtz (1848-1917), właściciel Otwocka Wielkiego.
3. H. Piątkowski, H. Dobrzycki, Andriolli w sztuce i życiu społecznem, Warszawa 1904, s. 104.
4. Tamże.
5. Henryk Dobrzycki (1841-1914), polski lekarz, filantrop, pionier i propagator lecznictwa 

klimatycznego i sanatoryjnego na ziemiach polskich, wykonawca testamentu  
E. M. Andriollego.

6. Mowa o albumie pt. Andriolli w sztuce i życiu społecznem,  Warszawa 1904.
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Ryc. 1. Przystanek Jarosław i plan willi położonych nad Świdrem. Źródło: „Andriollówka”, 2018, nr 178. 
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szłych Brzegów, który powiedział: „Mam to, czegom pragnął, do cze-
gom wzdychał: naturę i ciszę. W najpiękniejszym punkcie zbuduję sobie 
wygodny dworek, a w miarę środków będę budował wille dla letników, 
ale dla letników miłujących spokój i pragnących rzeczywiście zapomnieć 
podczas lata o wielkim mieście oraz o jego okropnościach”7. 

Na zakupionym terenie artysta prowadził działalność kolonizacyjną. 
Karczował las, wytyczał drogi, bulwar spacerowy wzdłuż rzeki, wzmac-
niał brzegi rzeki, budował groble, a nawet most, uprawiał pole, założył 
ogród owocowy i park. Zadowolenie z wyboru nowego miejsca zamiesz-
kania Andriolli wyrażał w rozmowie z H. Dobrzyckim następująco: 
„Okolice Warszawy znam wybornie, i mogę cię zapewnić – mówił An-
driolli – że w promieniu cztero lub pięciomilowym, nie znajdziesz miej-
scowości, która by pod względem zdrowotności, ciszy i wszelkich innych 
korzystnych warunków mogła iść z Brzegami o lepsze”8. 

W 1883 roku osada, w której było kilka drewnianych dworków, otrzy-
mała oficjalną nazwę folwark Brzegi. Każdy z nowych domów powstawał 
według projektu Andriollego, pod jego czujnym okiem i kierunkiem, ale 
przy współpracy z cieślami z pobliskich miejscowości9.

Z opisów i wspomnień naocznych świadków i przyjaciół Andriollego 
dowiadujemy się, jak powstawały pierwsze domy w Brzegach10, jak wy-
glądało zaplecze budowy, jakie plany wobec osady posiadał artysta, jak 
naśladowali go sąsiedzi i letnicy z Warszawy, czyli w jaki sposób powsta-
wał dzisiejszy styl nadświdrzański znany jako świdermajer. 

Antoni Pietkiewicz (Adam Pług) opisał swoje wrażenia z pierwszej 
wizyty w Brzegach w 1880 roku: „Zajrzałem tam do niego, gdy dopiero 
klecił pierwszy swój domek, a klecił nie w przenośnym, lecz w najściślej-
szym rozumieniu tego wyrazu: bo choć miał las, nie miał z tego lasu bu-
dulcu – ledwie mógł z niego czerpać krokwie i łaty. Trochę więc materiału 
budowlanego ściągnął ze Stasinowa, trochę dokupił, aby mu wystarczyło 
na słupy, na belki i futryny do drzwi i okien, a mając wiązanie domu, 
zewnątrz i wewnątrz obijał go łatami, próżnię zaś między nimi wypeł-
niał gliną, pomieszaną z wiórami i posiekanymi drobno gałęźmi. Był to 

7. Tamże, s. 101-103.
8. Tamże, s. 193.
9. Por. „Tygodnik ilustrowany”, 1893, nr 193.
10. Por. „Świdermajer”, 2015, nr 1.
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jego pomysłu nowy rodzaj muru pruskiego, który gdy wysechł, znowu 
zewnątrz i wewnątrz pokryło szalowanie tarciczne. […] 

Za drugiej mojej bytności tegoż lata zastałem już pierwszy domek skoń-
czony, gustownie wewnątrz urządzony, a gospodarza zajętego przed nim 
rysowaniem węglem na wielkich deskach ornamentów, które miały być 
wypiłowane i służyć za ozdobę grzebienia dachu oraz ganku. Była już przy 
tym i stajenka, i osobna chałupa dla czeladzi, a w głowie Andriollego nowy 
projekt ujęcia w karby i uregulowania swawolnej rzeki, która niby prawdzi-
wy świder świdrowała mu i podrywała brzegi. […] 

I co rok domków tych przybywało, aż nareszcie liczba ich doszła do czter-
nastu, ku czemu znakomicie się przyczyniła wystawa przemysłowo-rolnicza na 
Placu Ujazdowskim, po której Andriolli zakupił kilka pawilonów od wystaw-
ców, rozebrał je, spławił po Wiśle na galarach w pobliże swoich Brzegów do 
wioski Świdrów, skąd na podwodach dostały się na miejsce przeznaczenia, aby 
się odrodzić w postaci bardzo zgrabnych domków, przeznaczonych na latowi-
sko dla warszawian. Naturalnie, że każdy z owych domków stanął pod czujnym 
okiem i kierunkiem Andriollego, że w każdej, czy ciesielskiej, czy stolarskiej, 
czy mularskiej robocie, jego artystyczna ręka uczestniczyła; bo nie tylko znał 
się na wszystkim, ale nawet lubił namiętnie pracę tego rodzaju. […] 

Zbyteczna rzecz dodawać, że wzniesienie tylu budowli i zasadzenie 
tylu drzew potrzebowało wielu najemników, a to wprowadziło Andriollego  
w styczność z włościanami z pobliskich Świdrów. Zrazu miewał z nimi dość 
ostre starcia; nie podobała się niektórym jego energia i stanowczość, hardo się 
więc stawiali, lub chcieli lekceważyć ciaracha, który chodził w kubraku albo 
w bluzie, w długich, najczęściej zakurzonych i zabłoconych butach, nieraz 
bez krawata na szyi, a zwykle z gołą głową i wcale nie wyglądał po pańsku; 
ale wola jego żelazna, śmiałość szalona, z jaką sam jeden wobec zgrai karcił 
zuchwałych, wprowadziły ich w rygor należyty, a potem przeświadczenie, że 
ten człowiek zna się na wszystkim i wszystko umie, że w potrzebie i poradzi 
im, i dopomoże, i nauczy ich wielu rzeczy pożytecznych, i w chorobie poda 
ratunek, powoli nawiązało pomiędzy sąsiadami jak najlepsze stosunki. Z cza-
sem zaś te stosunki zmieniły się w przyjacielską zażyłość, kiedy włościa-
nie zrozumieli, ile dobrego byli winni Andriollemu; dzięki jemu to bowiem  
licha ta wioska nadwiślańska doszła rychło do dobrobytu, gdy się otwarło dla 
niej znaczne źródło zarobku, bądź w wynajmowaniu furmanek dla letników, 
bądź w sprzedaży różnych produktów, bądź wreszcie w odstępowaniu im na 
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mieszkania chat swoich, które powoli zaczęły się w tym celu znacznie ku 
lepszemu przekształcać. Toteż nigdy Andriolli z ich strony nie doznał żadnej 
szkody ani kradzieży, nie tylko wtedy, kiedy zimą najczęściej przesiadywał  
w Warszawie, ale i wtedy nawet, gdy czas dłuższy mieszkał w Paryżu”11.

W przewodniku Edmunda Diehla z 1893 roku12 znajduje się Plan willi 
położonych nad Świdrem oraz mało znany rozdział pt. Wille nad Świdrem. 
Według E. Diehla: „W odległości około dwóch wiorst od stacji Otwock, ku 
zachodowi, po obydwu stronach rzeki Świder, znajduje się szereg willi, które, 
tak z powodu charakteru samej miejscowości, jak i warunków do mieszkań 
przywiązanych, znacznie się różnią od willi położonych przy stacyi. […] 

Dla przyjeżdżających z Warszawy do mieszkań ponad Świdrem, pociągi 
kolejowe w dwóch zatrzymują się miejscach: na przystanku „Jarosław”, lub 
na stacji „Otwock”; przy pierwszem jednak tylko niektóre pociągi, względ-
nie do rodzaju jazdy […]. Wysiadający na przystanku, zmuszeni są odbywać 
drogę pieszo, na miejscu bowiem nie tylko nie ma furmanek, lecz i schroni-
ska w razie słoty. Do wielu jednak willi odległość z przystanku znacznie jest 
krótszą, niż ze stacji, jak to z planu widzieć można, - dla mężczyzn zaś droga 
ponad rzeką nawet do miejscowości więcej oddalonych nie jest zbyt przykrą 
do przebycia”13 (Ryc.1).

E. Diehl opisywał Brzegi Andriollego następująco: „Wszystkie wille, dwor-
kami zwane, są bardzo lekkiej konstrukcji, przeważnie parterowe z oddzielnemi 
kuchniami, w artystycznym nieporządku ponad brzegiem rozrzucone i prze-
znaczone dla jednej rodziny. Brzegi z pośród innych willi wyróżniają się swoim 
charakterem i pomimo lekkiej i niewyszukanej budowy domków, improwizo-
wanych werand, skromnego urządzenia wewnętrznego i cen stosunkowo nie 
niższych, niż na willach przy stacji, zawsze są przepełnione. Mieszkańcy two-
rzą tu rodzaj oddzielnej kolonii letniej, używając całej swobody w dni ciepłe  
i słoneczne i godząc się z losem, gdy mniej sprzyjająca pogoda dokuczy. Ma-
lowniczy Świder, tworzący kilka zgięć na niewielkiej stosunkowo przestrzeni, 
i swobodny daleki widok – bawią oko; wycieczki do lasu lub na łąki chętnie są 
przedsiębrane zbiorowo, toalety nie krępują towarzystwa, a dziatwa z całą swo-
bodą kilka razy dziennie używa kąpieli rzecznych. Gwarno i rojno jest w Brze-
gach w piękne dni czerwcowe i lipcowe, życie prawdziwie sielankowe, braknie 
tylko wygód, do których mieszkańcy miasta trochę przywykli, a których, gdy 
pogoda nie dopisze, na razie zastąpić nie można widokami natury”14 (Ryc. 2).

11. Por. „Tygodnik ilustrowany”, 1893, nr 193.
12. E. Diehl, Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże, Warszawa 1893.
13. Tamże, s. 37-38.
14. Tamże, s. 39.
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Ryc. 2. Brzegi nad rzeką Świder (1884). Fot. Ze zbiorów autora.
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W poszukiwaniu andriollowskich ornamentów pojawia się pytanie,  
czy zachowały się do dzisiaj owe „motywy architektoniczne” Andriollego?

 
W pracowni Andriollego w Brzegach, w latach 1880-1882 powstawały 

liczne ilustracje m.in. do Pana Tadeusza A. Mickiewicza15. 
Do poematu Andriolli wykonał łącznie 60 rysunków: 25 dużych rysun-

ków całostronicowych (tablic), 10 mniejszych rysunków w tekście (wi-
niet utworzonych przez sceny figuralne), 12 inicjałów oraz 13 finalików16. 

Tekst każdej księgi poematu Mickiewicza rozpoczyna się ozdobnym 
inicjałem, którego kompozycja zamyka w sobie literę, ilustrację (ze sceną 
figuralną) oraz ornament (Ryc. 3-14).

Każda księga zakończona została bogato zdobionym finalikiem, które-
go kompozycja zamyka w sobie ilustracje (ze sceną figuralną) oraz orna-
ment (Ryc. 15-26).

Ostatni finalik w albumowym wydaniu Pana Tadeusza17 – portret  
Adama Mickiewicza18, został także wkomponowany przez Andriollego  
w ozdobny ornament (Ryc. 27). 

15. Fragment listu Andriollego do Władysława Bełzy we Lwowie, Anielin-Brzegi 22 grudnia 1881 r.: 
„Może chcesz wiedzieć coś o mojem otoczeniu? Oto mieszkamy na nowej siedzibie, którą z Anielina 
przechrzciłem na Brzegi. Wokoło las sosnowy, który teraz huczy i wyje. Śnieg pada obfity i to po raz 
pierwszy tej zimy. Siedzimy z Żoną w niewielkim pokoiku, który za pracownię i sypialny służy. Stół 
zawalony przyborami do rysunków, deskami, dziennikami i ładunkami. Żona przegląda  
„Tyg. Powszechny”. Ja po powrocie z polowania ukończyłem finał do Pana Tadeusza i piszę list [...]”. 
Por. J. Wiercińska, Andriolli świadek swoich czasów. Listy i wspomnienia. Wrocław 1976, s. 133-134.

16. Por. Andriolli. Bibliografia ikonograficzna, t. 18, Józefów 2018.
17. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Lwów [1882].
18. List Andriollego do Władysława Bełzy we Lwowie z dnia 8 stycznia 1882 r. opisujący okoliczności 

powstania portretu Adama Mickiewicza zamieszczonego w ilustrowanym wydaniu Pana Tadeusza 
(Lwów 1882): „Szanowny Panie! W tej chwili otrzymałem list Pański z 4 stycznia i niezwłocznie 
odpowiadam. Z rysunkiem do Pieśni VIII [księga VIII Pana Tadeusza] tak się stało. Posłałem go wraz  
z dwoma głównymi inicjałami do Warszawy dla wręczenia Zajkowskiemu [drzeworytnik]. Służący mój 
oddał wszystkie, wyjąwszy zakwestio[no]wanego, który ku największej mojej zgryzocie znalazłem we 
3 tygodnie potem na półce. Przedstawia scenę Zajazdu na stronie 231 „I by donośniej mówić, wstąpił na 
stos wielki”. Do księgi IX (Bitwa) na czas oddałem rysunek (str. 248): „Ocenił przeciwnika zręczność 
Maciek stary”. Nie rozumiem, co się stało i gryzę się tym niewymownie, tym bardziej że ze strony 
Pana tylko uprzejmość i najwyższa delikatność mię spotyka. Pojutrze jadę do Warszawy i kwestię tę 
zbadam u Zajkowskiego. Tymczasem dodam, że do księgi XI wszystkie rysunki już dawno odesłałem, 
a przedwczoraj i cała księga XII została do Warszawy wysłana. Wszakże wobec przykrości, jaką Panu 
wyrządziłem, tej chwili zaczynam drugi niewielki rysunek do księgi XII i z największą chęcią zrobię 
darmo portret Mickiewicza. – Wskaż tylko Pan, który mieć życzysz i jakiego rozmiaru. Proszę  
o wiadomość jak najprędszą. Zosię według żądania Pańskiego za 2 tygodnie narysuję i Panu na ręce 
nie rytowaną deskę przeszlę. W razie, gdyby się podobała, każ Pan rytować za granicą. W przeciwnym 
zwróć mi Pan kliszę, a żadnej nie będę rościć pretensji. Tymczasem raz jeszcze najserdeczniej 
przepraszam i choć po czasie już, obojgu Państwu szlę życzenia Świąt i szczęścia. Sługa Andriolli”.  
Por. J. Wiercińska, Andriolli świadek swoich czasów. Listy i wspomnienia. Wrocław 1976, s. 134-135.
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Ryc. 3-8. Inicjały 6 ksiąg Pana Tadeusza, każda kompozycja zamyka w sobie literę, ilustrację 
(ze sceną figuralną) oraz ornament. Fot. Ze zbiorów autora.
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Ryc. 9-14. Inicjały 6 ksiąg Pana Tadeusza, każda kompozycja zamyka w sobie literę, ilustrację 
(ze sceną figuralną) oraz ornament. Fot. Ze zbiorów autora.
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Ryc. 15-20. Finaliki 6 ksiąg Pana Tadeusza, każda kompozycja zamyka w sobie ilustrację  
(ze sceną figuralną) oraz ornament. Fot. Ze zbiorów autora.
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Ryc. 21-26. Finaliki 6 ksiąg Pana Tadeusza, każda kompozycja zamyka w sobie ilustrację  
(ze sceną figuralną) oraz ornament. Fot. Ze zbiorów autora.
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Łącznie w Panu Tadeuszu występuje 25 kompozycji z ornamentami 
Andriollego.

W 1883 roku Andriolli wyjechał do Paryża, gdzie z przerwami miesz-
kał i pracował do roku 1886. Podczas tego pobytu w 1885 roku francuski 
wydawca Firmin-Didot wydał książkę J. F. Coopera pt. Les Pionniers19  
z ilustracjami „Pana Andriollego”20.

W książce znajdują się dwa ornamenty (nazwane przez wydawcę), które 
rysował mistrz Andriolli21: na stronie 205 – znajduje się ornament geome-
tryczny (Ryc. 28), a na stronie 231 – znajduje się ornament roślinny (Ryc. 29).

Jeżeli przyjmiemy, że ornament jest jedną z form wypowiedzi arty-
stycznej, jest ozdobą ukształtowaną przez ułożenie pewnych elementów 
zdobniczych (motywów) według z góry obranych zasad22, to analizując 
opisane powyżej rysunki ornamentów Andriollego możemy wyróżnić 
wśród nich motywy abstrakcyjno-geometryczne. 

Takie lub do nich podobne motywy ornamentów, w całości albo części 
mogły być wykorzystywane przez Andriollego do wykonywania snycer-
skich ozdób dworków w Brzegach – co potwierdzać może cytowana wcze-
śniej relacja: „Za drugiej mojej bytności tegoż lata zastałem już pierwszy 
domek skończony, gustownie wewnątrz urządzony, a gospodarza zajętego 
przed nim rysowaniem węglem na wielkich deskach ornamentów”23.

Nie jest również wykluczone, że niektóre z ornamentów zostały zain-
spirowane „motywami architektonicznymi” lub wręcz są tymi motywami,  
19. J. F. Cooper, Les Pionniers, Paryż 1885.
20. Oryginalna treść karty tytułowej: Fenimore Cooper illustré. Les pionniers. Trauduction  

de M. [Monsieur] P. Louisy. Dessins de M. [Monsieur] Andriolli. Gravure de M. [Monsieur] 
J. Huyot..

21. Por. Andriolli. Bibliografia ikonograficzna, t. 8, Józefów 2018. 
22. Por. Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, s. 1739-1740
23. Por. „Tygodnik ilustrowany”, 1893, nr 193.

Ryc. 27. Ostatni finalik w albumowym wydaniu Pana Tadeusza – portret Adama Mickiewicza, 
został wkomponowany przez Andriollego w ozdobny ornament. Fot. Ze zbiorów autora.
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o których wspominał Andriolli: „przywiozłem kilka motywów architekto-
nicznych, które pragnąłbym na gruncie warszawskim zaszczepić”24.

Innych znanych tek z odręcznymi szkicami lub rysunkami Andriollego  
z „motywami architektonicznymi”, ornamentami geometrycznymi lub roślin-
nymi nie ma. W 1884 roku  szkice, rysunki, wyposażenie pracowni pochłonął 
pożar w Brzegach, a pozostałe uległy rozproszeniu po śmierci artysty.

Powracający „temat ornamentu stanowi jeden z najbardziej kontro-
wersyjnych aspektów architektury. Dziś, po latach odrzucenia przez mo-
dernizm, ornament ponownie wraca do architektonicznego repertuaru”25. 
Być może ornamenty Andriollego w dzisiejszym świecie są nieco lek-
ceważone, niedocenione, a być może należałoby ten artykuł zakończyć 
słowami artysty: 

„Ludziska nie domyślają się nawet, ile skarbów artystycznych znajdu-
je się u nas w poniewierce i zapomnieniu. Dopiero gdy się je wydobędzie, 
odczyści i na światło wystawi, oczy się rozszerzają, usta otwierają i tłum 
woła: aaaa!...”26.

24. Por. „Tygodnik ilustrowany”, 1893, nr 192.
25. W. Januszewski, Powracający problem ornamentu, „Czasopismo Techniczne. 

Architektura”, Kraków 2012, s. 234-239. 
26. „Tygodnik ilustrowany”, 1893, nr 192.

Ryc. 28. Ornament geometryczny Andriollego. Fot. Ze zbiorów autora.

Ryc. 29. Ornament roślinny Andriollego. Fot. Ze zbiorów autora.
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Józef Pius Dziekoński 
i „Czerwone Mury” w Józefowie

Piotr Kołodziejski

Starsi mieszkańcy Józefowa pamiętają jeszcze tę tajemniczo brzmiącą na-
zwę „Czerwone Mury”. Było to ogrodzenie willi „Tomaszówek”, której ruiny 
straszą do dziś przy obecnej ulicy Wodnej pod numerem 13-tym w Józefowie.

Powodem, dla którego Józef Pius Dziekoński1 (1844-1927) osiedlił się 
na terenach położonych nad rzeką Świder (Ryc. 1), była prawdopodob-
nie jego znajomość z Elwiro Michałem Andriollim2 (1836-1893). Józef 
Pius Dziekoński był młodym architektem, kiedy poznał Andriollego.  
W późniejszym czasie wsławił się wybudowaniem ponad 70 kościołów 
w ówczesnym zaborze rosyjskim3. W samej Warszawie były to m.in.  
katedra św. Floriana oraz kościół Zbawiciela. Został m.in. pierwszym 
Dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej odznaczo-
nym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2 maja 1922 
roku). O działalności zawodowej J. P. Dziekońskiego napisano już bar-
dzo wiele, można przeczytać zarówno artykuły na stronie Wikipedii jak  
i rozprawy naukowe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 

O życiu prywatnym Józefa Piusa Dziekońskiego wiemy niewiele. Był 
człowiekiem bardzo skromnym. Jego wnuczka Maria z Kunickich Ko-
łodziejska4 (1907-1984) pisała o nim tak: „…ojciec mamy, Józef Pius  

1. Józef Pius Dziekoński – architekt i konserwator zabytków, przedstawiciel historyzmu. 
Pierwszy dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Współzałożyciel 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, od 1893 r. był współpracownikiem Komisji 
do Badań Historii Sztuki w Polsce. Źródło: Wikipedia.

2. Panowie ukończyli Cesarską Akademię Sztuk Pięknych w Petersburgu (E. M. Andriolli 
w 1858 r., J. P. Dziekoński w 1871 r.), brali udział w powstaniu styczniowym, od 1871 r. 
mieszkali w Warszawie (J. P. Dziekoński przy ul. Kanonia,  E. M. Andriolli przy  
ul. Oboźnej). [przyp. red.]

3. W Józefowie, oprócz swojej siedziby zaprojektował podobno willę „Jakubówkę”.
4. M. Kołodziejska, Opowiedz o prababku, (Wydano własnym sumptem dzieci i autorki  

w Warszawie i w Kirunie w latach 1991-1994). [1995 – przyp. red.]
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Ryc. 1. Okolice willi „Tomaszówek” (1933).
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Dziekoński, urodzony w 1844 roku, 
wcześnie stracił rodziców i był wy-
chowywany przez swojego dziadka 
Tomasza5, którego bardzo kochał... 
[…] …miał 19 lat jak szedł do pow-
stania6. Nigdy o tym nie opowiadał, 
raz tylko przechodząc z naszym 
Stasiem przed jakimś domem 
w Warszawie powiedział «Stąd 
szedłem do powstania». Jakoś uszło 
mu to na sucho, bo potem skończył 
politechnikę w Petersburgu i zos-
tał architektem. Prosper, jego brat, 
gorzej na tym wyszedł; wyrzucono 
go ze szkoły i pracował jakiś czas 
jako ślusarz”7 (Ryc. 2).

Józef Pius Dziekoński poślubił 
Zofię Zielińską, z którą miał pięcio-
ro dzieci: Jadwigę, Marię, Zofię, 
Annę i Tomasza. Maria zmarła po 
jedenastu latach od urodzenia, Ja-
dwiga8 i Zofia wyszły za mąż za 
braci Kunickich i wyjechały do „Klateczki” koło Brześcia (majątek Kunic-
kich). Anna wyszła za mąż za lekarza pediatrę – Aleksandra Żabczyńskiego. 
Tomasz został architektem jak ojciec, ożenił się z Heleną Appel, mieszkał  
w „Tomaszówku” (dzisiejszy Józefów) aż do śmierci w 1933 roku.

Wspomniana Maria z Kunickich Kołodziejska tak zapamiętała swoją 
babcię, a żonę J. P. Dziekońskiego: „Babcia była piękną i utalentowaną pan-
ną, skończyła konserwatorium (czy jak się to tam wtedy nazywało) i wróżo-
no jej wielką przyszłość jako pianistce. Skończyło się na pięciorgu dzieciach 
i gospodarowaniu. Że była śliczna wiem nie tylko z opowiadań, ale także  
z rysunku Andriollego, który oglądałam nieraz w Roku polskim9, gdzie 
5. Tomasz Sylwester Dziekoński (1790-1875) – literat, pedagog, autor podręczników szkolnych, 

tłumacz. Źródło: Wikipedia.
6. Mowa o powstaniu styczniowym.
7. M. Kołodziejska, Opowiedz… , s. 8.
8. Śp. babka autora. [przyp. red.]
9. Z. Gloger, Rok polski w życiu , tradycyi i pieśni, Warszawa 1900, s. 189. Rysunek był też 

opublikowany w tygodniku „Kłosy” nr 352 z 28 marca 1872 r.

Ryc. 2. Karta tytułowa wspomnień Marii 
Kołodziejskiej pt. Opowiedz o prababku. 
Fot. P. Kołodziejski.
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była sportretowana jako «panienka  
z pieskiem»”10 (Ryc. 3,4).  

W wieku 54 lat, w roku 1898,  
J. P. Dziekoński stał się właści-
cielem około 6 hektarów ziemi11,  
w większości piaszczystych ugo-
rów nad Świdrem. Początkowo 
zbudował mały letni domek.  
Z czasem wybudował tam duży, 
piętrowy i murowany dom miesz-
kalny, budynek gospodarczy i do-
mek ogrodnika. Wjazdu strzegła 
brama w murze, który okalał po-
siadłość od północy i od wschodu 
(Ryc. 5). Założył też sad, który po-
dobno dawał przepyszne czereśnie 
i jabłka, a nawadniany był wodą 
ze Świdra, tłoczoną przemyślnym 
systemem kołowrotów i koryt.

Tak willę „Tomaszówek” wspo-
mina cytowana już Maria z Kunickich Kołodziejska: „«Tomaszówek» to 
też «kawałek» naszego dzieciństwa. Kilka morgów ziemi, domek letni 
dziadków, drugi domek, w którym mieszkał stróż i ogrodnik w jednej 
osobie – Jan Obrzydowski z żoną i synem Staśkiem. Ogród owocowy,  
kawałek plaży nad Świdrem oraz zakrzewiony i zadrzewiony kawałek 
ziemi za domkiem Jana, gdzie rosły młode sosenki (Ryc. 6-7,8), kilka  
jarzębin, między którymi stała śliczna figura Matki Boskiej”12. Figura 
Matki Boskiej stoi tam do dziś, otoczona porządnym płotkiem i zadbana 
przez okolicznych mieszkańców (Ryc. 9-10). 

I dalej: „Wszystko to na szczerym piachu, niedaleko Józefowa, gdzie była 
stacja kolejowa, od której brnęło się w tym piachu po kostki aż do czerwone-
go ceglanego muru, ograniczającego od tej strony posesję. Dla nas to miejsce 
było ogromnie «egzotyczne», bo w «Klateczce»,  piachu nie było”13.

10. M. Kołodziejska, Opowiedz… , s. 9.
11. W późniejszych latach majątek był powiększany.
12. Tamże, s. 291.
13. Tamże, s. 292.

Ryc. 3. «Panienka z pieskiem», czyli Zofia 
Dziekońska z domu Zielińska. Ukwiecona 
pamiątka rodzinna. Drzeworyt wg rysunku 
E. M. Andriollego (1872). Fot. P. Kołodziejski. 
Por. Elwiro M. Andriolli, Święcone dla biednych 
(1872). [przyp. red.]
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„Żeby założyć sad na tych 
piaszczystych wydmach, trzeba 
było dużo starań i wysiłków. Mimo 
to nigdzie nie jadłam takich pięk-
nych, słodkich i dorodnych czere-
śni jak właśnie tam. Nad Świdrem 
było swoiste urządzenie do nawad-
niania ogrodu w postaci ażurowej 
konstrukcji z drewnianych belek, 
którą nazywaliśmy wieżą. Na tę 
wieżę wciągało się wodę z rzeczki 
za pomocą kołowrota i rozprowa-
dzało się ją drewnianymi korytami. 

Domek mieszkalny był nie-
wielki14; na parterze była kuchnia i 
chyba tylko duży pokój – stołowy 
(może były dwa pokoje?). Na pię-
trze był też duży pokój z tarasem  
i z piecem z cegieł otynkowanym, 
na którym Mama namalowała kwit-
nącą jabłoń, a pod nią śliczną pan-
nę w długiej sukni i dużym kape-
luszu. Na facjatce był pokoik Anki, w którym bardzo lubiłyśmy przebywać.

Jan Obrzydowski był to wielki masywny chłop z jednym okiem. Czuli-
śmy przed nim wielki respekt. Jego syn – Stasiek był od nas znacznie star-
szy, ale czasem raczył się z nami bawić. Wyśpiewywał jakieś smętne pieśni, 
zwłaszcza jedną, która była chyba jego ulubioną, mówiła ona o żołnierzu, 
który miał być rozstrzelany, nie wiem już za co. Pamiętam z niej tylko  
jeden fragment: «Już jest sósta, już po sóstej, a wy do mnie nie stsylocie». 
«Mazurzył» naturalnie, co było dla nas nowością, jak zresztą wszystko  
w «Tomaszówku». Bardzo nam się podobało jak nas pouczał, że: «Latopysz 
to je tako myso co fruga, a sksydła ma z pajęcyzny», co znaczyło: nietoperz 
to jest taka mysz co fruwa, a skrzydła ma z pajęczyny”15.

„Nad Świdrem rosły łozy, piasek plaży był drobny i biały; woda  
w rzeczce była zupełnie przezroczysta i złotawa od słońca i piasku na 
dnie, pomarszczonego w drobne «fałdki». W tej złoto-brązowawej wodzie  

14. Mowa o pierwszym domku, który powstał przed budową właściwej willi „Tomaszówek”.
15. Tamże.

Ryc. 4. Elwiro M. Andriolli, Palmowa niedziela 
(1874). Na rysunku widoczne jest uderzające 
podobieństwo postaci kobiety z małym kapeluszem 
na głowie do «panienki z pieskiem». Zapewne 
jest to również Zofia Dziekońska. Fot. ze zbiorów 
R. Lewandowskiego. [przyp. red.]
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unosiły się stada malutkich rybek, tak ruchliwych, że pierzchały  
w popłochu nawet przed cieniem wyciągniętej ku nim ręki. Czasem 
udało się którąś złapać w złączone dłonie i zaraz puścić z powro-
tem do wody. Siadywaliśmy na tej malutkiej plaży z Mamą, która 
czytywała nam czasem głośno. Chlapaliśmy się więc nad Świdrem  
w wodzie, urządzaliśmy zabawy i gonitwy w lasku «za Matką Bo-
ską» i w ogrodzie, w którym atrakcję stanowiły między innymi fun-
damenty pod nowy dom”16.
16. Tamże, s. 293.

Ryc. 5. Obszar willi „Tomaszówek”, mapa parcelacyjna (1929). Fot. P. Kołodziejski.
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Ryc. 6-7. Willa „Tomaszówek”, widok i okolice alejki prowadzącej na plażę (2014). Fot. R. Lewandowski.
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Trzynastoletnia Marysia Kunicka (Maria z Kunickich Kołodziejska) wspo-
mina odwiedziny u dziadka po tym jak w 1920 roku znalazła u niego schronie-
nie wraz z całą rodziną podczas ucieczki z Podlasia przed Armią Czerwoną. 

Pisze tak: „Przyjechaliśmy wreszcie do «Tomaszówka», gdzie zosta-
wiliśmy nasze «zwierzęta», większość rzeczy i Azę, a sami pojechaliśmy 
do Warszawy, do dziadków. Mężczyźni łącznie z Tomkiem i 16-letnim  

Ryc. 8. Willa „Tomaszówek”, okolice plaży (2014). Fot. R. Lewandowski.
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Ryc. 9-10. Willa „Tomaszówek”, figura Matki Boskiej (2014). Fot. R. Lewandowski.
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Stasiem poszli do wojska, nie trwało to już długo. Na szczęście zdarzył się 
tzw. «cud nad Wisłą» i naprawdę było to cudowne ocalenie”17.

Józef Pius Dziekoński zmarł w 1927 roku, a „Tomaszówek” został 
rozparcelowany i podzielony między jego dzieci. W domu (obecnie ru-
ina przy ul. Wodnej 13) zamieszkał syn, Tomasz Dziekoński18 z żoną 
Heleną z domu Appel. 

Dzieci Jadwigi Kunickiej z d. Dziekońskiej odziedziczyły część ma-
jatku „z figurką Matki Boskiej”, którą zostały zmuszone sprzedać pod-
czas okupacji. Podobno w umowie było zastrzeżenie, że sama figurka nie 
wchodzi w sprzedawaną nieruchomość, ale księga wieczysta nie potwier-
dza tego zastrzeżenia. 

Część nieruchomości wzdłuż czerwonego muru odziedziczyła Zofia 
Kunicka z domu Dziekońska. 
17. Tamże, s. 291.
18. Tomasz Dziekoński, architekt jak jego ojciec, zmarł w 1933 r. w Otwocku, a żona Helena  

w 1956 r. chyba we Wrocławiu.

Ryc. 11. Willa „Tomaszówek”, widok od ul. Wodnej (2014). Fot. R. Lewandowski.
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Inną część po drugiej stronie obecnej ulicy Wodnej, odziedziczyła trze-
cia córka Anna Żabczyńska z domu Dziekońska, a po niej jej syn Alek-
sander Żabczyński.

Kolejne podziały spadkowe i sprzedaże doprowadziły do tego, że już 
tylko nieliczne skrawki tego pięknego kiedyś majątku i to oddalone od 
siebie, należą do spadkobierców Józefa Piusa Dziekońskiego. Reszta 
znajduje się w rękach ludzi nie związanych z rodziną Dziekońskich. 

Czerwonego muru już nie ma, po drugiej wojnie światowej mur został 
rozebrany na cegłę, która stanowiła wówczas towar reglamentowany, ale 
starsi mieszkańcy Józefowa w dalszym ciągu mówią o tym miejscu „za 
Czerwonym Murem”19 (Ryc. 11-12).

 
Pamięć o Józefie Piusie Dziekońskim odżyła w związku z przypada-

jącą w roku 2015 setną rocznicą utworzenia Politechniki Warszawskiej. 
Jego osiągnięcia zawodowe są dobrze znane i udokumentowane w róż-
nych publikacjach. Natomiast w Józefowie jest zupełnie zapomniany,  
w żadnych książkach lub wspomnieniach o Józefowie nie znalazłem ani 
słowa o Józefie Piusie Dziekońskim. Nawet ulica na północno-wschod-
niej granicy jego ukochanego „Tomaszówka” nazywa się „Dziekońska”, 
a nie „Dziekońskiego” czy „Józefa Piusa Dziekońskiego”.

19. Wśród mieszkańców Józefowa funkcjonuje również powiedzenie „na Czerwone Mury”,  
„na Czerwonych Murach”. [przyp. red.]

Ryc. 12. Willa „Tomaszówek”, widok od ul. Wodnej (2019). Fot. P. Kołodziejski.
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Wokół historii Góry Lotnika

Paweł Wymysłowski

Góra Lotnika ze swoim pomnikiem to miejsce prawdopodobnie zna-
ne wszystkim mieszkańcom Józefowa. To, że tutaj w nocy z 14 na 15 
sierpnia 1944 roku spadł samolot lecący z pomocą dla walczącej War-
szawy, prawdopodobnie wie również wiele osób. To, że należał on do 
Sił Powietrznych Południowej Afryki (South African Air Force, SAAF) 
– już mniej. Warto więc przypomnieć, jak to się stało, że samolot lotnic-
twa tak odległego kraju znalazł się na naszym niebie – tym bardziej że 
mamy możliwość zaprezentowania relacji osób, które w tych wydarze-
niach uczestniczyły.

Idea łączności lotniczej między okupowanym krajem a polskim rzą-
dem na uchodźstwie powstała niemalże od razu po jego sformowaniu. 
Do jej praktycznej realizacji udało się doprowadzić dopiero po klęsce 
Francji, przeniesieniu się władz do Londynu i ustabilizowaniu sytuacji 
po wygranej bitwie o Anglię. Pierwszy lot do Polski z cichociemnymi 
na pokładzie wykonał samolot 419 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia 
(No. 419 Special Duty Flight) RAF w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. 
Operacja ta nie była całkowitym sukcesem – skoczkowie zostali zrzuceni 
na terenie wcielonym do Rzeszy, a nie – jak planowano – w Generalnym 
Gubernatorstwie, a samolot typu Whitley1 wrócił do bazy na resztkach 
paliwa. Na kolejne loty trzeba było poczekać do jesieni tego roku. Do 
tego czasu wspomniana wyżej jednostka została rozwinięta w dywizjon 
o numerze 138 (No. 138 Squadron) i przydzielono do niej grupę pol-
skich lotników, a na wyposażenie weszły lepsze maszyny typu Halifax2.  

1. Armstrong Whitworth Whitley – brytyjski dwusilnikowy bombowiec oblatany w 1936 r., 
wyprodukowano 1812 sztuk, po 1942 r. wycofany z lotnictwa bombowego.

2. Handley Page Halifax – brytyjski czterosilnikowy ciężki bombowiec, pierwszy lot w 1939 
r., produkowany do 1946, powstało ok. 6200 egzemplarzy, ostatnim użytkownikiem było 
lotnictwo Pakistanu, które wycofało je ze służby w 1961 r.
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Ryc. 1. Strony książki lotów J. van Eyssena z sierpnia 1944 roku. Pod datą 14-15 wpis dotyczący 
lotu do Warszawy. Książka lotów jako zawierająca tajne informacje nie była zabierana na lot bojowy. 
Cel lotu (duty) oraz informacja „MISSING” – zaginiony zostały wpisane przez dowódcę eskadry, 
gdy van Eyssen nie powrócił do bazy, natomiast opis wydarzeń został dopisany przez niego samego 
dopiero po powrocie do jednostki w styczniu 1945 roku. Na dole strony zwraca uwagę znaczna 
liczba wylatanych godzin – 2000 godzin i 45minut.
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Od tej pory loty do Polski były wykonywane w miarę regularnie siłami 
zarówno brytyjskich, jak i polskich załóg3. Wiosną 1943 roku w ramach 
Dywizjonu sformowano trzecią, polską eskadrę w sile sześciu samo-
lotów, której wyposażenie uzupełniono o samoloty Liberator4, a która  
25 października została usamodzielniona i jako 1586 Eskadra Specjal-
nego Przeznaczenia Polskich Sił Powietrznych (PSP) przeniesiona po-
czątkowo do Libii, a ostatecznie na lotnisko Campo Cassale niedaleko 
Brindisi we Włoszech. Tutaj wzajemnego wsparcia udzielały sobie pol-
ska jednostka i 148 Dywizjon Specjalnego Przeznaczenia RAF, tworzą-
ce razem 334 Skrzydło Specjalnego Przeznaczenia, wchodzące w skład 
wielonarodowych Mediterranean Allied Air Force (MAAF)5. Liczba 
wykonywanych zadań z każdym rokiem rosła, ale zawsze była to kropla 
w morzu potrzeb. Trzeba zauważyć, że intensywność lotów do kraju 
była determinowana nie tylko możliwościami polskich władz, ale także 
(a może zwłaszcza) polityką rządu brytyjskiego, jak również faktem, że 
zgodnie z polsko-brytyjskimi umowami z 1940 i 1944 roku PSP i ich 
personel pod względem operacyjnym był podporządkowany RAF.

Jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego gen. Tadeusz 
Bór-Komorowski, zdając sobie sprawę z istoty wsparcia drogą lotniczą 
tego przedsięwzięcia, wysyłał depesze informujące o gotowości przyj-
mowania zrzutów i ich priorytetowej zawartości (ciężka broń maszy-
nowa, przeciwpancerna i amunicja). Niestety data wybuchu zbiegła się 
w czasie z problemami kadrowymi polskiej eskadry zadań specjalnych 
(duża grupa załóg zakończyła turę lotów operacyjnych i musiała odejść 
na odpoczynek6) – do jej dyspozycji było tylko pięć załóg, a dodatkowe 
dwie z tych, które zakończyły turę bojową, zgodziły się kontynuować 
loty. Prośby o wsparcie wzmogły się, ale dowództwo MAAF, obawiając 
się strat niewspółmiernych do uzyskanych efektów, nie chciało zgodzić  
 
3. Polacy latali również do innych okupowanych krajów; interesujący przypadek miał miejsce 

21 kwietnia 1942 r., kiedy na terytorium Niemiec zginęła załoga kpt. Antoniego Voellnagela 
mająca za zadanie zrzut agentów NKWD.

4. Consolidated B-24 Liberator – ciężki czterosilnikowy bombowiec dalekiego zasięgu 
produkcji amerykańskiej; w latach 1940-1945 powstało ok. 18.500 tych maszyn, pierwszym 
użytkownikiem był RAF, do samolotu tego typu należy rekord długotrwałości lotu bojowego 
w czasie II wojny światowej – 24 h 10 min.; w Polsce powszechnie znany głównie z faktu,  
że na pokładzie jednej z wersji samolotu tego typu zginął gen. W. Sikorski.

5. W skład tej formacji wchodziły jednostki amerykańskie, brytyjskie, australijskie, razylijskie, 
francuskie, greckie, kanadyjskie, nowozelandzkie, polskie, południowoafrykańskie, a także 
włoskie.

6. Po wykonaniu 30 lotów bojowych lotnicy wycofywani byli do teoretycznie mniej 
niebezpiecznych zadań, np. do jednostek szkolnych.
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Ryc. 2. Udokumentowane loty samolotami „czerwonego lotnictwa”. W locie z Mińska do Moskwy  
van Eyssen 45 minut spędził za sterami samolotu.



85

się na loty do Warszawy. W pierwszych dniach walk nie sprzyjała rów-
nież pogoda. Pierwszy lot z pomocą dla walczącej stolicy miał miej-
sce w nocy z 4 na 5 sierpnia – mimo zakazu nad miastem pojawiły się 
polskie samoloty: trzy Halifaxy i Liberator. Dopiero 13 sierpnia w wy-
niku ciągłego nacisku władz polskich i interwencji premiera Winstona 
Churchilla zdecydowano się zgodzić na te niebezpieczne zadania i wą-
tłe siły skrzydła do zadań specjalnych wesprzeć samolotami Liberator  
z trzech dywizjonów 205 Grupy Bombowej: 178 RAF oraz 31 i 34 
SAAF. Ten dzień w swoich wspomnieniach tak opisuje James Auton7, 
wówczas bombardier w Dywizjonie 178:

Byłem w łóżku jedynie od 3 godzin, kiedy pojawił się goniec u wejścia do 
namiotu z przykrą wiadomością, że mamy wrócić na pas startowy w związku  
z „tajną operacją specjalną”. Wraz z 9 innymi załogami dostaliśmy rozkaz, żeby 
polecieć na południe, do Brindisi – odległego około godziny lotu. Nie mieliśmy 
pojęcia, co to ma być za operacja specjalna. Kiedy wylądowaliśmy ok. 10:30 
rano, zobaczyliśmy, że wszystkie ciężkie bombowce Liberator z trzech dywizjo-
nów naszej grupy przylatywały, żeby dołączyć do nas. (…) Wchodząc do pokoju 
odpraw, zobaczyliśmy dużą mapę na ścianie. Różowa taśma rozciągająca się 
od Brindisi do Warszawy zrodziła lekkie podejrzenia, ale doszliśmy do wniosku, 
że z naszą operacją specjalną nie ma to nic wspólnego. W końcu byliśmy prze-
cież z dywizjonów ciężkich bombowców. Wiedzieliśmy, że nie możemy przenieść 
żadnego znaczącego ładunku bomb do tak odległego celu. W każdym razie Po-
lacy byli po naszej stronie, więc prawdopodobnie nie będziemy bombardować 
ich stolicy. Bez wątpienia jakiś dowcipniś przypiął taśmę, żeby nas oszukać. (…)

Wreszcie nieznany oficer RAF-u wszedł na niskie podium przed mapą. 
Przywołał nas do porządku i cicho wyjawił nam naturę tajnej opera-
cji: „Dziś nie będziecie zrzucać bomb. Każdy samolot będzie przenosił  
12 specjalnych zasobników ze spadochronami, żeby zrzucić je nad ce-
lem z wysokości nie większej niż 600 stóp [ok. 180 m]. Strefy zrzutów 
będą na różnych określonych ulicach i placach Warszawy. Zawartością 
zasobników będzie głównie broń ręczna i amunicja dla członków pol-
skiego ruchu oporu walczących z Niemcami w części miasta. W celu za-
pewnienia celności wysokość zrzutu nie może być większa niż 600 stóp. 
Żeby spadochrony nie oderwały się od zasobników, trzeba będzie wypu-
ścić podwozie i klapy i lecieć na granicy przeciągnięcia. Do tej opera-
cji celowniki bombowe będą usunięte jako zbędne. Start rozpocznie się  

7. J. Auton, RAF Liberator over the Eastern Front: A Bomb Aimer’s Second World War and 
Cold War Story, Yorkshire 2008.
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Ryc. 3. Zdjęcie południowoafrykańskich lotników z czasów szkolenia w 1675 HCU w Palestynie 
w maju 1944 roku. W pierwszym rzędzie piąty z lewej van Eyssen, ósmy Hamilton. 
W ostatnim rzędzie piąty z lewej Holliday, siódmy Austin.

Ryc. 4. Liberator nr EW105/G 31 Dywizjonu w locie nad Kairem. J. van Eyssen pilotował ten samolot 12/13 
sierpnia 1944 w nalocie na lotnisko w Hajdúböszörmény na Węgrzech. Następnej nocy, w czasie pierwszego 
lotu Południowoafrykańczyków do Warszawy, maszyna uszkodzona lądowała na lotnisku Okęcie. 
Siedmioosobowa załoga dostała się do niewoli.
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o 19:30. Piloci, nawigatorzy i bombardierzy będą mieli swoją odprawę  
i dowiedzą się więcej szczegółów zaraz po tej, ogólnej, a potem dosta-
niecie coś do jedzenia. Tymczasem oddaję was polskiemu oficerowi, któ-
ry przekaże wam więcej informacji”.

W głębokiej ciszy polski pilot wyszedł na środek podium. Z wyrazem 
wielkiej powagi na twarzy zaczął zwracać się do nas w łamanym angiel-
skim: „Od 13 dni oni walczą, jeśli im nie pomożecie – zginą”. 

Tej nocy z południowoafrykańskiego 31 Dywizjonu z lotniska Celone 
koło Foggii nad Warszawę poleciało 10 samolotów, z których 2 nie wró-
ciły. Kolejnej do wykonania takiego zadania wystartowało 7. W jednym 
z nich, Liberatorze o numerze ewidencyjnym KG939 i oznaczonym literą 
rozpoznawczą A, leciała załoga w składzie: 

• Captain (Cpt., kapitan) Jacobus L. van Eyssen, SAAF, I pilot, 
dowódca;

• 2nd Lieutenant (2/Lt., podporucznik) Robert G. Hamilton, SAAF,  
II pilot;

• Lieutenant (Lt., porucznik) D.R.F. Holliday, SAAF, nawigator;
• 2nd Lieutenant (2/Lt, podporucznik) Basil H. Austin, SAAF, 

radiotelegrafista;
• Flight Sergeant (F/Sgt, starszy sierżant) H. Stuart Litchfield, RAF, 

bombardier;
• Sergeant (Sgt, sierżant) George Peaston, RAF, górny strzelec;
• Sergeant (Sgt, sierżant) Herbert Hudson, RAF, boczny strzelec;
• Sergeant (Sgt, sierżant) Leslie Mayes, RAF, tylny strzelec.

Był to ich pierwszy lot do Polski. Start nastąpił o 19:50. Po 5 godzi-
nach i 20 minutach lotu znaleźli się nad Warszawą...

O tym, co się wydarzyło w czasie lotu i po nim, możemy się dowie-
dzieć z raportu J. van Eyssena sporządzonego 31 sierpnia 1944 roku:

Od miasta Kraków w kierunku północnym widzieliśmy liczne płonące 
budynki, kilka reflektorów przeciwlotniczych i obracających się latarni 
kierunkowych lotnisk. W odległości ok. 10 mil na południe od Warszawy 
zobaczyliśmy samolot złapany w stożek 3 reflektorów przeciwlotniczych  
i ostrzeliwany przez lekkie działo przeciwlotnicze.
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Wydarzenia, które wydarzyły się nad Warszawą, nie są opisane w tym 
raporcie. Sięgnijmy więc do książki lotów wspomnianego pilota:

Trafieni przez ogień lekkiej artylerii przeciwlotniczej z 6 dział na 
wysokości 1200 stóp nad Pragą, 2 mile [ok. 3 km] na wschód od War-
szawy. Zasobniki z zaopatrzeniem, wskaźniki poziomu paliwa, silniki 
nr 2, 3 i 4 zapaliły się. Poleciałem na wschód do rosyjskich linii na  
3 silnikach, zasobniki zostały zrzucone i wyskakiwaliśmy na wysoko-
ści od 1000 do 400 stóp [300 do 120 m]. Tylni strzelcy Sgt. Mayers  
i F/Sgt. Hudson zabici przez ogień przeciwlotniczy, 2/Lt. Hamilton  
zginął, spadając, kiedy niedostatecznie wcześnie otworzył spadochron. 
Inni członkowie załogi wylądowali bezpiecznie na spadochronach  
wewnątrz rosyjskich linii. Samolot rozbił się i spłonął. 

Ryc. 5. List dowódcy Polskich Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Mateusza Iżyckiego do rodziny  
J. van Eyssena z wyrazami współczucia z powodu jego zaginięcia.
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Dalej w raporcie czytamy:

Po opuszczeniu samolotu na spadochronie wylądowałem na pola-
nie w sosnowym lesie i spędziłem około pół godziny, próbując odnaleźć 
członków mojej załogi, jednakże bez powodzenia. Zacząłem wtedy iść na 
wschód, ponieważ myślałem, że mogę być na terytorium utrzymywanym 
przez Niemców. Omijałem wszystkie budynki i drogi. O świcie, po przej-
ściu około 7 mil [ok. 10 km], ukryłem się w zaroślach. Na zachodzie 
wciąż był widoczny blask płonącej Warszawy, a dźwięk dział był wciąż 
wyraźnie słyszalny z tego kierunku, chociaż sporadycznie słyszałem wy-
strzały również ze wschodu. Jak dowiedziałem się później, musieli to 
być rosyjscy saperzy detonujący miny.

Krótko po wschodzie słońca koło mojej kryjówki przeszła stara Po-
lka, więc wyszedłem i próbowałem dowiedzieć się na migi o położe-
niu linii frontu, ale ona nie rozumiała mnie i wydawała bać się mnie  
i potem odeszła. Uważając, że moja kryjówka nie jest już dłużej bez-
pieczna, zakopałem kamizelkę ratunkową (Mae West8) i wyruszyłem 
na wschód znów trzymając się lasów i pól. Po drodze minąłem leje po 
bombach, zniszczone transportery, spalony czołg – wydaje mi się, że 
niemiecki – i kilka dużych ogrodzonych obszarów, które myślę, że były 
polami minowymi. Te omijałem.

Nie natknąłem się na prawie żadne znaki życia, dopóki po przejściu 
około 3 mil [5 km] nie zobaczyłem głównej drogi z mojej lewej stro-
ny, która biegła w przybliżeniu w kierunku północ-północny zachód na 
wschód-południowy wschód. Na mapie zidentyfikowałem ją jako prawdo-
podobnie drogę z Warszawy do Lublina. Dbając, żeby się nie ujawniać, 
czołgałem się od zasłony do zasłony, aż znalazłem się około 100 jardów  
[ok. 100 m] od drogi. Skąpy ruch na drodze tworzyli cywile idący na wschód 
i żołnierze podróżujący w obydwu kierunkach: pieszo, wozami, wierzchem 
i transportem motorowym. Dopiero po dłuższym czasie upewniłem się cał-
kowicie, że to byli Rosjanie. Usunąłem moje „skrzydła”9 i dystynkcje, wy-
szedłem w kierunku drogi i zacząłem iść wzdłuż niej w kierunku wschod-
nim. Mijający żołnierze przyglądali mi się, ale nie pytali o nic ani nie wzy-
wali mnie, chociaż miałem na sobie zwykły mundur polowy i buty lotnicze. 
Po drodze przekroczyłem dość interesującą linię obronną ze stalowych  
8. Tak nazywane były kamizelki ratunkowe, ponieważ nadmuchane kojarzyły się z kobiecymi 

kształtami amerykańskiej aktorki Mae West, właść. Mary Jane West (1893-1980). 
9. Odznakę pilota.
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słupów wystających z ziemi we wszystkich kierunkach. Linia ta, któ-
ra biegła z północy na południe, na ile pofałdowany teren pozwalał mi  
zobaczyć, miała ok. 10 stóp [3 m] wysokości i 30 stóp [10 m] szerokości. 
Wcześniej biegła ona w poprzek drogi, ale teraz droga była oczyszczona. 
Wydaje się, że była to zapora przeciwczołgowa. W dolinie po mojej lewej 
stronie ciągle słyszałem eksplozje i serie z broni maszynowej. Domyślam 
się, że oprócz niszczenia pól minowych, Rosjanie albo testowali i spraw-
dzali swoje karabiny maszynowe, albo osaczali nazistowskich snajperów.

W końcu za pomocą niemieckiego dowiedziałem się od polskiego  
cywila, że jestem z pewnością w zajętej przez Rosjan Polsce, więc pod-

Ryc. 6. Notatka z suplementu do „The London Gazette” z 31 lipca 1945 roku informującego o zatwierdzeniu 
przez króla Jerzego VI przyznania J. van Eyssenowi Zaszczytnego Krzyża Lotniczego (Distinguished Flying 
Cross) – najwyższego brytyjskiego odznaczenia lotniczego. W uzasadnieniu opis lotu z pomocą Warszawie.
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dałem się jakimś rosyjskim oficerom, pokazując im małą flagę brytyjską. 
Pewien kapitan piechoty, który był szczególnie przyjazny, zabrał mnie kil-
ka mil dalej na wschód swoim wozem ciągniętym przez konie i na moją 
prośbę przedstawił mnie swojemu pułkownikowi. Ten okazał się wiedzieć 
o moich przyjaciołach, w ciągu kilku minut skontaktował się z innym puł-
kownikiem niedaleko wsi Aleksandrów i rozmawiałem z por. Hollidayem, 
moim nawigatorem, przez telefon. Dostałem jedzenie, picie i łóżko do spa-
nia. Około godziny 18 dołączyli do mnie pozostali członkowie mojej załogi  
i zostaliśmy zabrani transportem motorowym do miejsca, które wydawało 
się położonym nieopodal sztabem dywizji.

Tutaj zostaliśmy przesłuchani przez pułkownika, którego zachowanie  
i postawa wzbudziły nasz szacunek i podziw. Mówił i rozumiał po angiel-
sku, a w odpowiedzi na jego liczne pytania powiedziałem mu:

1. kim jesteśmy i co nas spotkało;
2. że stacjonowaliśmy we Włoszech przynależąc do 15 Armii Lotniczej10;
3. że przez ostatnie kilka nocy wysłaliśmy ok. 10 Liberatorów w celu 

zrzucenia na spadochronach zaopatrzenia w jedzenie, broń ręczną 
i amunicję partyzantów utrzymujących obszary Warszawy;

4. że każdy Liberator przenosił ok. 3 ton zaopatrzenia;
5. że nie wiedziałem, czy zrzuciłem moje zaopatrzenie na niemieckim, 

czy na rosyjskim terenie, ale myślę, że był on rosyjski;
6. że nie wiem za wiele o pozycjach partyzantów w Warszawie poza 

tym, że wydaje nam się, iż w oczekiwaniu na rosyjski atak wywołali 
powstanie na rozkaz od ich rządu londyńskiego, żeby pomóc Ro-
sjanom zająć miasto.

Pułkownik powiedział nam, że on nic nie wie o tej całej sprawie 
oprócz tego, że partyzanci utrzymują mosty przez Wisłę. Wydawał się 
niezadowolony z naszych wyjaśnień i z faktu, że wojska rosyjskie nie 
były powiadomione ani przez polskich partyzantów, ani rząd brytyjski, 
oraz próbował wskazać, że to było głupie przedsięwzięcie ze względu 
na niebezpieczeństwo dostania się naszych dostaw w niemieckie ręce, 
10. 15 Armia Lotnicza (15th Air Force) to formacja Sił Powietrznych Armii Stanów 

Zjednoczonych (United States Army Air Force – USAAF) znajdująca się pod tym samym 
dowództwem i stacjonująca na tych samych lotniskach we Włoszech co 205 Grupa 
Bombowa RAF, do której faktycznie przynależał Dywizjon 31. Stwierdzenie van Eyssena 
być może miało zapewnić lepsze jego traktowanie, jako że lotnictwo amerykańskie za 
zgodą władz sowieckich wykonywało w owym czasie operacje wahadłowe z lądowaniem 
na opanowanej przez Armię Czerwoną Ukrainie (krypt. Frantic).
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Ryc. 7. Dekoracja J. van Eyssena Zaszczytnym Krzyżem Lotniczym (DFC).
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jako że wydawał się myśleć, iż nie mamy pewności, w których obsza-
rach miasta byli partyzanci.

Tej nocy dostaliśmy ciepła wodę do mycia, posiłek, dużo picia i łóżko. 
Ich postawa była bardzo przyjazna z wyjątkiem faktu, że byliśmy pilnie 
strzeżeni przez całą noc.

Następnego ranka (16/08/44) zostaliśmy przesłuchani przez tego sa-
mego pułkownika i myślę, że rozwiałem niektóre jego wątpliwości, odtwa-
rzając z pamięci obszary zajęte przez partyzantów na wyjętym przez niego 
planie Warszawy w dużej skali i zaznaczając je czerwonym ołówkiem (na-
sze własne mapy celu uległy zniszczeniu razem z samolotem). Około po-
łudnia sfotografowali nas pozujących z kilkoma rosyjskimi dziewczynami.

O godz. 15 zajechały po nas dwa jeepy i powiedziano nam, że mamy 
zostać zabrani na posterunek lotnictwa. Krótko przed wyjazdem otrzyma-
łem kartkę papieru, którą uznałem za jakiś rodzaj formularza podróży. 
Napisy na niej były po rosyjsku i zawierała odręcznie narysowaną mapę  
w małej skali pewnego obszaru. Później dowiedziałem się, że to była mapa 
grobu 3 członków naszej załogi, którzy stracili życie.

Po drodze minęliśmy wieś Siedlce, w której było w zgromadzonych 
około 30 dużych czołgów. Linia kolejowa miedzy tym miejscem a War-
szawą była przecięta w wielu miejscach. Tutaj także minęliśmy konwój 
wozów ciągniętych przez konie z działami przeciwpancernymi i amunicją. 
Poruszały się w stronę Warszawy. W tej okolicy widzieliśmy również około 
200-osobową grupę nieuzbrojonych polskich robotników rolnych masze-
rujących w stronę Warszawy. Na wiele mil przed Siedlcami boki drogi były 
przeczesywane przez saperów w poszukiwaniu min. Kilku z nich używało 
(...) aparatów do wykrywania, podczas gdy większość po prostu szturcha-
ła ziemię ostrymi kolcami na końcach długich tyczek. Po drodze widzie-
liśmy też wiele przewróconych czołgów, które najwyraźniej były użyte do 
blokowania drogi.

Ostatecznie osiągnęliśmy małą wieś Kosno11, która jest położona około 
60 mil [100 km] na wschód od Warszawy. Tutaj mieliśmy spędzić następ-
ne 2 tygodnie. Zostaliśmy zakwaterowani w prawdopodobnie najlepszej  
11. Wskazana odległość sugeruje położenie tej wsi w bezpośredniej bliskości Siedlec.  

Za tą lokalizacją przemawiałoby też istnienie w Siedlcach lotniska. Niestety w tym  
rejonie nie daje się odnaleźć miejscowości o takiej lub zbliżonej nazwie.
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chacie we wsi i dostaliśmy adiutanta o nazwisku starszyj liejtnant Sarajski, 
żeby był naszym gospodarzem. Pierwszej nocy dołączył do nas major wy-
wiadu o nazwisku Rosenfeld i pułkownik z pobliskiego lotniska (wydaje się, 
że większość prac administracyjnych była wykonywana w tej wsi). Obydwaj, 
pułkownik i adiutant, mówili po niemiecku, podczas gdy major po angiel-
sku. Zostaliśmy znów nieoficjalnie przesłuchani i pułkownik zapytał o nasze 
nazwiska, stopnie i numery w celu przekazania ich Brytyjskiej Misji Wojsko-
wej w Moskwie. Podaliśmy je, a on zapewnił nas, że Moskwa zostanie na-
tychmiast poinformowana. Tej nocy bardzo dobrze pojedliśmy i popiliśmy. 
Następnego ranka powiedziano nam zdecydowanie, że nasze nazwiska itd. 
zostały przekazane Misji w Moskwie. Wyjaśnili, że Misja będzie musiała naj-
pierw skontaktować się z Włochami i czekać na odpowiedź, zanim będziemy 
mogli polecieć do Moskwy. Od początku mówili nam, że polecimy do Moskwy 
Douglasem Dakotą12, a stamtąd prawdopodobnie dalej do Anglii.

Przez cały 17/08/44 major wywiadu pozostawał w naszym towarzy-
stwie i w pełni omówiliśmy charakter naszej Misji w Moskwie i przygody, 
które nas spotkały. Między innymi powiedział nam o 1,5 miliona nazi-
stowskich ofiar, które zostały zamordowane i spalone w Lublinie (jednym 
z nieszczęśników był Leon Blum13). Tego wieczoru major powiedział nam, 
że ma dzień wolny, i odjechał.

12. Douglas C-47 – amerykański dwusilnikowy samolot transportowy będący rozwinięciem 
oblatanego w 1935 r. pasażerskiego DC-3, najbardziej znany pod nadaną mu przez RAF 
nazwą Dakota; wyprodukowano ponad 17 tys. egzemplarzy, w tym także na licencji  
w ZSRS; po II wojnie światowej pozwolił rozwinąć cywilny transport lotniczy, także  
w Polsce; wyjątkowo udana konstrukcja, jeszcze obecnie wykorzystywane jest  
ok. 2 tys. egzemplarzy, m.in. przez SAAF.

13. Autor raportu prawdopodobnie miał na myśli Léona Bluma (1872-1950), polityka 
francuskiego, trzykrotnego premiera Republiki, więźnia Buchenwaldu.

Ryc. 8. Odznaczenia J. van Eyssena
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Trzeciego dnia, 19/08/44, wrócił i powiedział nam, że rozpytał się 
i może teraz się wypowiedzieć. Powiedział, że wojska rosyjskie ab-
solutnie nic nie wiedzą o naszej wyprawie do Warszawy. Powiedział 
również, że Polacy rozpoczęli powstanie w Warszawie bez informowa-
nia Rosjan. Wszystko, co wie, to to, że Polacy utrzymują 4 mosty przez 
Wisłę. Obwiniał brytyjski rząd za nieinformowanie Rosjan ponieważ: 

1. mogliśmy zostać ostrzelani lub zestrzeleni przez rosyjską artylerię 
plot. albo nocne myśliwce;

2. gdyby Rosjanie byli poinformowani, mogliby wesprzeć nas, ostrze-
liwując niemiecką obronę przeciwlotniczą o godzinie zero;

3. dlaczego mamy latać 1800 mil [2900 km], żeby wykonać zadanie, 
które rosyjskie lotnictwo mogłoby wykonać, przelatując 50 mil  
[80 km]?

Powiedział również, że Polscy partyzanci teraz wzywają Rosjan, żeby 
pospieszyli do Warszawy, ale Polacy sami sprowadzili na siebie kłopo-
ty, a Rosjanie na pewno nie są przygotowani, żeby przyjmować rozkazy 
od Polaków. Rosjanie zdobędą Warszawę w odpowiednim dla nich czasie  
i kiedy będą gotowi to zrobić.

Długo dyskutowaliśmy potem na bardziej odległe tematy i powiedział on 
nam, że po wojnie zarówno Anglia, jak i Rosja będą bardzo biedne, ale Sta-
ny Zjednoczone rozwiną się finansowo (przedstawił swoje argumenty, które 
myślę, że są tutaj nieistotne). Wydaje się, że życzył sobie anglo-rosyjskiej 
współpracy teraz i po wojnie. Mówił również o niemieckiej armii i powie-
dział, że wróg walczy bardzo uparcie na froncie i w okolicach Warszawy. 
Wywnioskowaliśmy, że chociaż utrzymał początkową siłę ognia, niemieckie 
dywizje są zredukowane do ok. 9000 ludzi. Co więcej, powiedział nam, że 
Niemcy mają zwyczaj odtwarzania zdziesiątkowanych dywizji, prawdopo-
dobnie ze względów propagandowych albo dla utrzymania morale swoich 
ludzi w kraju. Załóżmy na przykład, że 133. Dywizja niemiecka została pra-
wie unicestwiona we Włoszech. Jej pozostałości zostaną wycofane, szeregi 
uzupełnione rezerwami i ponownie wyposażona 133. Dywizja pojawi się 
znów na froncie rosyjskim pod tymi samymi znakami.

Dalej mówił, że wg jego przesłuchań niemieckich jeńców wydaje się nie-
prawdopodobne, by Niemcy kiedykolwiek uciekli się do użycia gazów bojo-
wych. Głównym powodem jest fakt, że Niemcy nie mają i prawdopodobnie  
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nie będą mieli przewagi w powietrzu. Stwierdził jednakże, że w jego opinii 
po takim nielogicznym maniaku jak Hitler jako naczelnym wodzu możemy 
się spodziewać wszystkiego – nawet gazu. Mówił również o polskiej armii, 
która walczy dzielnie wraz z Rosjanami na południe od Warszawy. Tej 
nocy mjr Rosenfeld odjechał i nie widzieliśmy go więcej.

Dni ciągnęły się bez informacji z Moskwy. Około piątego dnia 
(21/08/44) major Szafer, który wydaje się, że był odpowiedzialny za admi-
nistrację lotnictwa we wsi Kosno, powiedział nam, że wkrótce wyjedziemy 
do Moskwy. Nie wiem, czy to były po prostu jego domysły. Około naszego 
dziesiątego dnia w Kosnie (27/08/44) powiedziałem naszemu gospodarzo-
wi, st. ltn. Sarajskiemu, że trochę się niecierpliwimy i myślimy, że to naj-
wyższy czas na informacje od Brytyjskiej Misji Wojskowej. Odpowiedział, 
że opóźnienie może być spowodowane faktem, że Moskwa kontaktuje się  
z Włochami pocztą dyplomatyczną, a nie przez radio. Powiedziałem mu, 
że nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy udać się do Moskwy  
i tam oczekiwać odpowiedzi z Włoch. Powiedział, że to byłoby niepożądane 
ze względu na braki żywności w Moskwie. Jak wyjaśnił, w Polsce na pew-
no nie brakuje żywności w Kosnie i okolicach. Spytałem go, czy Brytyjska 
Misja Wojskowa na pewno o nas wie. Odpowiedział: „Bezwzględnie!”.  

Ryc. 9. Liczba startów ze zrzutami do Polski i liczba straconych samolotów w latach 1941-1944  
(Oprac. na podstawie K. Bieniecki, Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Warszawa 2005).
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Wreszcie w nocy 29/08/44 powiedziano nam, że mamy wyruszyć do Mo-
skwy o 7:00 następnego dnia.

Rankiem 30/08/44 zawieziono nas na lotnisko wojskowe i o 8:00 wystarto-
waliśmy do Mińska w Douglasie Dakota. Po 1 h 45 min. lotu wylądowaliśmy 
w Mińsku. Do tej pory mieliśmy samolot tylko dla siebie, tutaj zabraliśmy ok. 
14 pasażerów i osiągnęliśmy Moskwę o 13:30, po dalszych 2 h 50 min. lotu.

Van Eyssen i jego załoga Moskwę opuściła 18 września i lotem przez 
Stalingrad, Astrachań i Baku następnego dnia dotarła do Teheranu. Stąd 
mogli wrócić do swojej macierzystej jednostki. 

Tymczasem Powstanie Warszawskie i jego lotnicze wsparcie trwało. Ogó-
łem w czasie jego trwania z lotnisk na Półwyspie Apenińskim14 do Polski 
14. 18 września, po długich staraniach Sowieci wyrazili zgodę na lądowanie w swoich bazach 

i z Anglii w ramach operacji Frantic 7 (ostatniej z operacji wahadłowych) wystartowało 
110 bombowców B-17 Flying Fortress w osłonie 154 myśliwców P-51 Mustang. Ze 
względu na szczupłość terenów będących w panowaniu powstańców i stosunkowo dużą 
wysokość zrzutu tylko ok. 25% zasobników trafiło w polskie ręce. Zestrzelony został 
jeden bombowiec i stracono 3 myśliwce. Poległo 12 lotników. Od 13 września zrzuty 
wykonywało również lotnictwo sowieckie.

Ryc. 10. Liczba startów ze zrzutami do Polski i liczba straconych samolotów w czasie trwania Powstania 
Warszawskiego (Oprac. na podstawie K. Bieniecki, Lotnicze wsparcie Armii Krajowej, Warszawa 2005).
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startowano 220 razy. Stracono 38 samolotów. Śmierć poniosło 174 lotników. 
Ostatnia misja z Włoch do Warszawy miała miejsce nocą z 13 na 14 wrze-
śnia. Po upadku powstania loty ze zrzutami dla Armii Krajowej, poza jednym 
południowoafrykańskim epizodem (16/17 października 34 Dywizjon SAAF 
wysłał do Polski 6 samolotów, tracąc dwa z nich i 12 poległych), wykonywali 
już tylko Polacy. Ostatni lot do kraju miał miejsce nocą 28/29 grudnia. Po 
tej dacie również i polscy lotnicy wykonywali tylko zadania wsparcia ruchu 
oporu w innych krajach, głównie we Włoszech.

O autorze raportu

Jacobus Lodewikus „Jack” van Eyssen urodził się 25 marca 1918 roku.  
W 1936 roku, w czasie studiów inżynierskich wstąpił do SAAF, zostając ka-
detem w Transwalskim Dywizjonie Szkolenia Lotniczego (Transvaal Air Tra-
ining Squadron). Szkolenie w tej jednostce odbywało się po godzinach, tak że 
nie musiał przerywać studiów. 25 października 1938 roku zdobył uprawnie-
nia pilota. 6 września 1939 roku Związek Południowej Afryki wypowiedział 
wojnę Niemcom, a 10 października van Eyssen został powołany do służby 
stałej, którą jednakże mu odroczono do czasu zakończenia studiów. Rozpo-
czął ją 3 grudnia 1940 roku, otrzymując awans na podporucznika i przydział 
jako instruktor w jednostkach szkolnych. W takiej roli spędził czas do maja 

Ryc. 11. Przybliżona trasa lotu z Włoch do Polski załogi van Eyssena (kolor czerwony) oraz ich drogi 
powrotnej na tereny kontrolowane przez aliantów zachodnich (kolor niebieski). Droga samolotów 
wykonujących zrzuty w około 80% przebiegała nad terytorium opanowanym przez Niemców. 
Oprócz Warszawy najbardziej niebezpieczne były okolice Budapesztu i Krakowa, gdzie intensywnie 
operowały niemieckie nocne myśliwce.
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1944 roku, uzyskując kolejne awanse: 14 stycznia 1941 roku na porucznika,  
a 1 października 1942 na kapitana. 22 maja 1944 roku rozpoczął przeszkole-
nie na ciężkie bombowce Liberator w 1675 Oddziale Przeszkolenia na Samo-
loty Ciężkie (Heavy Conversion Unit) w miejscowości Lydda15 w Palestynie. 

Szkolenie zakończył 17 czerwca i został skierowany do 31 Dywizjonu.  
W swoim 10 locie bojowym 15 sierpnia został zestrzelony nad Warszawą i in-
ternowany. ZSRS opuścił 19 września, a 9 października znalazł się w Pretorii, 
zaś 13 stycznia 1945 powrócił do macierzystego dywizjonu. Tego dnia został 
awansowany do stopnia majora i na stanowisko dowódcy eskadry. 

Pierwszy lot bojowy po powrocie wykonał 24 stycznia, a ostatni 11 
kwietnia. W późniejszym okresie wykonywał zadania transportowe i pa-
sażerskie (m.in. przewożąc uwolnionych jeńców wojennych). Ostatni raz 
pilotował Liberatora 15 lipca. Miesiąc później wrócił do Południowej 
Afryki, a 14 września został zdemobilizowany. 

Po wojnie pracował jako inżynier w górnictwie. Ożenił się z Beryl  
z domu Dawn. Miał córkę Marion. W latach osiemdziesiątych nawiązał 
z nim kontakt p. Bronisław Kowalski, budowniczy pomnika, i na jego 
zaproszenie van Eyssen kilkukrotnie odwiedzał Polskę. 

Jacobus Lodewikus „Jack” van Eyssen zmarł 5 listopada 1999 roku.  
Był odznaczony: Zaszczytnym Krzyżem Lotniczym (Distinguished Flying 
Cross, DFC), Gwiazdą za Wojnę 1939-1945 (1939-45 Star), Gwiazdą 
Włoch (Italy Star), Medalem za Wojnę 1939-1945 (War Medal 1939-1945), 
Medalem za Służbę w Afryce (Africa Service Medal) Orderem Virtuti Mili-
tari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzy-
żem Powstańczym, Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

- - - - -
Autor dziękuję panu Tinusowi de Roux za udostępnienie  

dokumentów i fotografii.
I would like to kindly thank Mr. Tinus de Roux for sharing  

documents and photographs.
- - - - -

15. Obecnie Lod; na miejscu bazy RAF znajduje się Port Lotniczy im. Ben Guriona – główne 
lotnisko Izraela.
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45 lat Miejskiego Ośrodka  
Kultury w Józefowie

Julia Sienkiewicz

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie1 z kinem „Muza” został utwo-
rzony mocą uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Józefowie 
z dnia 9 marca 1972 roku. Powstał z inicjatywy Społecznego Komitetu 
Budowy Domu Kultury, przy pomocy licznych organizacji: gospodar-
czych, spółdzielczych, rzemieślniczych i społecznych oraz dzięki ofiar-
ności całej józefowskiej społeczności – ludzi świadomych roli, jaką in-
stytucja tego rodzaju może odegrać w pielęgnowaniu narodowej tradycji  
i kultury oraz tworzeniu nowych wartości lokalnego środowiska. 

Jak wspominała pierwsza dyrektor MOK-u, pani Mirosława Mizer-
ska-Szymańska, największym wyzwaniem okazało się wprowadzenie tej 
„machiny w ruch”, począwszy od kupienia przysłowiowej żarówki. 

Pani Dyrektor zdobywała fundusze na aparaturę jeżdżąc do minister-
stwa z listem polecającym od brata Juliana Tuwima, krawcowe za darmo 
szyły kotary, oddelegowani przez wojsko żołnierze-murarze stawiali bu-
dynek, a Społeczny Komitet Budowy Domu Kultury prowadził zbiórkę 
wśród mieszkańców. Budowę ośrodka wspierała władza, a sam MOK 
otrzymał imię I Armii Wojska Polskiego.

Ośrodek oficjalnie rozpoczął publiczną działalność 12 czerwca 1973 
roku. Program uroczystości zawierał okolicznościowe przemówienia oraz 
otwarcie wystaw: rzeźby Edmunda Majkowskiego i malarstwa Kazimie-
rza Korczak-Mleczki. Na scenie wystąpiły miejscowe Amatorskie Zespo-
ły Artystyczne oraz artyści scen warszawskich. 

Księgę Pamięci Miejskiego Ośrodka Kultury z tego dnia wypełniają 
wpisy pierwszych gości pełne zachwytów nad rozmachem tego miejsca  

1. Autorka artykułu jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie. [przyp. red.]
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oraz bogactwem wyposażenia. Nic dziwnego, ze wspomnień pani dyrek-
tor Mizerskiej-Szymańskiej wynika, że mieszkańcy Józefowa spodziewa-
li się tylko kina, a zastali pięknie urządzony dom kultury z nowoczesną 
salą kinową oraz programem2. 

Przez kolejne lata instytucja zmieniała się i dopasowywała swą ak-
tywność do potrzeb józefowian oraz możliwości wynikających z aktual-
nej sytuacji politycznej. Od samego początku w ośrodku działały zespo-
ły muzyczne i taneczne, odbywały się plenery malarskie, wystawy, duże 
imprezy plenerowe, koncerty popularnych wykonawców. Występowali 
tu m.in: Irena Santor, Zdzisława Sośnicka, Maryla Rodowicz, Wojciech 
Młynarski, Hanka Bielicka, Urszula, Natalia Kukulska i wielu innych.  
W ośrodku, przy wymontowanych krzesłach, by sala mogła zmieścić wię-
cej osób, grał dopiero zdobywający popularność zespół Perfect. Ważnym 
cyklicznym wydarzeniem, organizowanym od 1995 roku były Ogólno-
polskie Spotkania Gwiazd Piosenki Dziecięcej. Do kina „Muza” przy-
chodziły tłumy, podobnie jak do legendarnej kawiarni „Samanta”, która 
znajdowała się w miejscu obecnej Galerii RAMA.

2. Chodzi o program wydarzeń. MOK od początku prowadził zróżnicowaną działalność.

Ryc 1. Fot. Archiwum MOK.
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Historia ośrodka pełna jest pięknych kart, lecz w ciągu 45 lat zdarzały 
się też trudne chwile. Po ogłoszeniu stanu wojennego zawieszono działal-
ność placówki, a po jej ponownym otwarciu zmieniono nazwę na Miejski 
Ośrodek Propagandy i Kultury. 

W swojej pracy dyrektorzy ośrodka musieli mierzyć się różnymi pro-
blemami: brakiem funduszy, ograniczeniem roli MOK-u do wykonywania 
zadań politycznych, narzucaniem dodatkowych obowiązków jak udzie-
lanie ślubów, wydawanie kartek żywnościowych, czy umieszczeniem  
w budynku prywatnego liceum. 

Mimo tych wszystkich przeciwności MOK przetrwał dziejowe zawie-
ruchy, mniejsze i większe kryzysy, zachowując swoją siedzibę w sercu 
miasta oraz szczególne miejsce w sercach Józefowian. 

Od 1 stycznia 2004 roku dyrektorem MOK-u jest pani Danuta Woj-
ciechowska. Zapoczątkowane przez nią zmiany zaowocowały statusem 
nowoczesnego centrum kultury o wysokim poziomie oferty kulturalno
-edukacyjnej. Ośrodek przeszedł gruntowny, choć podzielony na etapy re-
mont, a flagową działalnością instytucji stały się weekendy artystyczne3. 

Innym ważnym kierunkiem działań MOK-u są edukacja i animacja 
kulturalna. Ich intensywny rozwój był możliwy dzięki pozyskaniu przez 
MOK nowych przestrzeni: stary budynek przedszkola został przekształ-
cony na Dom Nauki i Sztuki, a w miejscu dawnych kotłowni powstały 
Klub Hydrofornia oraz Klub Młodzieżowy Port. 

Dziś MOK jest miejscem ekspresji twórczej mieszkańców i realizuje pro-
jekty zgodne z aktualnymi trendami w kulturze. Jego całoroczna oferta edu-
kacyjna skierowana jest do odbiorcy w każdym wieku. Na uwagę zasługuje 
również działalność zespołów o charakterze reprezentacyjnym, w tym zdoby-
wającego sukcesy na ogólnopolskich konkursach – Zespołu Tańca Polskiego.

W 2014 roku Józefów jeszcze bardziej otworzył się na kulturę – i to  
w znaczeniu dosłownym. Nowoczesny skwer im św. Jana Pawła II, który zbu-
dowano obok MOK, sprzyja organizacji dużych imprez plenerowych, w tym 
3. W piątki odbywają się zazwyczaj wernisaże. Działalność wystawiennicza jest prowadzona  

w 4 galeriach: dwie z nich – Galeria RAMA i Galeria WEJŚCIE znajdują się w budynku 
MOK-u, dwie kolejne funkcjonują w plenerze: Galeria PARK przed wejściem do ośrodka  
i tzw. Galeria „Na płocie”, czyli galeria na ogrodzeniu Domu Nauki i Sztuki. Inne piątkowe 
wydarzenia to cykle poświęcone przyrodzie, podróżom i zdrowiu. Sobotnie poranki należą 
do najmłodszych – wtedy najczęściej organizowane są rodzinne warsztaty, koncerty, 
spektakle wernisaże, pokazy filmowe oraz realizowane projekty edukacyjne. Z kolei  
w każdą sobotę i niedzielę popołudniu, MOK zaprasza na koncert, spektakl, spotkanie 
kabaretowe lub projekcję filmową. Spektakle teatralne i taneczne odbywają się w tzw. 
Teatrze OTWARTYM – to symboliczna nazwa sceny ośrodka, wyróżniająca MOK jako 
miejsce prezentacji wysokiej jakości sztuki scenicznej.
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uwielbianego przez Józefowian Festiwalu Bluesowego im. Tadeusza Nalepy 
„Lep na Bluesa”, czy letniego cyklu Ogrodowych Koncertów Muzycznych.

Ponadto MOK już od 15 lat z sukcesami angażuje się w ochronę i promo-
cję niematerialnego dziedzictwa kulturowego organizując unikatowe w skali 
kraju wydarzenia takie jak: Ogólnopolskie Konkursy Dowolnych Kompozy-
cji Tańców „Narodowa Pulsacja”, całoroczne projekty edukacji kulturowej 
poświęcone polskim tradycjom, weekendowe kursy polskich tańców narodo-
wych, wystawy-lekcje dla dzieci czy konferencje naukowe.

Oprócz wymienionych nurtów kultury, MOK – i to należy szczegól-
nie podkreślić – działa na polu kultury lokalnej. Integruje mieszkańców  
i włącza ich do działania, zachęca do odkrywania miejscowych skarbów: 
artystów, sztuki, tradycji, przyrody, współpracuje z profesjonalistami  
i pasjonatami. Podejmuje wspólne działania z każdym środowiskiem,  
instytucją lub organizacją, która chce aktywnie uczestniczyć w życiu kul-
turalnym miasta. Mieszkańcy Józefowa chętnie korzystają z tej otwartości 
i przy wsparciu instytucji prowadzą w MOK-u własne kluby, w których 
rozwijają swoje pasje.

Wszystko to jest zgodne z misją ośrodka, która brzmi: „Inspirowanie 
do działania twórczego oraz budowanie tożsamości kulturowej Józefowa”.

Ryc 2. Fot. Archiwum MOK.
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Ryc 3. Fot. Archiwum MOK.

Ryc 4. Fot. Archiwum MOK.
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Przekształcanie przestrzeni 
dla potrzeb życia

Marek Budzyński

Jestem urbanistą i architektem, profesjonalistą praktykującym w ak-
tualnej rzeczywistości1. Zajmuję się przekształcaniem przestrzeni w taki 
sposób, żeby ona i dziejące się w niej procesy podtrzymywały warunki 
życia – zarówno lokalnie, jak i globalnie. 

Przestrzeń istnieje wokół nas – to podstawowy i oczywisty fakt. My 
jej nie tworzymy. My ją tylko przekształcamy. Czy jest to las, morze, czy 
miasto – my je tylko przekształcamy, aby uczestniczyły nadal w udosko-
nalony sposób w podtrzymywaniu warunków życia. 

Podobnie rzecz się ma z przestrzenią wokół miasta Józefowa, która 
ulega przekształceniom. 

Centrum Józefowa oraz centrum Michalina (dzielnica Józefowa) ulegać 
będą jeszcze większym przekształceniom niż przestrzeń całego miasta.

Domy w małych miastach, domy poza miastem (jak również na wsi) 
można budować w związkach ze środowiskiem przyrodniczym i kulturo-
wym, a w ich wnętrzu żyć współcześnie i nowocześnie.

Ideę, by historyczne materialne i niematerialne wartości Kultury2 stały 
się podstawą lokalnego rozwoju miasta, uważam za piękną, mogącą obu-
dzić nadzieje – dającą szanse na budowę świadomości obywatela ukierun-
kowanego na lokalność, budującą wartości globalne przy jednoczesnym 
wspieraniu przez globalizację lokalnego życia w mieście. 
1. Profesor dr arch. Marek Budzyński jest architektem i urbanistą, nauczycielem akademickim 

Politechniki Warszawskiej. Artykuł nawiązuje do wygłoszonego we wrześniu 2018 r. 
wykładu pt. Próby realizacji przestrzeni dla życia w transformacji Polski, którego motto 
brzmiało: „...bo pieniędzy nie będzie, jak pracy u siebie do godności czynnego myślenia 
uświęconej modlitwą sztuki nie podniesiecie”, C. K. Norwid. [przyp. red.] 

2. Wielkie litery w tekście wg intencji autora. [przyp. red.]

Mieszkańcom Józefowa dedykuję…
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Historia to element utrwalonej Kultury. Trzeba ją wciągać w nasze aktu-
alne życie. Wykorzystywać ją do budowy przyszłości, jedni3 – „Ja i My”.

Praktyczność, rozumiana jako równoważenie przepływu różnych sił 
w przeróżnych związkach przyczynowych, by utrzymać równowagę bu-
dowli i to, że wszystko jest w procesie konstruowania i rozpadu, stanowi 
podstawę mojego światopoglądu4. 

Wierzę, że proces stwarzania trwa. Nie znamy jego początku ani koń-
ca. Wierzę, że ten proces jest celowy, a ewolucja jest naukową nazwą 
tego procesu. 

Różnorodność punktów poznawania powoduje, że wierzymy albo 
w przypadek, albo w nieskończoną ilość wielowymiarowych ciągów 
przyczynowo-skutkowych, których przecięcie czasem następuje na 
drodze naszego życia. To bywa podstawą do twórczej interpretacji ist-
nienia przez osobę.

3. Jednia – poet. «jedność, nierozerwalność». [przyp. red.]
4. U podstaw mojego wykształcenia zawodowego jest fakt, że jako źle uczący się trzynastolatek 

zostałem przez troskliwą matkę umieszczony w zawodowej szkole budowlanej, aby 
przyuczyć się do zawodu technika budowlanego w specjalności konstrukcji stalowych.

Ryc. 1. Jednia Ducha, Energii i Materii. Fot. ze zbiorów autora.
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Wierzę, że Bóg w procesie stwarzania używa Boskiej Cząstki – Jedni 
Ducha, Energii i Materii. Cząstki, która jest i jednocześnie jej nie ma.

Czas, w którym tworzą one cząsteczkę wodoru i osobę człowieka, jest 
drastycznie różny (ułamki sekund, kilkanaście miliardów lat bądź kilka-
dziesiąt lat). Złożoność ich organizacji ma swoją nieskończoność. 

Ziemia w takim typie rozumowania jest równocześnie pyłkiem zagu-
bionym we Wszechświecie, jak i Centrum tego ostatniego. Ta jednocze-
sność i równoważność przeciwieństw jest podstawą rozumienia i odczu-
wania jego złożoności i prostoty zarazem.  

Wiemy z geometrii, że każdy punkt na powierzchni Kuli jest środ-
kiem tej powierzchni. W dzisiejszych czasach elektroniczna sieć infor-
macyjna otaczająca Ziemię uświadamia nam, że każdy może czuć się 
Środkiem Świata.

Wiemy również, że przeciwieństwo i jedność – „Ja i My” czy „Kobieta 
i Mężczyzna” – stanowi podstawę życia. Walka i pokój między nimi, aby 
budowała, musi być regulowana. 

W wielości podmiotów przyjęte ograniczenia tworzą większe pole 
wolności dla jednostki.

Ryc. 2. Suma regulacji w przestrzeni. Fot. ze zbiorów autora.
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Jedyne znane nam życie ewoluuje na Ziemi od 4 miliardów lat. Prze-
kształca się ono pod wpływem energii słonecznej, kosmicznej i plane-
tarnej w niezwykle złożonym procesie (wszystko jest to Boska Cząstka 
– Jednia Ducha, Energii i Materii) (Ryc. 1).

Proces ten charakteryzuje się niezwykłą jak na wydarzenie we Wszech-
świecie dynamiką. Człowiek w pełni uzależnił swoje życie od Kultury 
(ideologie, religie, produkty, pieniądze i ich przepływy). Wszedł w zwy-
cięską walkę z Naturą.

Uważam, że Ziemia jest jak niezwykły statek kosmiczny, na którego ze-
wnętrznej warstwie zostały stworzone i są utrzymywane warunki do życia.

Nie można zatrzymać ani procesów demograficznych, ani procesów 
wytwarzania czy posiadania, ale można (jeszcze) ukierunkować je na pro-
cesy współdziałania Ludzi między sobą i z Naturą w podtrzymywaniu 
warunków życia. Rozwój Kultury może wspierać Naturę, wspierać Pro-
cesy podtrzymujące Życie5.

5. Również po to, żeby współtworzyć piękno, mądrość współżycia – synergię, syntezę, twórczą 
walkę lokalności i globalizacji bądź wiarę w różnorodność religii w drodze do Boga.

Ryc. 3. Zasady rozwiązania kwartału. Fot. ze zbiorów autora.
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Paręnaście lat temu, po wielu próbach wcześniejszego zastosowania  
w praktyce, sformułowałem uproszczone wytyczne do przekształcania 
przestrzeni dla potrzeb życia, dotyczące zarówno zasad przekształceń miast  
i przestrzeni ich rozwoju, jak i podstawowej ich techniki, w tym budowli 
– określając przestrzenne związki między Ludźmi a Przyrodą, Miastem, 
Architekturą.

Miasto jest organizmem, strukturą regulującą działania Ludzi w prze-
strzeni (Ryc. 2). Np. miasto z liczbą mieszkańców 15-70 tys., żeby działa-
ło sprawnie, musi mieć ograniczoną przestrzeń, ale wielofunkcyjną, ukie-
runkowaną na potrzeby osoby (jednostki, rodziny).

Jest to idea miasta względnie niezależnego administracyjnie i prze-
strzennie. Zrównoważenie miejsc zamieszkania i miejsc pracy oraz lo-
kalnych funkcji zaspokajających podstawowe potrzeby, a także wnikanie 
Historii i Przyrody w tę tkankę miasta stanowi nasz imperatyw.

Wykorzystanie historii, techniki i roślin w budynku do współdziałania 
w tworzeniu przestrzeni podtrzymującej warunki trwania życia jest rów-
nież tym imperatywem. 

Ryc. 4. Kampus Uniwersytetu w Białymstoku (2015). Fot. ze zbiorów autora.
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W przestrzeni miasta sieć pasów miejskich – lokalnych dróg, infra-
struktury technicznej – tworzy względnie niezależną strukturę umożliwia-
jącą twórcze zagospodarowanie terenów – „parcel dla grupy” (pomiędzy 
wspomnianymi pasami miejskimi), parcel o pow. 1-6 ha, o dużej elastycz-
ności zabudowy, na których dokonuje się twórcza walka między inwesto-
rem a władzą miejską (Ryc. 3).

Aprioryczne założenie lokalizacji funkcji publicznych, produkcyj-
nych, handlowo-usługowych w parceli przy wybranych pasach miej-
skich stanowi podstawę tworzenia się publicznych przestrzeni miejskich 
– ulic i placów6. 

6. W latach 1972-1978 projektowałem osiedle Ursynów Północny w Warszawie.  
W całkowicie scentralizowanej strukturze państwowej, ale przyjaznej, zaprogramowaliśmy 
i zaprojektowaliśmy miasto w mieście dla 38 tys. mieszkańców ze wszystkimi jego 
atrybutami, wzorując się na przestrzeniach miejskich Warszawy. Zrealizowano relację 
przyroda-miasto, która stworzyła dobre warunki do mieszkania. Budowa metra  
i realizacja środka Ursynowa jako „tradycyjnego” śródmieścia (już w nowych warunkach 
ustrojowych) z możliwością stosowania zasady budowy domów miejsko-przyrodniczych 
chyba pozytywnie podbudowała ideę tworzenia jedni miasta i przyrody. Budynek kościoła, 
pierwszej budowli czasów wybuchu „Solidarności”, symbolicznie określający związki  
z przeszłością ukierunkowaną w przyszłość, dał podstawę projektowi placu przed kościołem 
i zrealizowaniu zabudowy podbudowującej przestrzeń publiczną (pieszą z uspokojonym 
ruchem samochodowym).

Ryc. 5. Kampus Uniwersytetu w Białymstoku 
(2015). Fot. ze zbiorów autora.

Ryc. 6. Opera i Filharmonia Podlaska, 
widok na Schody Odeskie i górne foyer (2016). 
Fot. R. Lewandowski.
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To synteza wolności i ograniczeń, tworzenia przestrzeni miejskich 
wspierających biosferę i rozwój Kultury7.

Zmiany po 1989 roku całkowicie zanegowały planowanie, wiarę w re-
gulacje. Stworzyły wiarę w regulującą wszystko wolną, niewidzialną rękę 
rynku. Jednocześnie prawie „niewidzialnie” zmonopolizowano produk-
cję, dystrybucję, informację czy kryteria piękna i prawdy8. 

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych przeważała Nadzieja na demo-
krację i liberalizm, na równoważenie jedni „Ja i My”, na twórcze równo-
ważenie Kultury i Natury9.

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku10 (Ryc. 4-5) udowadnia poten-
cjał Więzi Natury i Kultury, pokazuje możliwość budowania związków  
z historią (Ryc. 6-10).

7. Inne przykłady: próba zaplanowania Pasma Północnego rozwoju Warszawy na zasadzie 
związków 34 miast w  mieście nie powiodła się, regulowany rozwój Nowego Dworu 
zaowocował chaosem, a w Górze Kalwarii skandalem.

8. Wtedy zrozumiałem, że nowa polityka po 1989 r. zaprzecza sensowi urbanistyki jako 
przeszkadzającej w wolnym obrocie terenami i ich wykorzystaniem. Prawnicza gra 
(zawłaszczanymi przez socjalizm w Polsce) prywatnymi własnościami uniemożliwia  
do dziś rewitalizację centrum Warszawy. 

9. Np. Chełm – rewitalizacja niezrealizowanego Centrum Nowego Miasta Chełm. Zawirowania 
polityczno-administracyjne destruowały je przed wojną i destruują obecnie (reforma 
administracji – Chełm przestał być stolicą województwa). W Chełmie plan z mocnym 
wsparciem konserwatora zabytków doczekał się zatwierdzenia. Wszystkie zasady udało  
się w plan wprowadzić, ale bez inwestycji w miejsca pracy miasto wyludnia się.

10. Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, pierwszy etap realizacji, Wydziały: Matematyki, 
Fizyki, Biologii, Chemii i Uniwersyteckie Centrum Kultury formują plac Syntezy Nauk, 
plac Poznania. Kampus dostał nagrodę ministra. Kanclerz zadecydował o dalszym rozwoju 
poza planem, a nowa biblioteka to typowa inwestycja spadochronowa.

Ryc. 8. Opera i Filharmonia Podlaska, widok na 
dolne foyer (2016). Fot. R. Lewandowski.

Ryc. 7. Opera i Filharmonia Podlaska, widok na 
dolne foyer (2016). Fot. R. Lewandowski.
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Tło globalne jest trochę przerażające11, ale np. w Europie Duńczycy 
zreflektowali się po swoich szaleństwach i lansują naturalne związki ludzi 
i przyrody w swych budowlach „mało miejskich”. 

Tak jak wspomniałem, Miasto jest organizmem, strukturą regulującą 
działania Ludzi w przestrzeni, w którym dokonuje się twórcza walka mię-
dzy inwestorem a władzą miejską.

Sformułowane zasady do przekształcania przestrzeni dla potrzeb życia 
dotyczą przekształceń miast i przestrzeni ich rozwoju, jak i również pod-
stawowej ich techniki, w tym budowli.

• Ludzkie kształtowanie przestrzeni zakłada i rozwija porozumienie.
• Proces kształtowania przestrzeni jest procesem wznoszenia 

tworzywa do poziomu mniej lub bardziej jednoznacznie 
sprecyzowanej myśli.

11. Np. najpierw kapitalizm europejski zawłaszczał dekadencję Chin, później marksizm 
je zniszczył, odradzając je w niewiarygodnej syntezie komunizmu i neoliberalizmu. 
Chińczycy zniszczyli hutongi, stawiając przerażające martwe wieżowce. Teraz trochę  
się reflektują i podkreślają doskonałość historycznych związków Natury i Kultury.

Ryc. 9. Opera i Filharmonia Podlaska, widok na górne foyer (2016). Fot. R. Lewandowski.
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• Tak jak słowa mogą być prawdziwe lub fałszywe, tak prawdziwe 
lub fałszywe mogą być wytwory ukształtowania przestrzeni. 
Przestrzeń jest prawdziwa, gdy zgadza się z ideą, jaką twórca 
danej przestrzeni miał o niej, tworząc ją.

• Kryterium »wewnętrznej prawdy rzeczy« stanowi jeden  
z podstawowych mierników ukształtowanej przez człowieka 
przestrzeni.

• Przestrzeń formowana przez człowieka jako produkt pracy jest 
integralnym elementem komunikacji społecznej, jest językiem  
i tak jak język podlega kwalifikacji, której kryterium jest  
Prawda lub Fałsz.

Nie zapominajmy o tym, żeby powstawała architektura jak literatura – 
której litery, słowa muszą znaczyć to samo dla wszystkich.

Ryc. 10. Opera i Filharmonia Podlaska, widok na wejście główne (2016). Fot. R. Lewandowski.
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Osada Benkówka w latach 
międzywojennych

Andrzej Jankowski

W roku 1935, moi rodzice Władysław i Natalia z d. Benke Jankow-
scy wraz z moim bratem Włodzimierzem i ze mną (Ryc. 1-2), przepro-
wadzili się z Warszawy do Józefowa1. Zamieszkaliśmy w drewnianym 
domu, znajdującym się na posesji zwanej „Benkówka”, należącej do 
mojej babci, Ernestyny Benke2. 

1. Państwo Natalia i Władysław Jankowscy zamieszkali w drewnianym domu (dziś posesja 
przy ul. Wiślanej 4) usytuowanym na rogu ówczesnej ul. Niecałej (dziś ul. Błękitna)  
i ul. Wiślanej. Budynek, w którym mieszkali ok. 1907 r. został przeniesiony z Warszawy  
i postawiony na nowo na terenie Osady Benkówka. Zięć śp. p. Włodzimierza Jankowskiego 
uważa, że dom mógł stanąć tam dopiero 20 lat później, ponieważ podczas rozbiórki 
znalazł w nim gazety pochodzące z 1927 r. Być może w tymże 1927 r. przeniosła się tam 
p. Ernestyna Benke i postawiony na wysokich legarach dom mógł zostać właśnie wtedy 
podmurowany, ocieplony, a wykonujący tę pracę rzemieślnicy pozostawili po sobie ślady  
w postaci gazety. Podobne przypadki znane są z terenów Józefowa. [przyp. red.]

2. Fryderyka Ernestyna Benke z domu Jacobs (1869-1953) zmarła w Berlinie, gdzie po 
wybuchu wojny zamieszkała ze swoim najstarszym synem Karolem. [przyp. red.]

Ryc. 1. Osada Benkówka w Józefowie, Władysław 
Jankowski z synami Włodzimierzem i Andrzejem 
(ok. 1936). Fot. ze zbiorów autora.

Ryc. 2. Osada Benkówka w Józefowie, Natalia 
Jankowska z d.Benke z synami Włodzimierzem 
i Andrzejem (ok. 1936). Fot. ze zbiorów autora.
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Oficjalna nazwa tej nieruchomości na mapach geodezyjnych to Osa-
da Benkówka. Rozciągała się ona wzdłuż ulicy Wiślanej od ulicy Środ-
kowej (obecnie ul. 3-go Maja) do ulicy Niecałej (obecnie ul. Błękitna). 
Czwartym bokiem graniczyła z posesją p. Kuligowskiego, która sięgała 
do ulicy Polnej (Ryc. 4).     

Ulica Środkowa zaczynała się przy ul. Polnej, a w związku z tym 
„Benkówka” otrzymała numer porządkowy „4”. Posesja była ogrodzona 
drewnianym parkanem. Wejście na jej teren umożliwiały furtki – od każ-
dej ulicy, a od ulicy Wiślanej także brama (Ryc. 3). Na posesji znajdowało 
się sześć budynków. Pięć było zamieszkałych przez cały rok, a jeden był 
wynajmowany sezonowo (Ryc. 5). 

Ryc. 3. Osada Benkówka w Józefowie, furtka i brama od strony ul. Wiślanej (ok. 1936). 
Fot. ze zbiorów autora.
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Nieruchomość p. Kuligowskiego była słabo zabudowana. Były 
tam tylko dwa budynki od strony ul. Środkowej i mały budyneczek 
od strony ul. Niecałej, na wprost ulicy Zielonej. Mieszkańcy domku,  
w sezonie letnim, prowadzili sklepik, w którym m.in. sprzedawali wła-
snoręcznie ukręcone lody (słaba zabudowa posesji miała swoje zalety, 
o czym będę jeszcze pisać).

W naszym domu były dwa mieszkania, po dwa pokoje z kuchnią oraz 
werandą. Budynek (Ryc. 6-7), jak wszystkie inne domy na posesji, był 
usytuowany tyłem do granicy działki, a frontem do jej środka. Głównym 
wejściem był mały ganek, przez który wchodziło się do sionki, skąd drzwi  

Ryc. 4. Plan okolic Osady Benkówka w Józefowie (1941). Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.
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prowadziły do obu mieszkań przez kuchnie. Na wprost były schody 
na duży strych. Każde mieszkanie było ogrzewane przez wysoki piec 
kaflowy, wbudowany w ścianę między pokojami, a w kuchniach były 
kuchnie węglowe. Okna zabezpieczano za pomocą dwuskrzydłowych, 
drewnianych okiennic. Na zewnątrz nad oknami były ozdobne gzymsy 
(ornamenty), za którymi ptaki wiły sobie gniazda. Także duże, oszklone 
drzwi pomiędzy werandą a pokojem, zabezpieczano przez zamknięcie 
składanej, drewnianej przegrody3. 

Jedno z takich mieszkań zajmowali państwo Ardyn, rodzice z trze-
ma córkami. Pan Julian Ardyn był wziętym krawcem. Miał swój zakład  
 
3. Okiennice wewnętrzne. [przyp. red.]

Ryc. 5. Mapa okolic Osady Benkówka w Józefowie (1933). Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.
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w Warszawie, do którego codziennie dojeżdżał z Józefowa. Pani Ardyn 
chorowała na suchoty, jak wówczas nazywano gruźlicę. Było to zapewne 
powodem zamieszkania rodziny w Józefowie. W roku 1936 pani Ardyn 
zmarła, a rodzina przeniosła się do Warszawy4.  

Po wyjeździe państwa Ardyn nasz dom został przebudowany. Powstała 
łazienka z wanną i umywalką oraz osobne wc5, a w kuchni zlew. Na stry-
chu zbudowano drewniany, wyłożony blachą ocynkowaną zbiornik, do któ-
rego wodę pompowano ręcznie. Przez kuchnię węglową przeprowadzono 
rury do podgrzewania wody. Wybudowano także szambo. Werandy i ganek 
oszklono. Od strony ulicy Wiślanej założono ogródek, gdzie rosły bzy, róże 
i inne kwiaty, a także pomidory, szczypiorek czy rzodkiewki (Ryc. 8). 

Dom nasz, drewniany, zbudowany był w sposób typowy dla takich 
budynków. Cała konstrukcja spoczywała na grubych belkach (legarach), 
wspartych na murowanych słupkach. Pod budynkiem była otwarta prze-
strzeń. Zaletą było naturalne osuszanie drewnianej konstrukcji. Ujemną 
stroną była możliwość gnieżdżenia się tam różnych stworzeń, jak bezdom-
ne koty, psy czy myszy. Dlatego budynek dołem omurowano, jak wiele 
innych w Józefowie, wstawiając w mur kratki wentylacyjne (Ryc. 9-10).    

Drugi dom6 w tej części posesji, położony w narożniku między  
ul. Niecałą a granicą z posesją  p. Kuligowskiego7 miał trzy mieszkania na  
 
4. Janina Ardynowa zmarła 20.04.1936 r., została pochowana na cmentarzu w Józefowie. Julian 

Ardyn zmarł 26.08.1976 r., został pochowany obok żony na cmentarzu w Józefowie. [przyp. red.]
5. Skrót od angielskiego: water closet; ubikacja, toaleta; wc, w.c. [przyp. red.]
6. Dom ten został rozebrany pod koniec 2018 r. [przyp. red.]
7. Żona p. Kuligowskiego, Helena Kuligowska zmarła w 1952 r., pochowana na cmentarzu  

w Józefowie. [przyp. red.]

Ryc. 6. Osada Benkówka w Józefowie, 
widok opisywanego budynku (ok. 1936). 
Fot. ze zbiorów autora.

Ryc. 7. Osada Benkówka w Józefowie, 
widok opisywanego budynku (ok. 1985). 
Fot. ze zbiorów autora.
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parterze i trzy małe pokoiki na 
poddaszu. Każde  mieszkanie mia-
ło zadaszoną werandę. Do domu 
wchodziło się przez ganek do sie-
ni. Było tam troje drzwi do miesz-
kań, wąskie schody na strych,  
a pod nimi schody do piwnic. Jed-
no mieszkanie zajmowała moja 
babcia Ernestyna Benke wraz ze 
swoją siostrą Heleną Janowską. 
Obie były wdowami. 

Mieszkanie naprzeciw wynaj-
mował p. Diehl. Był to sympatycz-
ny starszy pan, zawsze elegancko 
ubrany. Chodził z laseczką. Nieste-
ty, nie znam jego imienia. 

Środkowe mieszkanie zajmował 
syn babci, a brat mojej mamy, Jan 
Benke z żoną i synem.Ryc. 8. Osada Benkówka w Józefowie, widok 

ogródka (ok. 1936). Fot. ze zbiorów autora.

Ryc. 9. Osada Benkówka w Józefowie, 
podmurówka werandy z widocznymi kratkami 
wentylacyjnymi (ok. 1985). Fot. ze zbiorów autora.

Ryc. 10. Osada Benkówka w Józefowie, 
podmurówka werandy z widocznymi kratkami 
wentylacyjnymi (ok. 1936). Fot. ze zbiorów autora.
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Wchodziło się do niego przez kuchnię, która 
nie miała okna. Zastosowano tam ciekawe roz-
wiązanie, dla jej doświetlenia. W dachu domu 
znajdowało się okno. Od okna w dół, aż do pod-
łogi  prowadził czworokątny szyb, rozszerza-
jący się ku dołowi. W podłodze strychu, czyli  
w suficie kuchni było kolejne okno, otwierane 
od środka. W ten sposób, światło dzienne wpa-
dało do wewnątrz. W jasny, a zwłaszcza sło-
neczny dzień, było tam dosyć jasno. 

Nieruchomość Osada Benkówka była za-
dbana. Do budynków i do furtek prowadziły 
alejki, wzdłuż których biegł żywopłot kara-
gany, a brzegi ścieżek były wyłożone szkli-
wionymi cegiełkami (Ryc. 11-12). Obok do-
mów stały ogrodowe ławki (Ryc. 13).

Ryc. 13. Osada Benkówka w Józefowie, jedna z ławek ogrodowych oraz jej otoczenie (ok. 1936). 
Fot. ze zbiorów autora.

Ryc. 11-12. Osada Benkówka w Józefowie,
alejki oraz ich otoczenie (ok. 1936). 

Fot. ze zbiorów autora.
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Garnki lutuję, pobielam…,  
czyli życie na letnisku w Józefowie

Andrzej Jankowski

Józefów przedwojenny był typową miejscowością letniskową, po-
dobnie jak większość innych na linii otwockiej (Ryc. 1). Lasy sosnowe 
i piaszczystość gleby, powodująca szybkie wsiąkanie wód opadowych, 
tworzyła specyficzny suchy klimat korzystny dla leczenia zagrożeń cho-
robami płuc1.

1. Dlatego istniały tu liczne sanatoria i prewentoria, szczególnie w Otwocku i w Świdrze.  
W Józefowie do bardziej znanych należało prewentorium dla dzieci „Dzieciakowo”. 

Ryc. 1. Opis letniska Józefów. Letniska Falenickie 1938, Józefów 2012, reprint. 
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Jednak najwięcej osób przy-
bywało do Józefowa na letni wy-
poczynek. Oczekiwało tu na nich 
kilka pensjonatów i liczne miesz-
kania do wynajęcia. Najczęściej 
były one umeblowane skromnie. 
Łóżka żelazne, łatwe do umycia  
i odmalowania. Proste stoły, krze-
sła, szafy, metalowa umywalka  
z miejscem na wstawienie mied-
nicy. Rodzina, przybywająca na 
kilkumiesięczny letni pobyt, przy-
woziła własne wyposażenie go-
spodarcze jak garnki, talerze czy 
materace. Oczywiście, były także 

lokale lepiej wyposażone i odpowiednio droższe. Lecz większość let-
ników wolała tańsze lokum i własne sprzęty. Lato było przeważnie sło-
neczne, gorące i suche, więc całe dni spędzano nad rzeką Świder (Ryc. 

Ryc. 2-3. Lato było przeważnie słoneczne, gorące 
i suche, więc całe dni spędzano nad rzeką Świder 
(ok. 1936). Fot. ze zbiorów autora.
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2-3) lub na powietrzu w ogrodzie albo na spacerze (Ryc. 4). Mieszkanie 
służyło tylko do przenocowania i zjedzenia posiłku.

Wiosną każdego roku zaczynali przybywać kandydaci na letników. 
Byli to najczęściej ojcowie rodzin, przyjeżdżający niekiedy z żoną. Na 
dworcu czekali na nich tzw. „faktorzy”, czyli pośrednicy. Każdy z nich 
miał porozumienie z kilkoma właścicielami domów letniskowych. Znali 
oni ilość i wielkość oferowanych lokali i już wcześniej uzgodnili ceny 
oraz inne szczegóły z właścicielami. Przyjezdni zgłaszali swe wymagania 
i odpowiedni „faktor” prowadził gościa na miejsce. 

Wygodniejsi lub zamożniejsi klienci mogli korzystać z dorożek, które 
czekały przy dworcu. Po uzgodnieniu na miejscu terminu, ceny i pozosta-
łych szczegółów, klient wpłacał zadatek, a pośrednik otrzymywał „faktor-
ne”. Przy okazji zamawiało się transport. 

W określonym dniu, umówiony woźnica wyjeżdżał o świcie do War-
szawy i przywoził cały potrzebny na pobyt dobytek. Niektórzy letnicy 
wynajmowali co roku lokal u tego samego gospodarza, rezerwując wstęp-
nie lokal już podczas pobytu. 

Ryc. 4. Wypoczynek w ogrodzie (ok. 1936). Fot. ze zbiorów autora.
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Zazwyczaj na letnisko wyjeżdżała matka z dziećmi i ewentualnie słu-
żącą, a ojciec przyjeżdżał do rodziny na sobotę i/lub niedzielę.

W pobliżu Osady Benkówka (Ryc. 5) było kilka sklepów. Przy ul. Polnej 
róg Kościelnej (obecnie ul.  3-go Maja) był sklep spożywczy p. Stanisława 
Ratajczyka2 (Ryc. 6). 

Dalej, na rogu ul. Świderskiej miał swój sklep rzeźniczy p. Najemski3. 

2. Stanisław Ratajczyk zmarł 29.04.1967 r., został pochowany na cmentarzu w Józefowie. 
[przyp. red.]
3. Należy ustalić imię (Najemski  Józef zm. 1953, Najemski Michał, zm. 1957, Najemski Piotr 
zm. 1961). [przyp. red.]

Ryc. 5. Okolice Osady Benkówka w Józefowie (1941). Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.
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Wchodziło się do niego po schodkach przez werandę na wysoki parter. Po 
prawej stronie sali sprzedażnej znajdowała się lada, a w głębi półka. Na 
górze stała duża gliniana świnka, taka jak małe świnki-skarbonki. 

Przy ul. Ogrodowej róg ul. Świderskiej był sklep, będący połączeniem 
pasmanterii z papierniczym. Należał on do pani Kruze. Jej mąż miał oby-
watelstwo USA i po wybuchu wojny w 1939 roku wyjechali z Polski. 

Artykuły spożywcze takie jak mąka, kasza i inne sprzedawano na wagę 
i pakowano do papierowych torebek. W domu przesypywano zakupione 
artykuły do ceramicznych, szklanych lub blaszanych pojemników. Toreb-
ki najczęściej przechowywano i chodziło się z nimi po następne zakupy. 

Zaopatrzenie uzupełniał handel obnośny. Mleko można było dostawać 
do domu prosto od krowy. Chodziły także sprzedawczynie żywego dro-
biu, nabiału czy warzyw. 

W letnie niedziele krążył sprzedawca, wołający: „Ciastka Gajewskie-
go”. Ciastka nosił w podłużnym drewnianym pudle, osłoniętym drobną  
 

Ryc. 6. Widok domu p. Stanisława Ratajczyka, w którym mieścił się sklep spożywczy (2005). 
Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.
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siatką. Pudło stawiał na głowie, 
podkładając gumowy krążek. Po-
jawiał się także sprzedawca lodów 
„Pingwin”. 

W sezonie letnim przy ul. Polnej 
(obecnie nr 12) gości zapraszała 
cukierenka „Słodki kącik”. 

Jesienią  wozem  woził jabłka 
p. Ganżulewicz, który miał sad nad 
Świdrem. Kupowało się skrzynkę 
jabłek, które w piwnicy  przecho-
wywały się bardzo długo.

Niektóre płyny, jak np. napoje 
chłodzące sprzedawano w butel-
kach za kaucją. Inne butelki wy-
korzystywano w domu lub można 

było sprzedać, ponieważ od czasu do czasu jeździł wozem domokrążca 
wołający „butelki, szmaty kupuję”. 

                       
Przeciętne gospodarstwo domo-

we w Józefowie produkowało nie-
wiele odpadów. 

Obierzyny warzyw często 
używano jako składnik pokarmu 
zwierząt własnych lub oddawano 
innym. Niekiedy kompostowano 
je we własnym ogródku. Naj-
większą ilość odpadów stanowił 
popiół z palenisk. Używano go 
zimą do posypywania oblodzo-
nych powierzchni, a najczęściej 
zakopywano w ziemi.

Swoje usługi proponowali także 
różni rzemieślnicy. Jeden ostrzył 
noże, nożyczki i inne ostre przed- 

Ryc. 8. Fotograf proponował zdjęcie na tle dekoracji 
(ok. 1936). Fot. ze zbiorów autora.

Ryc. 7. Dziecko mogło przejechać się na koniu, 
oprowadzanym za uzdę przez właściciela 
(ok. 1936). Fot. ze zbiorów autora.
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mioty, a swoją szlifierkę o napędzie nożnym nosił na ramieniu. Inny wołał 
„Garnki lutuję, pobielam”. Chodził także szklarz, który szyby nosił na 
szerokim pasie w specjalnej skrzyni.

Gazety codzienne często drukowały powieść w odcinkach. Po przeczy-
taniu dziennika odcinek powieści wycinano i po zebraniu całości zszywa-
no. Taka książka krążyła po sąsiadach. Pozostałe strony dziennika czasem 
zanoszono do zaprzyjaźnionego sklepu, który używał ich do pakowania 
niektórych towarów, najczęściej warzyw. Wykorzystywano je także np. 
do wykładania półek. Pisma ilustrowane także często oprawiano roczni-
kami. Inne papiery używano na rozpałkę lub po prostu palono. Niektóre 
inne odpady także spalano. 

Znaczącą rolę w życiu społeczności Józefowa odgrywała Ochotnicza 
Straż Pożarna. Poza gaszeniem pożarów, strażacy byli widoczni również przy 
innych okazjach. Umundurowani strażacy trzymali honorową wartę w ko-
ściele przy Grobie Pańskim na Wielkanoc, stanowili siłę porządkową podczas 
uroczystości kościelnych lub państwowych. W jedną z niedziel sierpniowych 
organizowali imprezę rozrywkową na świeżym powietrzu. Dochód z takiego 
festynu był przeznaczony na wyposażenie józefowskiej OSP. 

Ryc. 9. Kolejka wąskotorowa, popularna „ciuchcia” (ok. 1936). Fot. ze zbiorów autora.
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Impreza ta odbywała się na po-
sesji p. Kuligowskiego, od strony 
ul. Niecałej. Dzięki braku zabudo-
wy w tej części nieruchomości oraz 
dzięki temu, że była tam brama, te-
ren doskonale nadawał się na zor-
ganizowanie takiego wydarzenia. 
Zabudowaną część posesji odgra-
dzano linami przywiązanymi do 
drzew, a przejścia pilnowali stra-
żacy. Główną atrakcją festynu była 
loteria fantowa. Już długo przed jej 
terminem organizatorzy obchodzili 
całą miejscowość  zbierając fanty 
lub datki, za które je kupowano.

W dniu festynu, od rana jeździł dorożką strażak, który wołał przez 
tubę: „Wielka zabawa ogrodowa”, podając jej miejsce i godzinę. Na lo-
terii był zawsze główny fant, wyeksponowany na honorowym miejscu, 
który miał zachęcać do kupowania losów. Jednego roku była to żywa gęś. 
Nie każdy los wygrywał. Pewną pociechą była możliwość wyciągnięcia 
jednego dodatkowego losu za dziesięć losów pustych. Oprócz loterii fan-
towej były też inne rozrywki. Dziecko mogło przejechać się na koniu, 
oprowadzanym za uzdę przez właściciela (Ryc. 7). Fotograf proponował 
zdjęcie na tle dekoracji (Ryc. 8), inni sprzedawcy proponowali lody, sło-
dycze czy papierowe czapeczki. Były też zawody sportowe. Przeciąganie 
liny, wyścigi w workach czy z jajkiem na łyżce. Muzyka przygrywała do 
tańca na drewnianym podeście.

Do Józefowa można było dojechać kolejką wąskotorową, zwaną po-
pularnie „ciuchcią” oraz koleją szerokotorową elektryczną. Kolejka była 
jednotorowa (Ryc. 9). W niektórych miejscowościach były stacje z dwo-
ma torami, umożliwiającymi minięcie się pociągów nadjeżdżających  
z przeciwnych kierunków. Taka „mijanka” odbywała się na stacji w Józefo-
wie, a najbliższymi sąsiednimi „mijankami” były Falenica i Otwock. 

Józefowską stację kolejki wąskotorowej stanowił murowany budynek 
z przylegającą drewnianą poczekalnią, otwartą od strony peronu. W razie 
„mijanki” z wjeżdżającego pociągu wyskakiwał konduktor i przekładał 

Ryc. 10. Stacja Józefów, kolej szerokotorowa przed 
elektryfikacją w 1936 r. Fot. ze zbiorów autora.
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zwrotnicę, aby drugi mijający się z nim pociąg mógł później wyjechać. 
Oprócz stacji Józefów na terenie dzisiejszego miasta Józefowa były 

przystanki: Michalin, Emilianów (obok cmentarza) i Jarosław Południo-
wy (nad Świdrem). Ten ostatni czynny był tylko w sezonie letnim. 

Na przystankach pociąg zatrzymywał się tylko na żądanie. Pasażero-
wie stojący na przystanku machając ręką sygnalizowali maszyniście, że 
chcieliby wsiąść do pociągu. Natomiast pasażerowie jadący pociągiem 
swój zamiar wysiadania na określonej stacji zgłaszali konduktorowi. Ten 
powiadamiał maszynistę pociągając za rozciągniętą wzdłuż wagonów lin-
kę z dzwonkiem u maszynisty.

Dworzec kolei elektrycznej w Józefowie4 wyglądał nieco inaczej niż 
dziś (Ryc. 10-11). Wejście na peron było tylko jedno, od strony Micha-
lina. Drugi koniec peronu był zagrodzony i tam przejścia przez tory nie 
było. Od peronu w kierunku przejazdu rozciągał się parterowy drewniany 
mały budynek (ślady po nim istnieją do dziś). 

Wejście od strony centrum5 na dworzec było w tym samym miejscu 
co dziś, a wyjście na drugą stronę dworca było na wprost. Przejście przez 
mały budynek było otwarte, bez drzwi. 

Od strony peronu była niska przegroda, z furtką i bramką. Przy furtce 
stała budka biletera. Chcąc wejść na peron należało mieć bilet na przejazd 
lub bilet peronowy.

Po przeciwnej strony była ścianka z dwojgiem wahadłowych drzwi. Za 
nią niewielka poczekalnia z kasą biletową i przechowalnią bagażu. Moż-
na było także nadać przesyłkę na bagaż lub odebrać nadesłaną. Obsługa 
wywoziła wózkiem przesyłki na pociąg lub odbierała nadesłane. Odbie-
rano także i nadawano przesyłki pocztowe, które przewożono pociągiem.

W budynku na peronie była poczekalnia, a w niewielkim pomieszcze-
niu od strony wejścia znajdował się posterunek blokowy. Dyżurował tam 
kolejarz, który za pomocą systemu dźwigni oraz linek zamykał i otwierał 
semafory. Otrzymywał on sygnały z Otwocka i Falenicy.    

Tuż  koło wyjścia z dworca na rogu ul. Pierackiego (dziś ul. Kardynała 
Wyszyńskiego) znajdowała się knajpa Buczyńskiego. Istniała ona pod-
czas okupacji i jeszcze jakiś czas po wojnie. 
4. Od 1936 roku tak mówiono o nowej (obecnie istniejącej) stacji kolei szerokotorowej  
w Józefowie. Do 1936 r. stacyjne zabudowania były drewniane. [przyp. red]
5. Od strony ul. Pierackiego, obecnie ul. Wyszyńskiego. [przyp. red.]
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Ryc. 11. Natalia Jankowska z domu Benke (matka autora) na stacji kolejowej w Józefowie (ok. 1936). 
Fot. ze zbiorów autora.
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Józefowianie ułożyli nawet piosenkę6, która sławiła zabawy tam 
odbywające się: 

(...)
Mężczyźni będą na „becugszajny”,
Lecz to nic nie jest dla nas ferajny,
Bo nas jest tylko cwaniaków dwóch,
A to za mało na Józefów.

U Buczyńskiego będziemy pili,
Panienki za nas będą płaciły,
Bo nas jest tylko cwaniaków dwóch,
A to za mało na Józefów.
(...)

6. „Becugszajn” to niemieckie słowo „Bezugschein”, czyli talon, kwit czy inny dokument 
upoważniający do otrzymania lub nabycia czegoś, przydział. Piosenka miała jeszcze kilka 
równie zabawnych zwrotek, ale tylko te dwie zapamiętał autor. [przyp. red.] 





139

Ryc. 1. Marianna i Andrzej Płatek 
z wnukiem Andrzejem Szczepańskim (1956). 
Fot. ze zbiorów rodzinnych.

Osada Michałówka. Przyczynek do 
dziejów józefowskich rodzin – Boguckich 
i Płatków (dokończenie)

Małgorzata Korwin-Mikke

Z powojennych czasów w ro-
dzinnym archiwum zachowały 
się zdjęcia Marianny i Andrzeja 
Płatków z wnukiem Andrzejem 
Szczepańskim, rok 1956 (Ryc. 1), 
p. Marianny Płatek z córką Elżbie-
tą Szczepańską, 1956 rok (Ryc. 2) 
oraz ich córek Marii Teresy i Elż-
biety – mniej więcej z tego same-
go okresu, tyle że wykonane latem 
(Ryc. 3), oraz Elżbiety Szczepań-
skiej (Ryc. 4). 

Ocalało też jedno zdjęcie szkol-
ne, prawdopodobnie z początku lat 
pięćdziesiątych. Z tego, co pamięta 
p. Teresa, szkoła podstawowa mie-
ściła się wówczas w co najmniej 
trzech miejscach, m.in. na ulicy 
Polnej w baraku p. Sołowieja, za 
apteką. Był jeszcze barak na dzisiejszej ulicy Mickiewicza, gdzie rozpo-
częto budowę murowanego budynku, ale przed wojną powstały tylko fun-
damenty, które dla bezpieczeństwa zostały przykryte papą. Było to jednak 
ulubione miejsce zabaw dzieciaków. Wyganiał je stamtąd szkolny woźny, 
który pełnił wówczas funkcję stróża, z obawy o bezpieczeństwo. 

Zdjęcie zrobione zostało prawdopodobnie w baraku szkolnym, na 
pewno w latach 1947-1956, bo na ścianie widać portret Bolesława Bieru-
ta – ówczesnego prezydenta, a potem sekretarza generalnego i I sekretarza 
KC PZPR. (Ryc. 5)
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Niestety rodzinie nie udało się 
zidentyfikować żadnej osoby wi-
docznej na fotografii. 

W rodzinnym archiwum zacho-
wało się też kilka ciekawych doku-
mentów z lat 1962-1964 dotyczą-
cych wywłaszczenia części działki 
pod budowę transformatora przy 
ul. Polnej 65. Na ten cel zakład 
energetyczny potrzebował 230 m2, 
a urzędowa cena wynosiła 3,60 zł 
za m2. Z dokumentu wynika, że 
cała działka zarejestrowana była 
jako Willa Michałówka A, a współ-
właścicielami byli spadkobiercy 
Michała i Rozalii Boguckich, wy-
mienieni jako współwłaściciele. 
Co ciekawe, rodzina nie przepro-

wadziła jeszcze wówczas notarialnego podziału majątku po zmarłym  
w 1950 roku dziadku, Michale Boguckim, którego własnością była po-
łowa działki. Sześcioro dzieci dzie-
dziczyło po 1/12 po matce, Rozalii 
Boguckiej, zmarłej w 1935 roku 
(Ryc. 6).  

Jest jeszcze kilka zdjęć z ro-
dzinnego spaceru nad Świdrem, 
przedstawiających p. Marię Płatek 
z bratanicą Wiesławą Bogucką, po-
tem po mężu Kalinowską, wzdłuż 
brzegu rzeki pomiędzy dzisiejszym 
mostem kolejowym a mostem dro-
gowym drewnianym nad Świdrem. 
Wykonano je w 1952 roku. Zdjęcia 
pokazują, jak wówczas spędzano 
czas wolny; widzimy także, jak wy-
glądała wówczas droga dojazdowa 
do mostu i jego okolicy od strony 

Ryc. 2. Marianna Płatek z córką Elżbietą 
Szczepańską (1956). Fot. ze zbiorów rodzinnych.

Ryc. 3. Córki Andrzeja i Marianny Płatków: 
Maria Teresa i Elżbieta (ok. 1956). 
Fot. ze zbiorów rodzinnych.
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Józefowa. Most funkcjonował do 
początku lat siedemdziesiątych,  
a potem został zastąpiony uży-
wanym dziś mostem betonowym. 
Po drewnianym moście pozostały 
jeszcze drewniane pale. (Ryc. 7-11)

Dziś Osada Michałówka A jest 
podzielona pomiędzy potomków 
Michała i Rozalii Boguckich. 
Część działki najbliżej ulicy Po-
lnej zamieszkują spadkobiercy 
p. Weroniki Kalinowskiej (zm. 
1963) i Bronisława Kalinowskie-
go (zm. 1986). Pozostała część 
należy do spadkobierców Andrze-
ja i Marianny Płatków, a ostatnia 
– do spadkobierców Genowefy 
Sikory (zm. 2003). Pomiędzy 
leży posesja pp. Malankiewiczów 
– ta część należała do zmarłego bezpotomnie w roku 1986 Piotra Bo-
guckiego i została sprzedana.

Ryc. 5. Józefów, fotografia szkolna – rodzinie nie udało się zidentyfikować żadnej osoby widocznej 
na zdjęciu (ok. 1947-1956). Fot. ze zbiorów rodzinnych.

Ryc. 4. Elżbieta Szczepańska (ok. 1956). 
Fot. ze zbiorów rodzinnych.
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Ryc. 6. Orzeczenie o wywłaszczeniu i odszkodowaniu (1964). Fot. ze zbiorów rodzinnych.
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Daty śmierci członków rodzi-
ny Boguckich na podstawie: ks. 
Zbigniew Drzewiecki, Cmentarz  
w Józefowie, Józefów 2007.

Całość wspomnień spisana 
na podstawie opowieści p. Ma-
rii Teresy Płatek (ur. 1932) oraz 
jej siostrzenicy Anny Rucińskiej 
z d. Szczepańskiej, córki Elżbiety 
Szczepańskiej z d. Płatek.

Ryc. 11. Józefów, rodzinny spacer (dzisiejszą  
ul. Parkingową) w kierunku stacji kolejowej  
w Józefowie (1952). Fot. ze zbiorów rodzinnych.

Ryc. 10. Józefów, drewniany most drogowy na 
rzece Świder w Józefowie, widok w kierunku 
letniska Świder (1952). Fot. ze zbiorów rodzinnych.

Ryc. 9. Józefów, zejście z nasypu mostowego 
w kierunku rzeki Świder (1952). Fot. ze zbiorów 
rodzinnych.

Ryc. 8. Józefów, drewniany most drogowy (widok 
w kierunku ul. Parkingowej w Józefowie) na rzece 
Świder (1952). Fot. ze zbiorów rodzinnych.

Ryc. 7. Józefów, rodzinny spacer (dzisiejszą 
ul. Parkingową) w kierunku rzeki Świder (1952). 
Fot. ze zbiorów rodzinnych.
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Rycice – moje wspomnienia 
z września 1939 roku

Marian Pluciński

Było wczesne słoneczne popołudnie 13 września 1939 roku. Mieszkałem 
w Józefowie-Rycicach1. Ojciec mój, do września urzędnik Ministerstwa 
Komunikacji – odszedł na wschód posłuszny patriotycznemu apelowi 

1. Tekst powstał w sierpniu 2006 r. Redakcja „Rocznika Józefowskiego” składa podziękowanie 
p. Ryszardowi Dźwigale za udostępnienie wspomnień Mariana Plucińskiego. [przyp. red.]

Ryc. 1. Plan Rycic (1941). Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.
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radiowemu. Pompowałem do basenu wodę używaną do podlewania 
kwiatów (jeszcze nie warzyw, jak było później podczas całej okupacji), 
gdy przybiegło kilkoro dzieci z sąsiedztwa, towarzyszy moich codziennych 
zabaw. Była to Hela Charłampowicz – moja koleżanka z klasy, Mietek 
Dźwigała i jego młodszy brat Staszek – synowie najbliższego sąsiada2. 
Wołali, abym z nimi poszedł do ich cioci Zawadkowej, coś tam zanieść, 
czy przynieść. Mieszkała ona w odległości około 300 metrów od mojego 
mieszkania – idąc na przełaj przez pole. Jednak moja Mama kazała mi 
skończyć wykonywaną pracę, więc dzieci poszły beze mnie (Ryc. 1-2).

Po 15-20 minutach usłyszałem warkot nisko lecącego od strony 
Warszawy samolotu ze swastyką. Zdążyłem poznać już ten hitlerowski 
2. Rodziny Dźwigała oraz Przybyłowicz, Pluciński to byli najbliżsi sąsiedzi przez ponad pół 

wieku. Źródło: Relacja R. Dźwigały.

Ryc. 2. Widok Rycic, zdjęcie lotnicze (1944). Źródło: Bundesarchiv.
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Ryc. 4. Widok inskrypcji na grobie Eligiusza Sierpińskiego (2019). Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.

Ryc. 3. Widok inskrypcji na grobie Mieczysława Dźwigały (2019). Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.
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Ryc. 5. Widok kapliczki upamiętniającej tragiczne wydarzenie z 13.09.1939 r. (2019). 
Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.
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emblemat. W pierwszych dniach września obserwowałem, jak polskie 
myśliwce zestrzeliły taki samolot. Spadł po drugiej stronie Świdra, tuż 
przy brzegu. Jeszcze się dymił, jak pobiegliśmy zobaczyć owoc naszego 
zwycięstwa. Leżały tam ciała lotników, a wkoło były porozrzucane 
pogięte aluminiowe blachy (z kawałka tej blachy zrobiłem w następnym 
roku okucia do nart wystruganych z sosnowych desek).

Teraz samolot, przelatując nad sąsiednimi zabudowaniami, zniżył lot 
i prawdopodobnie zobaczywszy gromadę dzieci wyrzucił kilka bomb, 
które zostały mu po bombardowaniu Warszawy. 

Przerażeni słuchaliśmy dobiegającego stamtąd płaczu i zawodzenia, 
a po kilkunastu minutach zobaczyłem sąsiada niosącego na rękach syna 
Mietka. Położył go naprzeciw naszej furtki, pod pompą. Ktoś pompował 
wodę, a gospodarz zbierał wypływające z dziecka wnętrzności i wpychał 
je do otwartego brzucha. Patrzyłem przerażony. W pewnej chwili Mietek 
otworzył oczy i wypowiedział słowa, które pamiętam do dzisiejszego 
dnia „Tato, dobij mnie, bo mnie strasznie boli”. 

Słowa te prześladują mnie przez całe dotychczasowe życie. Pomimo 
następnych, nielekkich doświadczeń, widok okaleczonego umierającego 
siedmioletniego Mietka i jego ostatnie słowa pamiętam do dziś3. 

Oprócz niego zginął od tamtych bomb dziewiętnastoletni Eligiusz 
Sierpiński4 (Ryc. 3-4), a ciężko ranna została dziesięcioletnia Hela 
Charłampowicz. [Kapliczka upamiętniająca to wydarzenie znajduje się 
na posesji przy ul. Wiązowskiej 27 w Józefowie (Ryc. 5) – przyp. red.]

[PS] Ilekroć słyszę o „słusznym” bombardowaniu miast Czeczeni, 
b. Jugosławii, Iraku, Palestyny czy Libanu (zabijanych „przypadkowo” 
przy realizacji kolejnych „słusznych” spraw) zawsze widzę gromadę 
przerażonych dzieci, wśród których tylko przypadkowo mnie nie było.

3. Mieczysław Dźwigała, zginął 13.09.1939 r., został pochowany na cmentarzu w Józefowie, 
SH02/101. [przyp. red.] 

4. Eligiusz Sierpiński, zginął 13.09.1939 r., został pochowany na cmentarzu w Józefowie, 
SE19/35,36. Eligiusz (Elek) Sierpiński miał siostrę Alinę. [przyp. red.]
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Michalin i Józefów – rodzinne 
wspomnienia z letnisk

Katarzyna Stanny

Moja prababcia Zuzanna Jasińska, babcia Jadwiga Wilbik, mama Tere-
sa i wujek Jerzy każdy wolny letni czas spędzali na letnisku w Michalinie 
oraz nad rzeką Świder1.

Letnisko Michalin, ok. 1946 roku 

Fotografie (Ryc. 1-2, 4) przedstawiają rodzeństwo Teresę i Jerzego 
Wilbika oraz Wojtka Bańkowskiego (przy samochodzie) podczas letnich 
wakacji spędzanych w Michalinie (posesja przy ul. Marii Dąbrowskiej 2).

Na pierwszym piętrze widocznego na zdjęciach budynku jeden z pokoi 
przeznaczony był przez Jadwigę Wilbik dla wiewiórki Basi. W pokoju 
była ogromna gałąź sosny, na której zawieszony był kożuch i to właśnie 
w jego rękawie mieszkała wiewiórka. 

Na dachu domu, za kominem był skład błyszczących precjozów 
sroki Kasi, która przychodziła na obiady serwowane latem na tarasie, 
a przy okazji zabierała z niego, to co błyszczało się najbardziej. Sroka 
Kasia towarzyszyła przyjezdnym ze stacji kolejki do domu, subtelnie 
wskazując drogę.

Z letniska w Michalinie na targ jeździło się wtedy do Falenicy, a do ko-
ścioła – do Józefowa, gdzie odbywały się odpusty. W niedzielę jeżdżono 
również na rowerach na plażę nad Świder zażywać kąpieli.

Lokalnym rarytasem linii otwockiej było kozie mleko, kupowane od 
okolicznych gospodarzy. Rozrywkę dla chłopców stanowiła natomiast 
zabawa we wraku powojennego czołgu, porzuconego przez żołnierzy  
w głębi pobliskiego lasu.
1. Artykuł jest kontynuacją wspomnień rodzinnych zawartych w: „Rocznik Józefowski”, 2018, 

t. 3, s. 161-163. [przyp. red.]
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Dużą troską tamtych czasów 
były letnie burze, na skutek których 
często płonęły drewniane świder-
majery.

Letnisko Józefów, 
ok. 1950 roku

Prawdopodobnie są to majowe 
imieniny sióstr Irki i Staszki Ci-
szewskich. Fotografie przedstawia-
ją rodzinę Wilbików, Łatwińskich2 
i Bańkowskich (Ryc. 5-7). 

2. Fotografie przedstawiają rodziny 
Wilbików, Łatwińskich i Bańkowskich. 
Nazwisko „Ciszewskie”, które również 
pojawiło się w tekście odnosi się do 
nazwiska panieńskiego sióstr Irki i Staszki 
Ciszewskich, z których jedna później 
zmieniła nazwisko na Łatwińska.

Ryc. 1. Michalin, Jerzy Wilbik i Wojtek Bańkowski 
(ok. 1946). Fotografia ze zbiorów rodzinnych.

Ryc. 2. Michalin, Jerzy Wilbik i Teresa Wilbik 
(ok. 1946). Fotografia ze zbiorów rodzinnych.

Ryc. 3. Michalin, Romuald Wilbik w mundurze 
majora (ok. 1946). Fotografia ze zbiorów 
rodzinnych.
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Ryc. 5. Józefów, rodzina Wilbików, Ciszewskich i Bańkowskich. 
Fotografia ze zbiorów rodzinnych (ok. 1950). Fotografia ze zbiorów rodzinnych.

Ryc. 4. Michalin, Jerzy Wilbik (ok. 1946). Fotografia ze zbiorów rodzinnych.



154

Ryc. 6. Józefów, rodzina Wilbików, Ciszewskich i Bańkowskich (ok. 1950). 
Fotografia ze zbiorów rodzinnych.

Ryc. 7. Józefów, rodzina Wilbików, Ciszewskich i Bańkowskich (ok. 1950). 
Fotografia ze zbiorów rodzinnych.
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Spotkanie rodzinne było pod adresem ul. Świderska 16 w Józefowie 
(Ryc. 8). Stefan Łatwiński lubił siadywać na rzeźbionej świdermajero-
wej werandzie układając karciane pasjanse, natomiast jego żona Staszka 
Ciszewska-Łatwińska posiadała białą kurkę, która dożyła późnej staro-
ści. Jej siostra Irka ubrana w korale, widoczna jest na jednym ze zdjęć  
z ukochanym pieskiem Misiem.

Ryc. 8. Okolice ul. Świderskiej w letnisku Józefów (1941). Fot. ze zbiorów R. Lewandowskiego.
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Początki mojej pracy w Szkole 
Podstawowej w Michalinie

Anna Lewandowska

W 1959 roku zdałam maturę w Liceum Pedagogicznym w Koszalinie  
i przyjechałam do Michalina (dzisiejszy Józefów) z zamiarem studiowania 
matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. 

Po maturze mogłam podjąć pracę (w 1959 roku) w budującej się Szko-
le Podstawowej w Michalinie1. Z różnych powodów trzeba było jednak 
na nią poczekać, dlatego zostałam zatrudniona „na zastępstwo” w Przed-
szkolu nr 1 w Otwocku przy ul. Łukasińskiego. 

1. W 1960 roku nie było jeszcze miasta Józefów.

Ryc. 1. Zakończenie roku szkolnego 1966-1967 w Szkole Podstawowej w Michalinie  
(obecnie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie). Fot. ze zbiorów prywatnych.
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Inspektoratem Oświaty w Otwocku kierował wówczas inspektor Anto-
ni Obarski, administracją i zatrudnieniem zajmował się inspektor Adam 
Jackowski, a przedszkolami zarządzała inspektor Aniela Stefaniak. Na 

Ryc. 3. Zakończenie roku szkolnego 1966-1967 w Szkole Podstawowej w Michalinie  
(obecnie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie). Fot. ze zbiorów prywatnych.

Ryc. 2. Zakończenie roku szkolnego 1966-1967 w Szkole Podstawowej w Michalinie  
(obecnie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie). Fot. ze zbiorów prywatnych.
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moje przeniesienie z przedszkola do nowo otwartej  szkoły w Michalinie 
nie wyraziła jednak zgody inspektor zajmująca się przedszkolami i cały 
rok szkolny 1959-1960 musiałam przepracować w przedszkolu (jak się 
później okazało zatrudniono mnie nie na kilka miesięcy „na zastępstwo”, 
lecz na cały rok – pracę w michalińskiej szkole mogłam w końcu podjąć, 
ale z pewnymi przygodami w przedszkolu).

Pracę w Szkole Podstawowej w Michalinie rozpoczęłam we wrześniu 
1960 roku. Kierownikiem szkoły był wówczas kol. Mieczysław Iwanicki. 
Zastępcą kierownika była kol. Zofia Witkowska (nauczycielka biologii). 

Na pierwszej radzie pedagogicznej wybrano zespół nauczycieli do 
układania planu lekcji. Do tego zadania zgłosili się nauczyciele matema-
tyki kol. Józef Lipko, kol. Zygmunt Osiński oraz ja. Miło wspominam 
pracę w tym zespole. 

W tym samym roku szkolnym otrzymałam wychowawstwo w klasie Ic 
oraz nauczanie matematyki w klasie Vb (klasa kol. Wardzyńskiej uczącej 
języka polskiego w swojej klasie), a także w klasie VIb (klasa kol. Danuty 
Peruckiej, nauczycielki języka rosyjskiego). Z niektórymi uczniami z tych 
klas spotykam się w Józefowie przy różnych okazjach.

Wychowawczynią równoległej klasy Ia była kol. Agnieszka Lucyna 
Sobotka2 (nauczycielka matematyki), a wychowawczynią klasy Ib była 
kol. Regina Poreda (nauczycielka geografii).

Moja klasa Ic uczyła się w sali nr 38, na drugim piętrze. Lekcje zaczy-
nały się na drugiej zmianie, po klasie Ia, której wychowawczynią była kol. 
Agnieszka Lucyna Sobotka.

 
Współpraca między nami układała się wspaniale. Obie byłyśmy 

młode i miałyśmy ambicje, żeby nasze klasy były najlepsze pod wie-
loma względami. 

Obie klasy były bardzo liczne, miały ponad 40-tu uczniów. Metodycz-
ne przygotowania do pracy z pierwszakami zalecały nam korzystanie  
z materiałów dydaktycznych w celu łatwiejszego przyswajania wiedzy 
przez dzieci. Niestety w owym czasie szkoła nie miała funduszy na zakup 
pomocy naukowych, a więc to na nas spoczywał obowiązek przygotowa-
nia we własnym zakresie materiałów dydaktycznych do pracy z dziećmi. 

2. Lucyna Dolińska. [przyp. red.]
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W Szkole Podstawowej  
w Michalinie dobrze ukła-
dała się nasza współpraca  
z „trójkami klasowymi” re-
prezentującymi rodziców 
obydwu klas. Ponieważ na-
sze klasy wspólnie korzy-
stały z sali nr 38, to rodzice 
chcieli, aby nasza sala klaso-
wa była inna, tzn. najlepsza 
w szkole. 

Z tego też powodu rodzi-
ce ufundowali dodatkowe 
wyposażenie klasy w zasło-
ny okienne. Chcieliśmy mieć 
zasłony dobre, praktyczne, 
które starczyłyby na cały 
okres nauki dzieci w szko-
le. Zdecydowaliśmy, że nie 
będą to zasłony z kretonu  
o krótkiej żywotności, które 
wisiałyby na odrywających 
się szynach nad oknami. 
Udało się!

Rodzice kupili materiał 
zasłonowy, gruby i wytrzy-
mały, a wkrótce gotowe za-
słony zawisły na prętach 
(prowadnicach) solidnie za-
mocowanych nad oknami 
(dlatego też w naszej sali kla-
sowej nigdy nie było proble-
mu oberwanych zasłon).

Ryc. 4-5. Pamiątka jubileuszowego 
spotkania klasowego (2008).  
Fot. ze zbiorów prywatnych.
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Wychowawczynią mojej klasy byłam przez cztery lata. Od klasy piątej 
wychowawcą klasy był kol. Karol Zbigniew Jóźwicki3. 

Podczas różnych okoliczności szkolnych fotografie wykonywała 
Maria Skrobińska (Ryc. 1-3). Komitet Rodzicielski naszej szkoły czę-
sto organizował imprezy dla zdobycia funduszy potrzebnych szkole. 
Były to loterie, zabawy sylwestrowe, karnawałowe itp., a cała spo-
łeczność Michalina chętnie włączała się w te wydarzenia oraz w życie 
szkoły – naszej szkoły. 

W 2008 roku odbyło się jubileuszowe spotkanie naszych klas pierw-
szych z 1960 roku, na które zostałam również zaproszona (Ryc. 4-5).

3. Zbigniew Jóźwicki. [przyp. red.]
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Byłam wychowawczynią tych dzieci  
od klasy pierwszej do ósmej

Wanda Wymysłowska

Pracę w Szkole Podstawowej w Michalinie (Szkoła Podstawowa  
nr 2 w Józefowie) rozpoczęłam w 1969 roku. Była to już moja szósta pla-
cówka. Wędrowałam tak, ponieważ gdzie ja miałam pracę i mieszkanie, 
to mąż nie miał pracy, a gdy mąż miał pracę w Warszawie, to nie mieliśmy 
gdzie mieszkać. Zbudowaliśmy więc domek w Józefowie.

Pracę w szkole w Józefowie rozpoczęłam w trudnych warunkach. 
Byłam zatrudniona na zastępstwa (wtedy trzy takie etaty były w szko-
le). Ja byłam w szczególnej sytuacji, ponieważ byłam w ciąży i mia-
łam troje dzieci. Praca na zastępstwach nie była łatwa. Nie znałam 
otoczenia, nie znałam dzieci.

Ryc. 1. Wycieczka klasowa do Warszawy, klasa II, (marzec 1974). Fot. ze zbiorów prywatnych.
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Najtrudniej było, gdy miałam uczyć zajęć praktycznych chłopców klas 
VII i VIII. Poprzedni nauczyciel tego przedmiotu odszedł do innej pla-
cówki. Wyposażona pracownia nie była jeszcze przekazana, więc moja 
praca głównie odbywała się w terenie i polegała na sprzątaniu z uczniami 
ulic, otoczenia szkoły i placu zabaw. Nieraz, gdy była nieodpowiednia 
pogoda koleżanki litowały się nade mną przekazując mi swoje płaszcze 
od deszczu lub cieplejsze ubranie. 

Miałam jeszcze inne zastępstwa, ale mniej uciążliwe. Czekałam bar-
dzo, aby jak najszybciej urodzić dziecko i pójść na urlop. 21 października 
urodziłam córkę. Urlop trwał 3 miesiące i wróciłam do pracy w szkole. 
Sytuacja moja poprawiła się. Nadal pracowałam jako nauczyciel na za-
stępstwie, ale te zastępstwa były dosyć przyjemne. Pracowałam w młod-
szych klasach, były też dłuższej trwające zastępstwa więc mogłam lepiej 
poznać uczniów. 

W następnym roku szkolnym miałam otrzymać wychowawstwo 
pierwszej klasy. Przyszłam więc zadowolona do szkoły i doznałam 
przykrego rozczarowania. Rodzice, gdy dowiedzieli się kto będzie 
uczył ich dzieci – szybko – kto tylko mógł przeniósł dziecko do innej 

Ryc. 2. Wycieczka klas ósmych do Krakowa (1980). Fot. ze zbiorów prywatnych.
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klasy. Została mi więc garstka dzieci. Na szczęście doszło jeszcze kil-
ku uczniów nowoprzybyłych. W ten sposób moja klasa nie różniła się 
liczebnie od innych klas pierwszych i nawet dobrze i przyjemnie mi 
się pracowało. Miałam nadzieję, że będę dalej tę klasę uczyła. Następ-
ny rok przyniósł znów coś nowego. 

Niespodziewanie odeszła nauczycielka, która była wychowawczynią 
klasy ósmej. Dyrektorka zaproponowała mi wychowawstwo tej klasy. 
Zgodziłam się. Była to bardzo dobra klasa pod względem wychowaw-
czym dzięki rodzicom i poprzedniej wychowawczyni. 

Uczyłam matematyki, fizyki i chemii. Do matematyki i fizyki miałam 
przygotowanie, a nauczanie chemii było dla mnie trochę trudne, szczegól-
nie jeśli chodzi o doświadczenia.

Wyćwiczyłam się w ich wykonywaniu, gdyż w szkole były czte-
ry klasy ósme, podzielone na dwie grupy więc każde doświadczenie 
wykonywałam osiem razy (najlepiej wychodziły te pierwsze i drugie,  
a najgorzej ostatnie). 

Rok się skończył ósma klasa odeszła. Ponownie przyszła do mnie dy-
rektorka i powiedziała: 

– Koleżanko, uważam, że najlepiej jest zacząć od pierwszej klasy.

Otrzymałam więc pierwszą klasę – 36 uczniów. Okazało się, że była 
to najlepsza klasa jaką uczyłam, również najlepsza w szkole. Dzieci były 
wspaniałe i rodzice też. Mobilizowało mnie to do tego, by wykazać się 
bardzo dobrym nauczycielem. Trzecia część tej klasy to uczniowie bar-
dzo dobrzy. Byli też olimpijczycy z matematyki. Na zebraniach rodzi-
cielskich często występowały dzieci. W uroczystościach szkolnych klasa 
brała aktywny udział. Przygotowywaliśmy przedstawienia. Występy były 
nie tylko w szkole, ale również w Ośrodku Kultury w Józefowie1 oraz  
w Otwocku. Często jeździliśmy na wycieczki dzięki temu, że ojciec jed-
nej uczennicy był przewodnikiem turystycznym (Ryc. 1-2).

Byłam wychowawczynią tych dzieci od klasy pierwszej do ósmej.

1. Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie. [przyp. red.]
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Józef Pius Dziekoński (1844-1927)

Piotr Kołodziejski

Józef Pius Dziekoński urodził się 5 maja 1844 roku w Płocku w ro-
dzinie mieszczańskiej. Jego pradziadek Tomasz Sylwester Dziekoński 
(1790-1875) zrzekł się szlachectwa, rozdał ziemię chłopom i zapisał się do 
stanu mieszczańskiego. Ojciec Antoni Dziekoński (1818-1863) nie przeżył 
powstania styczniowego, do którego zaciągnęli się również jego synowie: 
19 letni Józef i jego starszy brat Prosper (1845-1922). 

Po upadku powstania Prospera wyrzucono z uczelni z „wilczym bile-
tem”, pracował jako kowal, a następnie jako urzędnik. Józefa szczęśliwie 
ominęły represje i w 1871 roku  ukończył Cesarską Akademię Sztuk Pięk-
nych w Petersburgu, uzyskując dyplom architekta artysty klasy III. 

Po powrocie ze studiów Józef Pius Dziekoński osiedlił się w Warsza-
wie w domu rodzinnym przy ul. Kanonia1 (narożny budynek u zbiegu 
ulic Kanonia i Jezuickiej), gdzie mieszkał i pracował przez wiele lat.  
W 1898 roku nabył około 6 ha ziemi z folwarku Anielin (dzisiejszy Józe-
fów) i założył posiadłość, którą nazwał willa „Tomaszówek”2 dla uczcze-
nia pamięci swego dziadka Tomasza Dziekońskiego, profesora historii na 
uczelniach w Płocku i Warszawie.

Józef Pius Dziekoński ożenił się z Zofią Zielińską (b.d.) absolwentką 
konserwatorium, piękną kobietą, którą chętnie portretowali znajomi ma-
larze J. P. Dziekońskiego, m.in. Elwiro Michał Andriolli. Oprócz niego 
Dziekoński przyjaźnił się z braćmi Gierymskimi, którym często poma-
gał, gdy brakowało im pieniędzy3.

1. Narożny budynek, gdzie obecnie mieści się hostel, a za czasów PRL-u mieściła się placówka 
dyplomatyczna RFN.

2. Dla której założono księgę wieczystą Willa Tomaszówek.
3. Zob. J. Bogucki, Gierymscy, Warszawa 1959.
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Józef i Zofia Dziekońscy mieli pięcioro dzieci:

• Jadwigę (b.d.),
• Marię (1886-1897), 
• Zofię (b.d.-1904), 
• Annę (1892-1963),
• Tomasza (1896-1933).

Maria zmarła jako dziecko. Jadwiga i Zofia wyszły za mąż za braci Ku-
nickich i wyjechały do majątku Kunickich koło Brześcia. Anna wyszła za 
mąż za lekarza – Aleksandra Żabczyńskiego. Tomasz został architektem, 
poślubił Helenę Appel i do końca życia mieszkał w willi „Tomaszówek”.  

Józef Pius Dziekoński „z początku pracował z architektem Edwar-
dem Lilpopem. Z tego czasu pochodzą mauzoleum Szajblerów w Ło-
dzi i dom tychże przy ul. Trębackiej w Warszawie. Następnie z archi-
tektem Cichockim budował kościół św. Piotra i Pawła na Koszykach  
w Warszawie, po czym już samodzielnie, budując przeważnie kościoły;  

Ryc. 1. Józef Pius Dziekoński (z małżonką) podczas wizyty cara Mikołaja II w Białymstoku (sierpień 
1897 roku). Wizja lokalna projektowanej przyszłej świątyni na wzgórzu św. Rocha. Projekt odzwierciedlał 
ówczesne trendy budowlane w architekturze sakralnej i zakładał budowę tzw. wielkiej katedry w stylu 
gotyku wiślano-bałtyckiego. Fot. ze zbiorów rodzinnych.
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w Warszawie: św. Aleksandra, św. Floriana na Pradze, św. Stanisła-
wa na Woli, św. Karola Boromeusza na Powązkach i Zbawiciela oraz  
ok. 50 kościołów w całej Polsce. Wykonał [projektował] również szpi-
tal Dzieciątka Jezus w Warszawie, szpital w Skierniewicach, dom 
Szlenkierów przy b. pl. Zielonym, dom Wawelberga przy ul. Fredry, 
dom „pod filarami” przy ul. Marszałkowskiej. 

Poza architekturą żywą, której oddawał się całą duszą, nie mniejsze 
zainteresowanie wykazywał w kierunku badania zabytków architektury, 
których poważną ilość pomierzył i narysował4, bądź sfotografował, za-
chowując w ten sposób dla potomnych. Rozpoczął też publikowanie zba-
danych zabytków do monografii kościoła w Będkowie, jednak dla braku 
środków pracy tej zaprzestał. Doskonały znawca architektury średnio-
wiecznej, objął wykłady z historii architektury na Kursach Naukowych, 
a od 1 listopada 1915 roku na Wydziale Architektury Politechniki War-
szawskiej. W latach 1915-1917 piastował godność pierwszego dziekana 
wydziału architektury Politechniki Warszawskiej. 

W roku 1893 zamianowany został współpracownikiem Komisji do 
Badania Historii Sztuki Akademii Umiejętności w Krakowie. Za za-
sługi na polu architektonicznym otrzymał w roku 1902 tytuł architekta 
akademika od Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, w roku 1919 
mianowany doktorem nauk technicznych honoris causa Politechniki 
Lwowskiej, profesorem honorowym Politechniki Warszawskiej oraz 
członkiem honorowym: Koła Architektów w Warszawie, Związku 
Budowniczych Polskich i Wydziału Konserwatorskiego Towarzystwa  
Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie, którego był jednym  
z założycieli. […] Architekt pierwszorzędny, człowiek bez skazy, cieszył 
się powszechnym uznaniem i szacunkiem”5.

Józef Pius Dziekoński wyspecjalizował się głównie w architekturze 
sakralnej. Był przedstawicielem i prekursorem nurtu zw. stylem wiśla-
no-bałtyckim. Zaprojektował budowę i przebudowę ponad 70 kościołów 
oraz wiele budowli publicznych.

Jego uczniami byli: Czesław Domaniewski, J. Heppen, Józef Hole-
wiński, P. Hoser, A. Krępski, Hugo Kuder, Z. Lewiński, Lewandowski,  
 
4. Dużą ilość rysunków na szkle podarował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie.
5. Cytat ze wspomnienia ucznia architekta Zdzisława Mączeńskiego.
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Franciszek Lilpop, H. Luft, Zdzisław Mączeński, Feliks Michalski, 
Aleksander Nieniewski, Ludwik Panczakiewicz, Rakiewicz, Rycerski, 
Szanior, Wiśniewski, Żychiewicz.

Był odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
(2 maja 1922) oraz Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego6.

Józef Pius Dziekoński był człowiekiem niezwykle pracowitym, do-
brym i szczodrym. Bardzo dbał o swoich uczniów, pomagał im nie tylko 
w karierze zawodowej, ale również w życiu prywatnym. 

Bardzo kochał swój „Tomaszówek”, w którtym spędzał każdą wolną 
chwilę. Po wybudowaniu dużego domu mieszkał tam praktycznie na stałe7.

Józef Pius Dziekoński zmarł 4 lutego 1927 roku w Warszawie, a „To-
maszówek” został rozparcelowany w 1929 roku między jego dzieci lub ich 
spadkobierców.

6. Źródło: Wikipedia.
7. M. Kołodziejska, Opowiedz o prababku, (Wydano własnym sumptem dzieci i autorki  

w Warszawie i w Kirunie w latach 1991-1994). [1995 – przyp. red.]
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Czesław Olszewski (1894-1969)

Andrzej Kazimierz Olszewski

Ryc. 1. Czesław Olszewski (1894-1969).

Czesław Olszewski (ur. w Grój-
cu w 1894 r. – zm. w Warszawie  
w 1969 r.). Fotografią zajmował 
się od lat dwudziestych XX wie-
ku. Interesowały go głównie ar-
chitektura i pejzaż. W latach trzy-
dziestych wykonał cykle zdjęć 
zespołów zabytkowych: Nie-
borów, Arkadia, Stary Otwock, 
Mała Wieś.

Szczególnie wiele zdjęć po-
święcił Warszawie fotografując 
prace wybitnych architektów: 
Bohdana Pniewskiego, Romual-
da Gutta, Macieja Nowickiego, 
Romualda Millera, Juliusza Żó-
rawskiego i innych. Większość 
tych zdjęć była publikowana w 
miesięcznikach „Architektura i Budownictwo” oraz „Arkady”.

W 1937 roku otrzymał nagrodę w konkursie fotograficznym „Piękno 
Warszawy”. W 1938 roku wykonał na wystawę w Muzeum Narodowym 
„Warszawa Wczoraj, Dziś i Jutro” opracowane własną techniką przezro-
cza plastyczne (technikę tę opatentował w 1957 roku).

Wykonał też zdjęcia licznych eksponatów przygotowanych na 
Wystawy Światowe w Paryżu (1937) i Nowym Jorku (1939). Zaprzy-
jaźniony z licznymi artystami fotografował ich prace do katalogów  
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i artykułów. W czasie studiów na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej fascynował się twórczością rysunkową architekta-wi-
zjonera Stanisława Noakowskiego. W technice reprodukcji jego ry-
sunków i fantazji architektonicznych doszedł do perfekcji (podczas 
wojny wydał konspiracyjnie dwie teki z reprodukcjami Noakowskie-
go, które zaginęły).

Fotografował do końca życia. Z powojennego dorobku należy wymie-
nić cykle prac: zabytki Tarnowa, ruiny i odbudowa Warszawy (współpra-
ca z tygodnikiem „Stolica”), Wystawa Ziem Odzyskanych we Wrocławiu, 
zdjęcia do książek Sztuka Sakralna w Polsce i Władysława Tatarkiewicza 
Łazienki, opracowanie cyklu Wojna Artura Grottgera oraz dalsze prace 
nad Noakowskim. 

Jako miłośnik muzyki i skrzypek pracował również nad atlasem instru-
mentów muzycznych.

Od 1929 roku prowadził zajęcia w Miejskich Kursach Fototechnicz-
nych w Warszawie. W latach 1945-1946 był dyrektorem dzisiejszego Li-
ceum Technik Plastycznych w Tarnowie.

Zdjęcia Czesława Olszewskiego znajdują w Instytucie Sztuki PAN, 
Muzeum Warszawy, Muzeum Narodowym. 

Prof. Marta Leśniakowska z Instytutu Sztuki PAN zorganizowała 
wystawę pt. „Dekada swingu. Architektura modernistyczna w Pol-
sce lat trzydziestych XX wieku. Fotografie Czesława Olszewskiego 
ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN” i opublikowała pierwsze opraco-
wanie na temat twórczości Olszewskiego. W 2012 roku wspólnie  
z Piotrem Jamskim wydali obszerną monografię Czesław Olszewski 
Warszawa Nowoczesna. Fotografie z lat trzydziestych XX wieku, za-
wierającą ponad dwieście zdjęć.

Ze starych zachowanych fotogramów zorganizowano wystawę pt. 
„Perfekcja i światło na starych fotografiach Czesława Olszewskie-
go ze zbiorów rodzinnych”, która w roku 2019 będzie prezentowana  
w rodzinnym Grójcu1.

1. W lutym 2019 r. wystawa prezentowana będzie w Grójcu. Por. http://archiwum.
muzeumpulaski.pl/html/czeslawolszewski.html [przyp. red.]
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Począwszy od 1996 roku wystawy Olszewskiego miały miejsce  
w Warszawie, Wrocławiu, Warce, Włocławku, Neszawie, Skierniewicach, 
Otwocku Wielkim, Gdyni, Białymstoku. 

Rodzina Czesława Olszewskiego w czasie wojny związana była z Jó-
zefowem2, gdzie spędzała wakacje. W 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury  
w Józefowie w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski zorga-
nizował spotkanie poświęcone twórczości m.in. Czesława Olszewskiego.

2. Por. „Rocznik Józefowski”, t. 3, Józefów 2017, s. 165-168.

Ryc. 2. Pałac w Otwocku Wielkim (Stary Otwock) w fotografiach Czesława Olszewskiego 
zamieszczonych w artykule pt. Zapomniane pamiątki, „Kurier poranny. Dodatek ilustrowany” 
z 15 kwietnia 1933 r. Fot. ze zbiorów prywatnych. 
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Karczew – zarys historii miasta i kościoła 
w latach 1548-1915

Lidia Sitek

Karczew założony został przez starożytną rodzinę Karczewskich herbu 
Jasieńczyk, a w 1548 roku przywilejem Zygmunta Starego Karczew otrzy-
mał prawa miejskie chełmińskie i prawo sądownictwa wójtowskiego, zwol-
nienie osiadających od podatku na 20 lat oraz prawo do cotygodniowego 
targu w sobotę i dodatkowo do dwóch jarmarków na św. Wita i św. Bar-
tłomieja. Jedynym podatkiem, któremu podlegała miejscowa ludność było 
czopowe1. Wcześniej, bo od 1541 roku (do roku 1603) istniał w Karczewie 
drewniany kościół pw. Św. Wita i Św. Bartłomieja – patronów fundatorów 
Karczewskich, przy którym istniała kaplica Karczewskich.

Pożary w latach 1577 oraz 1603 zniszczyły drewniany kościół, który 
został odbudowany już w roku 1603 jako drewniany kościół pw. Św. Bar-
tłomieja. Posiadał on oprócz kaplicy Karczewskich jeszcze dwie kaplice 
– Walbachowską i Brudzińskich.

 
Od 1563 roku w Karczewie działały szkoła i przytułek dla ubogich 

oraz kilka warsztatów rzemieślniczych, a od 1667 roku w mieście funk-
cjonował szpital. 

Karczew od końca XVII wieku należał do rodziny Bielińskich, a obec-
ny kościół został wzniesiony staraniem Franciszka Bielińskiego h. Juno-
sza, którego rodzinna rezydencja mieściła się w pobliskim Otwocku Wiel-
kim. F. Bieliński w 1732 roku został marszałkiem nadwornym, a w 1742 
roku marszałkiem wielkim koronnym. W tym samym roku Franciszek 
Bieliński stanął na czele komisji brukowej, która była odpowiedzialna 
za uporządkowanie Warszawy2. 

1. Czopowe – podatek od wyrobu, importu oraz sprzedaży piwa, wódki, miodu i wina.
2. F. Bieliński zlecił Jakubowi Fontanie wykonanie pomiarów nieruchomości i ustalił podatki 

przeznaczone na wybrukowanie i uporządkowanie stolicy.
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Ryc. 1. Przygraniczne położenie Karczewa w latach 1794-1809. 
Fragment Special Karte von Südpreussen (1803).
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Z powodu zaginięcia archiwów rodziny Bielińskich nazwisko architek-
ta karczewskiego kościoła nie jest znane. Zakończenie budowy świątyni 
w roku 1733 potwierdza list do „Prześwietnego Kuratora Generalnego Ar-
chidiecezji Warszawskiej z dnia 9/21 marca 1852 r.”, w którym czytamy 
„Kościół w mieście Karczewie w roku 1733 z muru wystawiony, od daty 
wzniesienia swego tak przez kolatora jak parafian nie reperowany, mając 
dach gontami kryty, które bardzo prędko niszczą się i psują, już by dawno 
uległ ruinie, gdyby przez proboszcza w dachu reperowanym nie był”3.

W XVIII wieku Karczew prężnie się rozwijał. W 1757 roku król Au-
gust III dał miastu przywilej na 13 jarmarków, a 23 czerwca 1767 roku 
Franciszek Bieliński sukcesor i bratanek Franciszka Bielińskiego (wspo-
mnianego marszałka wielkiego koronnego, który zmarł bezpotomnie  
8 października 1766 roku) dał miastu przywilej targów tygodniowych. 

W aktach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych możemy prze-
czytać o prawach nadanych miastu przez tegoż Franciszka Bielińskiego  
23 czerwca 1767 roku4, w jedenastu punktach:

1. O nadaniu pieczęci tj. baranka a nad nim korony.
2. Miastu przysługuje prawo chełmińskie z wszelkimi wygodami.
3. Ustanowienie urzędu miejskiego, prezydenta i sześciu ławników, 

którzy będą obierani w wigilię św. Macieja. Także przysięgają na 
Pana Boga i Trójcę Świętą, że sprawy sporne będą sprawiedliwie 
rozsądzać.

4. Kupcy podlegają magistratowi.
5. Obywatele bez opłat będą mieli szynk wina, oprócz kilku gatun-

ków gorzałek i piwa.
6. Miasto nie będzie mieć żadnych podatków innych oprócz Rzeczy-

pospolitej i czynszu gruntowego.
7. Bezpotomne grunty przechodzą na miasto.
8. Przepis przeciwpożarowy karze ustawiać kadzie z wodą na każdej 

ulicy.
9. Nie wolno ludzi podburzonych przechowywać.
10. Wszelki handel, na który pozwala prawo koronne wolno prowa-

dzić, konie, woły itp. sprzedawać.
11. Dotyczy sukcesora Bielińskego – żaden obywatel nie ma więcej 

płacić czynszu nad ustalony.

3. AGAD, Akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, sygn. 402.
4. AGAD, Zespół Akt Komisji Spraw Wewnętrznych, sygn. 1156.
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28 lutego 1805 roku właścicielem pobliskiego Otwocka, dawnej rezy-
dencji marszałka Bielińskiego został Wojciech Sulimierski. 

W latach 1815-1819 magistrat Karczewa prowadził proces z Wojcie-
chem Sulimierskim (o pomyślnym dla siebie wyroku), o prawo szynko-
wania wódki w mieście.

W opisie historycznym miasta z 20 listopada 1819 roku załączonym 
do sprawozdania dla Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych5 czytamy: 

„Instytut publiczny w mieście Karczewiu żaden nigdy nie editował, 
a z gmachów publicznych kościół murowany farny, przez Bielińskiego 
dziedzica, miastu w roku 1732 wystawiony, dotąd w niezłym stanie znaj-
duje się [...] Fabryki nie ma [...] Pod panowaniem rządu austryjackiego to 
jest od roku 1794 do roku 1809. Miasto Karczew dosyć znakomicie wzno-
sić się zaczęło [...] z powodu położenia nadgranicznego (Ryc. 1) i znaj-
dywania się komory celnej w Karczewiu, przez co komunikacja handlo-
wa między prowincjami pruskimi i austryjackimi na Karczew obróconą 
została. Miasto rzeczone, wedle ustnej odpowiedzi najstarszych wiekiem 
mieszkańców i na gruncie pozostałych śladów w bardziej zaludnionym 
stanie jak dzisiaj nigdy nie będące, ani więcej zabudowań kiedy liczące. 
Ma teraz domów murowanych 2, drewnianych 99, ludności w ogóle 971, 
a w tem Żydów 393. Rzemieślników w ogóle 56, a w szczególności: szew-
ców 18, krawców 11, szmuklerz 1, paciornik 1, garbarzy 3, mularzy 2, 
garncarzy 4, szklarz 1, bednarzy 2, stelmach 1, cieśla 1, kuśmierz 1, ka-
pelusznik 1, powroźnik 1. Reszta mieszkańców chrześcijan rolnictwem  
i wyrobkiem, a Żydów przekupstwem trudni się”.

W roku 1827 w mieście wystawiono budynek aresztu i szopy na narzę-
dzia ogniowe, a w 1837 roku została wybudowana pompa miejska.

W 1828 roku rodzina Kurtzów stała się właścicielem majątku w Otwoc-
ku. Zygmunt Kurtz w 1884 roku założył w dobrach otwockich sad z ponad 
20 tysiącami drzew owocowych.

W latach 1845-1847 Karczew przeżywał duże trudności. Władze carskie 
ustanowiły wysokie taryfy na opłaty targowe, których kasa miejska nie była 
w stanie zapłacić. Rząd Gubernialny zwrócił się do ówczesnego właściciela 
otwockiego majątku Karola Kurtza, a właściwie opiekuna nieletniej właści-
cielki Wandy Kurtz, o zapłacenie za miasto brakującego podatku. 

5. AGAD, Zespól Akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, sygn. 1155 z lat 1818-1826.
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Kurtz zobowiązał się pomóc miastu. Jednak w wyniku braku możli-
wości płacenia przez miasto 90 rs. jako składki rocznej, władze zapropo-
nowały zamianę statutu miasta na wieś. Co niebawem nastąpiło. Współ-
praca magistratu i Karola Kurtza nie układa się dobrze, gdyż w czerwcu 
1866 roku odnotowany został pozew Karola Kurtza przeciw magistratowi 
o niedobory targowe i jarmarczne miasta Karczewa.

Z akt dowiadujemy się także o pożarach kościoła i jego naprawach 
w roku 1815 oraz 1833 prowadzonych przez Wilhelma Dirringa. W 1852 
roku ówczesny proboszcz ks. Zawistowski zawarł kontrakt z Józefem Gu-
towskim na restaurację kościoła. We wrześniu 1865 roku w kościele wy-
buchł pożar, który bardzo go uszkodził.

W roku 1906 położono kamień węgielny pod rozbudowę kościoła. Pra-
ce budowlane trwały w latach 1911-1913. Prowadzone były przez arch. Hu-
gona Kuderę. Rozebrano wówczas prezbiterium i zakrystię, a na ich miej-
scu dobudowano nawę poprzeczną, a za nią nowe prezbiterium z przy-
legającymi do niego symetrycznie zakrystią i kaplicą (obecnie kaplica 
pogrzebowa). Przy elewacji zachodniej dobudowano dwie kaplice, a jedną 
z nich – kaplicę św. Antoniego zwieńczono kopułą. Przebudowany kościół 
konsekrowano w 1915 roku.
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Andriolli w Warszawicach

Mariusz Rombel

Parafia Warszawice położona w diecezji siedleckiej na południu obec-
nego powiatu otwockiego posiada ogromną, sięgająca tysiąca lat histo-
rię, bogato przeplataną licznymi epizodami obecności znanych postaci. 
Powstała prawdopodobnie w XI w. z siedzibą w Grodzisku, a później  
w Radwankowie. W 1736 roku Sejm Ekstraordynaryjny przeniósł jej sie-
dzibę do Warszawic. W 2007 roku minęło 600 lat od pierwszej zachowa-
nej do dziś wzmianki o tej parafii.

Wiele wskazuje na to, że także Elwiro Michał Andriolli znany po-
wszechnie, jako jeden z ojców założycieli Otwocka i Józefowa mógł mieć 
swój epizod warszawicki. 

W aktach parafii warszawickiej z końca XIX w. zachowała się inte-
resująca korespondencja pomiędzy podlaską Kurią biskupią a ówcze-
snym proboszczem, kanonikiem lubelskim, ks. Józefem Tarkowskim. Oto  
w świątyni parafialnej w Warszawicach od niepamiętnych czasów wisiał 
naprzeciw zakrystii obraz „wyrażający zaślubienie Rebeki” o wymiarach 
4 na 3 łokcie miary nowopolskiej, czyli około 2,3 na 1,7 m. Niewiedza 
niektórych parafian dotycząca biblijnej treści malowidła spowodowała,  
iż w 1885 roku jeden z nich, Antoni Żeromski, zawiadomił administratora 
diecezji podlaskiej, iż w kościele znajduje się obraz „przedstawiający nie 
świętość, ale jakieś wesele i chłopstwo”.

Obraz przedstawia scenę opisaną w Księdze Rodzaju. Około 1800 
roku przed Chr., z tego powodu, że Izaak nie miał jeszcze żony, starze-
jący się Abraham, wysłał sługę Eleazara do miasta Aram-Naharaim, 
znajdującym się w Sumerze, gdzie mieszkał jego brat, Nahor. Tam 
sługa odnalazł Rebekę, córkę Nachora, która po naradach została wy-
prawiona do Kanaanu z błogosławieństwem braci Labana i Betuela:  
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„Siostro nasza, wzrastaj w tysiące nieprzeliczone: i niech potomstwo 
twoje zdobędzie bramy swych nieprzyjaciół!”1. I dalej podaje Księga 
Rodzaju: „Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał 
od studni Lachaj-Roj; wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole 
przed wieczorem. Podniósłszy oczy ujrzał zbliżające się wielbłądy. 
Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła  
z wielbłąda i spytała sługi: «Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku 
nam przez pole?». Sługa odpowiedział: «To mój pan». Wtedy Rebe-
ka wzięła zasłonę i zakryła twarz. Kiedy sługa opowiedział Izaakowi 
o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu 
Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była 
mu pociechą po matce”2.

To właśnie wydarzenie, po prawie czterech tysiącach lat uwiecznione 
na warszawickim obrazie, spotkało się z niezrozumieniem parafian, ale 
też zainteresowało jednego człowieka. 22 lipca 1885 roku3 ks. Tarkowski  
 
1. Biblia Tysiąclecia, Rdz. 24, 60.
2. Biblia Tysiąclecia, Rdz. 24, 62-66.
3. W latach 1883-1886 E. M. Andriolli mieszkał i pracował w Paryżu z przerwami, kiedy 

podróżował. W lipcu 1885 r. Andriolli przebywał w Brzegach i podróżował po kraju.  
[przyp. red.]

Ryc. 1. Kościół rzymskokatolicki w Warszawicach (2000). 
Źródło: Wikipedia. Fot. M. i E. Wojciechowscy.
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złożył do Kurii biskupiej wyjaśnienia, że przybył do kościoła „specjali-
sta malarz Włoch – Anglik – Francuz [prawdopodobnie Elwiro Michał 
Andriolli], a obecnie właściciel willi w kraju i oświadczył: amator na-
bywa, jeżeli zapłaci rs. 500, ponieważ jest to obraz drogocenny, w takim 
razie można go odstąpić, a nigdy zamian jakiegoś innego obrazu, albo 
oddać do doświadczenia. Niech Kościół pozna, to jest obraz Biblijny 
Zaślubienie Rebeki. Szkic wykonany, kiedy Eleazarowi wyszła naprze-
ciw z grona dziewic”4. Zdaniem proboszcza dozór kościelny poparł cu-
dzoziemskiego „znawcę”5. 

Na tym epizod urywa się w dostępnych aktach parafii Warszawice. 
Prawdopodobnie Andriolli obrazu nie przejął, pomimo, że malowidło nie 
pojawia się w późniejszym Inwentarzu Fundi Instructi Kościoła i Parafii 
Warszawickiej z 1924 roku.

Zachowała się relacja, iż w latach pięćdziesiątych XX wieku obraz zo-
stał przekazany do Kurii Siedleckiej na polecenie ordynariusza, bpa Igna-
cego Świrskiego, nie bez gwałtownych protestów ze strony proboszcza, 
ks. Stanisława Pieczary6. 

Obecnie obraz wisi w jadalni Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezji Siedleckiej w Opolu Nowym. Malowidło wymaga gruntownych 
badań konserwatowskich ze strony historyków sztuki, które pozwolą osza-
cować datę jego powstania, styl, a nawet ustalić autora dzieła. O wartości 
obrazu świadczyć może fakt, że zainteresował się nim właśnie Andriolli.

4. Archiwum Diecezji Siedleckiej, Parafia Warszawice 4 XI 1857-1981,  
List ks. J. Tarkowskiego do Kurii Podlaskiej, Warszawice 22 lipca 1885 r.

5. Tamże. 
6. Por. M. Rombel, Perypetie ks. Mieczysława Skrodziuka, kapłana diecezji siedleckiej  

z ateistyczną władzą państwową, w: Wyzwoleni, ale nie wolni (1945-1989). Studia  
z historii najnowszej, t. 2, A. Popławska, B. Świtalska-Starzeńska, M. Wasilewski,  
R. R. Wasilewski (red.), Warszawa 2015, s. 117, przypis 501.
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Willa „Lodusieńka” – modrzewiowy 
rarytas wśród świdermajerów

Dorota Choińska

Willa „Lodusieńka” to modrzewiowy rarytas wśród świdermajerów1. 
Historia tej nieruchomości sięga roku 1929, kiedy to pani Leokadia Piecyk 
zakupiła działkę wydzieloną z nieruchomości „Dobra Wólka Zerzeńska”, 
aby na istniejącym już od 1910 roku osiedlu zbudować dom2. 

Radość posiadała już wtedy stację szerokotorowej linii kolejowej 
(Macierowe Błota), urząd pocztowy, szkołę podstawową i kościół w bu-
dowie3. Na rogu ulic Drwali i Herbacianej powstał w 1929 roku dom dla 
letników, a następnie w 1934 roku modrzewiowa willa do całorocznego 
zamieszkania. Jej rozłożyste, ozdobione laubzegowymi wycinankami 
werandy prezentowały się dumnie w cieniu strzelistych sosen. Otulo-
na zapachem bzów, skąpana w zieleni piętrowa willa wraz z letnim,  
 
1. W 2018 r. „Gazeta Wawerska” rozpoczęła cykl publikacji dotyczących dziedzictwa  

E. M. Andriollego na terenie dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. W każdym kolejnym 
egzemplarzu czasopisma przedstawiano inny budynek, prezentowany w formie akwareli  
lub rysunku autorstwa artystów zrzeszonych w Związku Akwarelistów Polskich. 
Pokazywano obiekty niekoniecznie w najlepszym stanie, ale zawsze drewniane, wciąż 
istniejące, wyłącznie z Wawra. Do publikacji typowano konkretne obiekty z jakimś opisem, 
historią związaną z budynkiem lub nieruchomością, na której stoi. Prezentowana willa 
„Lodusieńka” była dziewiątym z kolei budynkiem. Zob.: www.gazetawawerska.pl    

2. W dniach 28-29 maja 2008 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy  
ul. Poniatowskiego 10 odbyła się dwudniowa sesja pt. Świdermajer – domy z duszą… 
i co dalej?. Sesja miała na celu uruchomienie realnego programu ochrony drewnianej 
architektury linii otwockiej. Zaplanowane wykłady miały dotyczyć przeszłości regionu 
tzw. linii otwockiej, jego teraźniejszości, a także sposobów rewitalizacji przy pomocy 
wykorzystania architektury świdermajer jako atutu kulturowego oraz możliwości 
zorganizowania parku kulturowego lub szlaku architektury drewnianej. Pierwszego  
dnia sesji pani Róża Salamonowicz właścicielka odrestaurowanej willi „Lodusieńka”  
w Radości przedstawiła uczestnikom ciekawą historię budynku, a drugiego dnia 
sesji podczas wycieczki uczestnicy mieli okazję podziwiać piękno odrestaurowanego 
świdermajera. Warto nadmienić, że w pracach remontowych przy „Lodusieńce” brał udział  
Henryk Jesiotr – znany stolarz i snycerz z Józefowa. [przyp. red.]

3. Parafia rzymskokatolicka została erygowana w Radości w 1931 r. [przyp. red.]



190

skromniejszym domem czekały 
na letników. Goście przybywali 
tu chętnie, bo oferowano zakwa-
terowanie w różnym standardzie,  
a otaczająca zieleń dawała spokój 
i ukojenie.

Dzięki wieloletniemu wysiłko-
wi rodziny Salamonowiczów willa 
wygląda dziś imponująco, budzi 
nostalgię za odchodzącym klima-
tem radościańskich letnisk, jednak 
pewności jutra wciąż jej brakuje. 
Niełatwo dziś dotrzeć do „Lodu-
sieńki”, pomimo że znajduje się 
zaledwie o kilka kroków od ulicy 
Izbickiej w Radości. 

Willa przetrwała okupację, sta-
cjonowanie wojsk sowieckich pod 

Ryc. 2. Pani Róża Salamonowicz opowiada 
uczestnikom sesji pt. Świdermajer – domy  
z duszą… i co dalej? historię willi „Lodusieńka” 
oraz przebieg jej remontu. Na zdjęciu widoczny 
fragment kantówki modrzewiowej pochodzący  
ze ściany willi (2008). Fot. R. Lewandowski.

Ryc. 1. Willa „Lodusieńka” i uczestnicy dwudniowej sesji pt. Świdermajer – domy z duszą… 
i co dalej? (2008). Fot. R. Lewandowski.
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Ryc. 3. Okładka projektu jednopiętrowego drewnianego domu mieszkalnego na posesji Ludwika Piecyka 
(1934), działka nr 58a, „Wille Wólczyńskie Gminy Falenica Powiatu Warszawskiego”. Fot. R. Lewandowski.

koniec wojny, powojenny pustostan, a następnie kwaterunek. Kilkanaście 
lat temu, na tyłach obszernej działki wyrosło nowoczesne osiedle, burząc 
klimat i ekosystem miejsca. Wokół powstały nowe rezydencje, a obie uli-
ce wraz z latarniami i całą infrastrukturą niebezpiecznie zbliżyły się do 
„Lodusieńki”. Rosnące na działce stare sosny i leciwy dąb pomimo wła-
ścicielskiej troski stopniowo usychają. Drewniana konstrukcja osadzona 
na dość słabym fundamencie boi się zarówno iskrzących w czasie burzy 
słupów elektrycznych, jak i mediów (wodociąg, gazociąg) przebiegają-
cych w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia. 

Wspaniale odrestaurowany wejściowy ganek już od lat obawia się eks-
misji poza teren działki, a wszystko za sprawą obowiązującego od 2008 
roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Szkoda, bo kultowa willa była, jest i mogłaby być w jeszcze większym 
stopniu miejscem, które buduje tożsamość wawerskiego osiedla, jego nie-
powtarzalny urok, klimat i charakter.

W 1999 roku urodę i nostalgiczny wdzięk tego domu docenili twórcy se-
rialu „M jak miłość” i gdyby nie okoliczności, które uniemożliwiły postawie-
nie nieruchomości do dyspozycji TVP, być może dziś serialowi Mostowiako-
wie wiedliby swoje spokojne życie we wnętrzach urokliwego świdermajera. 
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Ryc. 4. Elewacja boczna 
willi „Lodusieńka”  
wg projektu z 1934 r. 
Fot. R. Lewandowski.

Ryc. 5. Plan sytuacyjny 
położenia willi 
„Lodusieńka”  
wg projektu z 1934 r.  
Fot. R. Lewandowski.
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W grudniu 2010 roku kręcono tu 32. odcinek „Ojca Mateusza”, ale 
do realizacji filmu „Instynkt” z Danutą Stenką już nie doszło – ekipa 
telewizyjna miała zbyt poważne problemy z wjazdem i ulokowaniem 
sprzętu na działce.

Podczas remontu domu w roku 2002 odbywały się tu wykłady dla stu-
dentów architektury, a właścicielka willi pani Róża Salamonowicz udzie-
lała wielu cennych porad w kwestii odbudowy starych drewniaków.

 
Willa jest na okładce Przewodnika po architekturze drewnianej 

Warszawy i w kalendarzu Świdermajery. Dom brał udział w projekcie  
pt. Ochrona Dziedzictwa Architektury Drewnianej Linii Otwockiej reali-
zowanym w 2003 roku przez pana Andrzeja Rukowicza, prezentowany 
był wśród innych obiektów na wystawie w Muzeum Historycznym m.st. 
Warszawy „Warszawa – Otwock, podróż sentymentalna”. 

Willa „Lodusieńka” w 2008 roku uczestniczyła w projekcie pt. Świder-
majer – domy z duszą… i co dalej?4.

4. Z wydarzeniem tym wiążą się publikacje pt. Świdermajer (ISBN 978-83-924935-6-3), 
Świdermajer. Sprawozdanie (ISBN 978-83-924935-7-0) oraz dwa filmy pt. Świdermajer, 
domy z duszą… i co dalej?, część 1 Sesja (ISBN 978-83-924935-8-7), część 2 Wycieczka 
(ISBN 978-83-924935-9-4), w których willa „Lodusieńka” została przedstawiona.  
[przyp. red.]

Ryc. 6. Właściciele willi „Lodusieńka” z gośćmi na werandzie (2014). Fot. R. Lewandowski.
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Stulecie odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości skłania do hi-
storycznych refleksji. Wśród róż-
nych opinii można spotkać zdania, 
że po wojnie Polska była normal-
nym krajem, rządzonym przez pra-
wowity rząd i wystarczyło dobrze 
pracować i być lojalnym wobec 
takiego państwa, bo przecież „była 
to normalna Polska i jedyna Polska 
jaką mieliśmy”. Warto przytoczyć 
losy ludzi, którzy tak właśnie po-
stąpili i swoje życie związali z lo-
sami powojennej Polski pod rzą-
dami komunistów. Tak zrobił m.in. 
podpułkownik Aleksander Kita, 
który we wrześniu 1939 roku wal-
czył w obronie Ojczyzny niedaleko 
Józefowa, pod Falenicą i Zerzniem, 
gdzie dostał się do niemieckiej nie-
woli. Przedstawiam jego losy i pozostawiam je do oceny czytelnikom1.

Aleksander Adam Kita urodził się 12 grudnia 1912 roku w Annopo-
lu pod Łukowem na Lubelszczyźnie jako syn sytuowanego małżeństwa 
chłopskiego, z ojca Andrzeja i matki Filipiny2. 

1. Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia. Kontakt i informacje: piotrbayonne@yahoo.com
2. Ojciec do 1919 r. pracował w folwarku Annopol u hrabiego Żółtowskiego. W 1919 r. zakupił 

12 ha ziemi w folwarku Talczyn w powiecie Łuków. W 1931 r. sprzedał ten grunt i dokonał 
zakupu mniejszej parceli rolnej we wsi Szadki koło Zegrza nieopodal Warszawy. 

Ryc. 1. Por. Aleksander Kita, zdjęcie 
z Równego wykonane 28 lutego 1939 r. 
Fot. ze zbiorów R. Kity.

Porucznik Aleksander Kita, bitwa pod 
Falenicą i jego droga do chwały 

Piotr Bieliński
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W wieku 6 lat, w 1918 roku rozpoczął naukę w szkole powszechnej 
w Annopolu, zaś podstawową naukę ukończył w 1924 roku w szkole  
w Kocku. Dalszą edukację pobierał w Państwowym Gimnazjum im. Ta-
deusza Kościuszki w Łukowie. W 1929 roku zmienił szkołę na Państwo-
we Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie gdzie w 1932 roku 
otrzymał świadectwo dojrzałości. Zamierzał podjąć studia medyczne, ale 
kilkuletnia nauka w dużym ośrodku miejskim była dla niego zbyt kosz-
towna. Wybrał więc służbę wojskową. Niestety odrzucono jego prośbę  
o przyjęcie do Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie. Przyjęto 
go do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazo-
wieckiej. Po rocznym podstawowym przeszkoleniu wojskowym w Róża-
nie nad Narwią 1 października 1933 roku rozpoczął naukę w Komorowie. 
1 października 1935 roku otrzymał patent oficerski i został mianowany na 
stopień podporucznika piechoty służby stałej. Pierwszy przydział otrzy-
mał do 45 Pułku Strzelców Kresowych 13 Dywizji Piechoty w Równem 
na Wołyniu i po trzech latach awansował do stopnia porucznika (Ryc. 
1). W 45 pułku był dowódcą 1 kompanii ckm I batalionu pułku i w na tej 
funkcji zastał go wybuch wojny z niemiecką III Rzeszą3.

Aleksander Kita wraz z 13 Dywizją Piechoty został przewieziony pod 
Bydgoszcz4, a następnie w rejon Tomaszowa Mazowieckiego.

 
3. J. Poksiński, Spisek w wojsku. Victis Honos, Warszawa 1994, s. 105.
4. Skąd 13 DP miała wyruszyć do Gdańska w razie hitlerowskiego puczu w mieście. Jednak zamiary 

te zostały zarzucone wobec wiedzy Sztabu Głównego o wybuchu wojny i agresji niemieckiej.

Ryc. 2. Przybliżone miejsce walki w dniu 20 września 1939 r. na południowy wschód od kościoła 
parafialnego w Zerzniu, widocznego po lewej stronie. Fot. ze zbiorów autora.
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Niemiecki XVI Korpus Pancerny gen. Höepnera od pierwszego dnia 
wojny łamał wszelki opór mając na celu jak najszybsze zdobycie War-
szawy.  6 września 1939 roku dowodzona przez pułkownika dyplomo-
wanego Władysława Kalińskiego ps. „Zubosz” 13 DP broniła skutecz-
nie swoich pozycji pod Tomaszowem Mazowieckim. 45 pułk walczył 
na południowy zachód od miasta i przez cały dzień utrzymał swoje sta-
nowiska. Podczas marszu na nowe pozycje w nocy z  6 na 7 września 
został rozbity przez dywersję niemiecką5.

Porucznik Kita w chaosie odwrotu z Lubochni wyprowadził w całości 
swoją kompanię ckm i 40 ludzi z pozostałych kompanii. Dotarł do mostu 
na Pilicy w Inowłodzu, przez który się przeprawił wraz z ludźmi6. 

Resztki 45 pułku wraz z oddziałami 13 dywizji otrzymały rozkaz 
marszu w kierunku Wisły, gdzie koło wsi Świerże Górne i Maciejowi-
ce był most saperski, który miał przeprowadzić oddziały na wschodni 
brzeg Wisły. Porucznik Kita bardzo twardo dowodził swoim oddzia-
łem. Podczas marszu dywizji ku Wiśle zniszczył 2 czołgi wroga. Został 
awansowany do stopnia kapitana i przedstawiony przez swego dowódcę 
I batalionu mjr Kasztelowicza do odznaczenia Krzyżem Walecznych, 
którego nigdy nie otrzymał7.

10 września wraz z dywizją 45 pułk dotarł w rejon Ryczywołu na 
północ od Kozienic. Z pułku pozostało około 250 ludzi, którzy w nocy  
5. W walce tej poległ dowódca pułku, płk Hojnowski. Wskutek nalotów i zerwanych torów 

oraz konieczności marszu z miejsca rozładunku aż spod Koluszek, I batalion 45 pułku pod 
Tomaszów Mazowiecki dotarł dopiero nad ranem 6 września, ale nie dołączył do reszty 
pułku. Batalion zetknął się z wrogiem wieczorem 6 września, kiedy czołgi niemieckie po 
ominięciu Tomaszowa ok. godz. 21.00 pojawiły się przed pozycjami I batalionu, jednak 
ostrzelane wycofały się. Dowódca batalionu mjr Kasztelowicz w nocy 7 września otrzymał 
od dowódcy 13 DP płka Kalińskiego rozkaz zajęcia do rana stanowisk we wsi Lubochnia.  
I batalion miał wesprzeć wycofanie się reszty 13 DP od strony Ujazdu przez Lubochnię 
i dalej przez Glinnik do Spały. Podczas przejścia przez Lubochnię 43 pułku strzelców 
artyleria niemiecka otworzyła ogień na wieś, pokazały się czołgi. Po przejściu pułku ok. 7.30 
nastąpił atak czołgów niemieckich z 4 DPanc., batalion cofnął się między domy. Walcząc 
wśród płonących zabudowań, stawiano opór przez 3 godziny. Umożliwiono w ten sposób 
odwrót oddziałów specjalnych 13 DP, 44 pułku artylerii. Dzięki śmiałemu użyciu granatów 
i 9 karabinów przeciwpancernych odparto wszystkie natarcia nieprzyjacielskie i zniszczono 
8 czołgów wroga. Batalion poniósł bardzo duże straty, sięgające 25% stanu, utracono 4 ckm, 
pluton moździerzy i działko ppanc. O godz. 10.30 dnia 7 września batalion wycofał się  
w kierunku Spały, a potem wzdłuż Pilicy w kierunku Inowłodza. Dopiero od 10.30 czołgi 
niemieckie ruszyły na Warszawę, przed którą już nie było żadnej obrony. Por. P. Bieliński,  
45 Pułk Strzelców Kresowych, Warszawa 2010, s. 30-32.

6. Z całego pułku uratowało się: część I batalionu, szczątki II i uszczuplony III batalion,  
czyli po 1 kompanii z każdego baonu, a z kompanii ckm ocalało po 1 plutonie. W sumie  
ok. batalionu piechoty, 14 ckm i trochę taborów I batalionu. 

7. J. Poksiński, Spisek… , s. 105.
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z 10 na 11 września podczas na-
kazanego marszu do miejsca prze-
prawy dywizji koło Ostrowa pod 
Magnuszewem rozproszyli się. Po 
makabrycznej przeprawie dywizji 
przez Wisłę 11 września na zbiórce 
we wsi  Samogoszcz stawiły się po-
zostałości 13 DP – w sumie około  
2 tysięcy żołnierzy w tym  prawie 
200 żołnierzy z 45 pułku. Dowód-
ca 13 DP zebrał wszystkie oddzia-
ły i nakazał objąć obroną odcinek 
wschodniego brzegu Wisły od wsi 
Tarnów na północy do wysokości 
Maciejowic. Podporządkował mu się 
zagubiony 3 dywizjon artylerii kon-
nej z Wileńskiej Brygady Kawalerii 
(14 dział 75 mm) oraz inne oddziały.

Grupa stoczyła kilka walk z prze-
ciwnikiem zza Wisły. Jednak od 
wschodu (od strony Siedlec i Łuko-
wa) zaczęły nadciągać większe jed-

nostki wojsk niemieckich. Po walkach z nimi w rejonie Łaskarzewa, zagro-
żona okrążeniem 15 września wieczorem 13 dywizja wyruszyła w kierunku 
Warszawy. Forsownymi marszami nocnymi na północ, przez Osieck, Ponu-
rzycę i Jabłonnę pod Otwockiem 18 września rano dotarła do Mlądza. 

Po południu 18 wrze-
śnia 1939 roku w Emowie 
koło Mlądza podjęto decyzję  
o przemarszu w kierunku 
warszawskiej Pragi. Zamie-
rzano nocnym atakiem, ze 
wsparciem artylerii przebić 
się przez pozycje niemieckie 
na północ od wsi Las i wejść 
w obręb polskiej obrony na 
Saskiej Kępie. 

Ryc. 4. Aleksander Kita, fotografia wykonana 
podczas przesłuchań w Informacji Wojskowej. 
Fot. ze zbiorów autora.

Ryc. 3. Zdjęcie por. Aleksandra Kity (stoi po 
prawej) z oflagu XVIII A w Lienz w Austrii. 
Fot. ze zbiorów R. Kity.
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Zamiar ten nie udał się i w dniu 19 września 1939 roku, po przejściu 
przez Michalin do rejonu Miedzeszyna, 13 Dywizja Piechoty zosta-
ła zmuszona do stoczenia bitwy obronnej pod Falenicą z niemiecką 
11 Wschodniopruską Dywizją Piechoty. Mimo, że dywizja niemiecka 
była wsparta artylerią i czołgami, to polska jednostka odparła wszyst-
kie jej ataki. W walce tej por. Aleksander Kita był dowódcą drużyny 
ckm w kompanii zbiorowej 45 pułku obsadzającej północny odcinek 
obrony 13 dywizji w rejonie dzisiejszego terenu Szkoły Podstawowej 
nr 216 w Miedzeszynie8. 

Niemcy, wsparci czołgami przeprowadzili dwa duże natarcia. Oba 
zostały odparte, zniszczono dwa czołgi wroga. Niemiecka piechota, 
pomimo podejścia pod polskie stanowiska, rażona celnym ogniem, 
zwłaszcza broni maszynowej, pokonana, musiała w końcu się wycofać. 
Podobnie było na pozostałych odcinkach. Po całodziennej bitwie, wie-
czorem sztab jednostki podjął decyzję o przedzieraniu się w kierunku 
Wisły koło kolonii Skrzypki. 

8. Obecny adres ul. Wolna 36/38 w Warszawie.

Ryc. 5. Tablica na symbolicznym grobie Aleksandra Kity na warszawskim Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach. Fot. ze zbiorów R. Kity.
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W nocy z 19 na 20 września, po przekroczeniu toru kolejowego w re-
jonie dzisiejszej ulicy Przewodowej (w Warszawie), czoło maszerującej 
kolumny żołnierzy ostrzelały niemieckie patrole ze stanowisk na nasypie 
kolejki wąskotorowej. W wyniku powstałego zamieszania, jednostka po-
dzieliła się na grupy zdążające w różnych kierunkach.

Grupa około 140 ludzi, w której składzie był por. Kita dotarła rankiem 
20 września w rejon cmentarza w Zerzniu, gdzie została pokonana w mor-
derczym boju z dwoma batalionami niemieckimi kwaterującymi we wsi 
(Ryc. 2). Poległo wówczas 107 żołnierzy reszta dostała się do niewoli9. 

Niemieccy oficerowie po walkach o Falenicę nie mogli uwierzyć, że 
skuteczny opór stawiała im tak niewielka grupa polskich żołnierzy (łącz-
nie ok. 2,5 tysiąca żołnierzy z 13 DP). Każdego wziętego do niewoli inda-
gowali o faktyczną liczebność ich oddziału, ponieważ nie mogli doliczyć 
się szacowanej przez siebie liczby polskich żołnierzy10.

Por. Kita spędził niewolę w oflagu XVIII A w Lienz w Austrii (Ryc. 3), 
a następnie na Pomorzu w oflagu II C Woldenberg11. 

9. P. Bieliński, dz. cyt., s. 41.
10. Por. Kita był również przepytywany. Źródło: Korespondencja autora z Ryszardem Kitą 

(bratem Aleksandra Kity) z 11 lutego 2011 r.
11. Uczęszczał tam na zajęcia Wydziału Oświatowo-Społecznego Wolnej Wszechnicy Polskiej 

w Woldenbergu oraz na kurs przygotowawczy do Wyższej Szkoły Wojennej. 

Ryc. 6. Kwatera poległych żołnierzy 13 DP w Tomaszowie Mazowieckim na Cmentarzu Wojennym  
przy ul. Smutnej. Na froncie symboliczny grób ppłka Aleksandra Kity. Fot. ze zbiorów R. Kity.
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Po wkroczeniu wojsk sowieckich do obozu 31 stycznia 1945 roku, wró-
cił do Warszawy, a potem do rodziców pod Zegrze. 4 marca 1945 roku we 
wsi Wilczyska w powiecie Łuków por. Aleksander Kita zawarł związek 
małżeński z Jarosławą Saramagą, narzeczoną z okresu przedwojennego,  
z zawodu nauczycielką12. 

8 marca 1945 roku zarejestrował się w Rejonowej Komendzie Uzupełnień 
w Siedlcach. W kwietniu przeniósł się do Torunia, gdzie w miejscowym Ku-
ratorium Oświaty podjął pracę jako inspektor w powiecie Szubin.

 
18 maja Departament Personalny MON powołał go do służby czynnej  

i skierował na kurs szefów sztabów pułków w Rembertowie. W jednej z 
opinii pisano o nim: „Wyniki postępów w nauce posiada celujące, pracowi-
ty i sumienny […] lubi karność i porządek w wojsku. Posiada siłę woli, ener-
gię i roztropność. Umie podejmować szybkie i prawidłowe decyzje [...]”13. 
Dzięki swoim zdolnościom i pracowitości powoli piął się po szczeblach do-
wódczych w wojsku „lubelskiej” Polski, rządzonej przez uznany na arenie 
międzynarodowej Rząd Tymczasowy i otrzymał stopień kapitana. 

W 1946 roku został szefem sztabu 39 Pułku Piechoty, a w 1947 roku 
oficerem operacyjnym Grupy Operacyjnej Akcji „Wisła” i został awanso-
wany do stopnia majo-
ra. Otrzymywał bardzo 
wysokie oceny służby. 
„Jako oficer sztabu tak-
tycznie dobrze przy-
gotowany, energiczny, 
zdyscyplinowany, kul-
turalny, posiadający 
doskonałe zdolności or-
ganizacyjne, cieszący 
się dużym autorytetem 
wśród oficerów i pod-
władnych”14.

 
12. Z tego związku urodziło się dwóch ich synów: w 1946 r. Przemysław, a w 1948 r. Leszek. 

Przemysław ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie jest docentem  
na Wydziale Chemii, Leszek ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu i podjął pracę  
jako chirurg (ordynator w Szpitalu Wojewódzkim w Pile, obecnie Szpital Specjalistyczny).

13. J. Poksiński, Spisek… , s. 107.
14. Tamże.

Ryc. 7. Tablica na symbolicznym grobie ppłka Aleksandra Kity 
w Tomaszowie Mazowieckim Fot. ze zbiorów R. Kity.
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W kolejnych latach był szefem Wydziału Operacyjnego Sztabu Ope-
racyjnego WP, a następnie kierownikiem taktyki w Oficerskiej Szkole 
Samochodowej w Pile. W 1950 roku awansowany został do stopnia 
podpułkownika. W książce Marii Nurowskiej Mój przyjaciel zdraj-
ca płk Ryszard Kukliński (skazany zaocznie w PRL na karę śmierci), 
który na początku lat pięćdziesiątych odbywał służbę w 9 Pułku Pie-
choty w Pile na stanowisku dowódcy plutonu, tak wspomina ppłk Kitę, 
z którym dość często spotykał się w kasynie garnizonowym na roz-
mowach i na grze w szachy: „Miał ujmujący sposób bycia, wrodzoną 
kulturę, od razu można było poznać, że to oficer II Rzeczypospolitej 
[…]. Któregoś dnia nie przyszedł. Potem się dowiedziałem, że został 
aresztowany i skazany na karę śmierci”.

23 maja 1952 roku ppłk Kita został aresztowany w Pile przez oficerów 
Zarządu Informacji Wojskowej z Bydgoszczy i przewieziony do dyspozy-
cji Głównego Zarządu Informacji w Warszawie (Ryc. 4).

Przeszedł długotrwałe bestialskie śledztwo mające na celu doprowa-
dzenie do przyznania się do sfingowanych zarzutów zdrady ojczyzny  
i szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. W trakcie śledztwa grożono mu 

Ryc. 8. Miejsce złożenia szczątków ppłka Kity w Panteonie na kwaterze „Ł” w dniu 27 września 2015 r. 
Fot. ze zbiorów autora.
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karą śmierci i represjonowaniem rodziny. Ppłk Kita kilka razy przyzna-
wał się i odwoływał swoje zeznania wymuszone torturami15. 

W rezultacie Naczelna Prokuratura Wojskowa oskarżyła go o udział  
w spisku grupy oficerów Sztabu Generalnego z zamiarem „działań zmie-
rzających do obalenia przemocą ustroju ludowego państwa”16. 

 
8 sierpnia 1952 roku po procesie trwającym dwa dni (!), Najwyższy 

Sąd Wojskowy pod przewodnictwem ppłka Juliusza Krupskiego, w skła-
dzie Zygmunt Krasuski i Bolesław Wnorowski, z oskarżenia kpt. Mie-
czysława Lisa skazał na karę śmierci Aleksandra Kitę oraz trzech innych 
współoskarżonych kolegów ze Sztabu Generalnego. 

Skargę rewizyjną skazanego odrzuciło Zgromadzenie Sędziów NSW, 
a z prawa łaski nie skorzystał także prezydent Bolesław Bierut.  

Ppłk Aleksander Kita został rozstrzelany 3 grudnia 1952 roku w war-
szawskim więzieniu przy ul Rakowieckiej. Był wówczas w kwiecie wieku 
– miał dopiero czterdzieści lat17.

Nocą następnego dnia ciało wywieziono i potajemnie pochowano  
w bezimiennej mogile w rejonie kwatery „Ł” Cmentarza Wojskowego na 
Powązkach w Warszawie18.

Po śmierci prezydenta Bieruta i przy pierwszych oznakach zbliżającej się  
„odwilży” w systemie totalitarnym, w kwietniu 1956 roku Naczelna Prokuratura  
 
15. Ohyda śledztwa prowadzonego przez Informację Wojskową jest nie do opisania. 

Regularną metodą były śledztwa prowadzone kilka dni bez przerwy, zmieniali się tylko 
oficerowie śledczy. Wiadomo, że po kilku dobach bez snu człowiek może umrzeć i mówi 
nieświadomie wszystko, czego się od niego wymaga. Stosowano również groźby wobec 
bliskich oraz wyrachowane formy bicia więźniów. Część ofiar „tęskniło” do metod 
stosowanych wcześniej przez UB z uwagi na to, że były one dla nich mniej bolesne  
i łatwiejsze do przetrwania. Jeden z oficerów, kmdr Wojcieszek przesłuchiwany przez 
Informację Wojskową opisał po kilku latach stan swego organizmu podczas śledztwa. 
Całymi dniami trzymano go bez ruchu w jednej pozycji. Mógł spać od 5 do 15 minut na 
dobę. Dostawał minimalne ilości pożywienia. Podczas przesłuchań kierowano mu w oczy 
bardzo ostry strumień światła. Stałym elementem śledztwa było długotrwałe wymyślanie. 
Wprowadzono go również w stan hipnotransu. Stan w jakim się znalazł opisał w liście do 
Komitetu Centralnego PZPR z 2 września 1955 r.: „pod koniec miesiąca dolne kończyny, 
siedzenie, oczy, gardło, struny głosowe, język, a przede wszystkim umysł przestały 
funkcjonować”. Por. J. Poksiński, „TUN”, Tatar, Utnik, Nowicki, Warszawa 1992, s. 159. 

16. J. Poksiński, Spisek… , s. 109.
17. J. Poksiński, Spisek… , s. 110.
18. Kwatera „Ł” (Łączka), miejsce przy murze cmentarnym Cmentarza Wojskowego 

na Powązkach w Warszawie, gdzie skrycie grzebano pomordowanych przez organy 
bezpieczeństwa publicznego w latach 1948-1956. W jaki sposób dokonywano „pochówku” 
okazało się po z górą 60 latach.
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Wojskowa uchyliła wyrok w jego sprawie, stwierdzając, że zeznania zostały 
wymuszone. Rodzinie przekazano akt jego rehabilitacji19.

Dokładne miejsce pochówku Aleksandra Kity (pomimo wielu starań 
rodziny) pozostawało nieznane. Bliscy Aleksandra Kity oczekiwali z na-
dzieją jakiegoś gestu ze strony komunistycznej władzy w sprawie ustale-
nia miejsca złożenia zwłok zamordowanego, aby je godnie pochować20. 
Oczekiwania te okazały się nadaremne. 

Rodzina ustawiła tablicę na symbolicznym grobie Aleksandra Kity na 
warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (Ryc. 5). Kolejny 
symboliczny grób podpułkownika postawiono na cmentarzu w Pile, gdzie 
mieszkała jego rodzina. Społecznicy miasta Tomaszowa Mazowieckiego 
i weterani 13 DP sprawili, że 3 grudnia 1998 roku na Cmentarzu Wo-
jennym w Tomaszowie Mazowieckim, na kwaterze Poległych Żołnierzy  
13 DP odsłonięto tablicę ku jego czci (Ryc. 6-7). 

Szczątki ppłka Aleksandra Kity odnaleziono wiosną 2013 roku w sąsiedz-
twie kwatery „Ł” Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach dzię-
ki realizacji ogólnopolskiego projektu badawczego „Poszukiwania niezna-
nych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego w latach 1944- 1956”, 
realizowanego pod kierunkiem Instytutu Pamięci Narodowej.

Kości ppłka Kity odnaleziono pod asfaltową ścieżką. Leżał twarzą do 
dołu, a obok niego leżał ppłk Marian Orlik21. Ich zwłoki zostały wrzuco-

19. Mimo usilnych starań jego bliscy nie otrzymali ani wyroku sądowego, ani dostępu do akt 
sprawy, ani wiadomości, gdzie ukryte zostały zwłoki ppłk Kity. Jego rodzina spotykała się  
w Święto Zmarłych na warszawskich Powązkach tylko przy symbolicznym grobie. Po ujawnieniu 
akt sprawy okazało się, że dowody rzekomej winy czterech oskarżonych o przestępstwa zagrożone 
najwyższym wymiarem kary mieszczą się w jednej cienkiej tekturowej teczce!

20. Otrzymywano typowe, biurokratycznym żargonem pisane dokumenty bez konkretów.  
W końcu zrezygnowano z jakichkolwiek dochodzeń. W czasie stanu wojennego teren kwatery 
„Ł” wyrównano i przeznaczono na nowe groby głównie wojskowych, również oficerów 
Informacji. Odzyskanie samostanowienia narodowego na przełomie lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych, po odsunięciu komunistów od władzy, niewiele zmieniło. W 1991 
r. udało się postawić pomnik symbol na kwaterze „Ł”. Wydawało się, że nic więcej w tej 
sprawie nie będzie wiadome. Dalej bowiem nie można było uzyskać dostępu do żadnych 
informacji o losach ofiar tragicznych mordów z lat pięćdziesiątych. Sytuacja zmieniła się na 
początku lat 2000, kiedy odeszli od władzy ludzie nie chcący dotąd zadzierać z komunistami 
i z tymi, co sprzyjali im przez zacieranie śladów ich zbrodni. Nieustanne domaganie się 
prawdy o rządach komunistycznych zaczęło docierać do świadomości społecznej,  
a pierwsze pomyślne wyniki poszukiwań ofiar komunizmu przetarły drogę dla nowych 
badań. Poszukiwania ofiar utrudniali jednak nadal ludzie, którzy w końcu przestali mieć 
wpływ na sprawy państwa. Ostatecznie udało się nawet przeforsować przeniesienie grobów  
z lat późniejszych, nierzadko katów tych, którzy zostali zamordowani i zakopani na Łączce.

21. Wcześniej w tej kwaterze wydobyto szczątki około 200 osób, spośród których swoje 
nazwiska odzyskało 40 bohaterów.
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ne w dół bez żadnego 
szacunku22.  

Z a k o ń c z e n i e m 
ziemskiej drogi ppłk 
Kity była specjalna 
uroczystość w Bel-
wederze 28 lutego 
2014 roku z udziałem 
prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego. 
Wówczas rodzinom 
12 kolejnych ekshu-
mowanych ciał ofiar terroru – wśród nich najbliższej rodzinie ppłka 
Kity – wręczono noty identyfikacyjne.

 
27 września 2015 roku na Placu Piłsudskiego, przy Grobie Nieznanego 

Żołnierza w Warszawie odbyła się specjalna uroczystość upamiętniająca 
wszystkich odnalezionych i zidentyfikowanych bohaterów i ich rodzin. Miała 
ona miejsce w ramach obchodów Dnia Polskiego Państwa Podziemnego23. 

Po uroczystości trumny z prochami zamordowanych przewieziono na 
Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie, gdzie dokonano od-
słonięcia Panteonu – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych, w którym 
złożono szczątki bohaterów24. Uroczystości zostały zakończone apelem 
pamięci, salwą honorową i złożeniem kwiatów (Ryc. 8-9). 

Szczątki ppłka Aleksandra Kity spoczywają już w pokoju w kwate-
rze zamordowanej Elity Narodu Polskiego. Zbiorowiska tych jej przedsta-
wicieli, których losy będą pamiętane przez przyszłe pokolenia Polaków  
i będą przykładem odwagi życia dla Polski.

22. K. Wichowska, „Łączka”. Poszukiwania i identyfikacja ofiar terroru komunistycznego 
pochowanych na warszawskich Powązkach, Warszawa 2015, s. 129.

23. 27 września - Dzień Podziemnego Państwa Polskiego. 27 września 1939 r. powołana została 
pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski. To 
wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego – fenomenu w dziejach 
II wojny światowej i nie tylko. Obchody Dnia Podziemnego Państwa Polskiego rozpoczęły 
się o godz. 10:00. Odprawiono Mszę świętą z pełnym ceremoniałem wojskowym pod 
przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskiego, gen. bryg. Józefa Guzdka.

24. Sądzono wówczas, że prace ekshumacyjne zostały już zakończone. Jednak niedługo potem 
rozpoczęto dalsze prace naokoło już przebadanej kwatery. Odkryto tam dalsze szkielety. 
Prace trwały do lipca 2017 r. 

Ryc. 9. Panteon – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych 
w Warszawie dzień po uroczystości odsłonięcia  
(27 września 2015 r.). Źródło: Wikipedia. Fot. M. Opasiński.
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Rocznik Nadwiślańskiego Urzecza

Łukasz Maurycy Stanaszek, Piotr Rytko

W 2019 roku na naszym Urzeczu obok „Rocznika Józefowskiego”, 
„Rocznika Karczewskiego” czy też periodyku „Polesie, Łurzyce i oko-
lice” pojawiła się nowa cykliczna publikacja. Otóż Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami Oddział w Czersku zainicjowało wydanie pierwszego 
tomu „Rocznika Nadwiślańskiego Urzecza”, dotyczącego szeroko poję-
tej problematyki związanej z historią, archeologią, etnografią i przyrodą 
regionu etnograficznego rozciągającego się po obydwu brzegach Wisły 
od Mokotowa i Saskiej Kępy aż po ujście Pilicy i Wilgi. Życzeniem 
redaktorów tomu, Ł. M. Stanaszka i P. Rytki, jest doprowadzenie, aby 
w przyszłości Rocznik stanowił podstawowe źródło wiedzy o Urzeczu  
i jego mieszkańcach.

Pierwszy tom „Rocznika Nadwiślańskiego Urzecza” ma charakter pi-
lotażowy, toteż tematyka artykułów jest bardzo zróżnicowana, bez jasno 
określonego profilu tematycznego. Jedynym wyraźnym „łącznikiem” jest 
teren Urzecza, służący nam niejako za arenę opisywanych historii. Czas 
pokaże, w którą stronę „pójdzie” nasz Rocznik, czy będzie dominowała  
w nim tematyka historyczna, genealogiczna, archeologiczna, przyrodni-
cza, a może etnograficzna...? 

Tymczasem w pierwszym tomie znajdziemy publikacje dotyczące 
skomplikowanej tematyki budowy wiślanych umocnień na lewobrzeż-
nym Urzeczu, przybliżymy działalność marszałka Franciszka Bieliń-
skiego i potężnego kupca wiślanego Melchiora Walbacha, zgłębimy 
tajniki starych kościołów w Górze Kalwarii i Karczewie. Będzie można 
poczytać o nadwiślańskich kolonistach z rejonu południowo-wschod-
nich rubieży naszego regionu, genealogii starych urzeckich rodów – 
Paczesnych, Szynkiewiczów i Olszanków, czy też przodkach jednego  
z bohaterów Powstania Warszawskiego – porucznika Jerzego Gawina. 
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Na koniec udamy się na tzw. linię otwocką oraz zagłębimy w tajniki 
tradycji kulinarnych Góry Kalwarii.

Już dziś zachęcamy Państwa do włączenia się w powstawanie kolej-
nego Rocznika.  Tematyka nadsyłanych artykułów jest w zasadzie do-
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wolna, byleby była związana z terenem Urzecza. Publikacje mogą doty-
czyć zatem wybranych miejsc, postaci, zdarzeń historycznych, elemen-
tów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, starych i nowych odkryć 
archeologicznych, zabytków małej i dużej architektury, nagrobków czy 
też badań genealogicznych poszczególnych rodzin (szczegóły na stronie:  
https://urzecze.pl/rocznik/). Mile widziane będą ponadto artykuły związa-
ne z 210 rocznicą Bitwy pod Ostrówkiem, 80 rocznicą obrony przeprawy 
w Brzuminie i Piwoninie, a także z Powstaniem Styczniowym na ziemi 
czerskiej.

 
Termin nadsyłania publikacji o charakterze popularnonaukowym z za-

chowaniem aparatu źródłowego upływa 1 września 2019 roku.
 
Serdecznie zachęcamy wszystkich do współpracy!
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Falenicka sosna

Marzenna Szymańska

Józefów to nie tylko piękne, zadbane miasto, z jego gościnnymi miesz-
kańcami. To nie tylko przepiękne świdermajery, stare i nowe. Józefów to 
także, to przede wszystkim drzewa. 

Jeszcze kilka lat temu, rejestrując samochód w powiecie otwockim, na każ-
dej tablicy rejestracyjnej doczepiany był napis: „powiat otwocki – lider sosno-
wych klimatów”1. I faktycznie nasze sosny są wizytówką Józefowa i powiatu. 
Nie przez przypadek sosna znalazła się również w herbie naszego miasta. 

Sosny wprowadzają klimat nadmorskiego uzdrowiska – tak uważam, 
a ich dobroczynne działanie znane jest od dawna. Z mojego mieszkania 
roztacza się widok na te piękne drzewa, oczyma wyobraźni widzę morze 
ukryte za sosnowym lasem. 

Uzdrowiska i letniska powstające na linii otwockiej, począwszy od 
końca XIX wieku, przyciągały kuracjuszy z chorobami układu oddecho-
wego, ze schorzeniami reumatycznymi lub innymi dolegliwościami.

Zawarte w sosnowych pędach i kwiatostanach olejki eteryczne wy-
kazują m.in. działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, wykrztuśne, 
odkażające i rozkurczowe. Dzisiaj józefowskie sosny pełnią także rolę 
niezawodnego filtra, który dzielnie stawia czoło smogowi.

W Józefowie jest kilka szczególnie pięknych okazów sosen. Niestety  
z ogromnym żalem i smutkiem muszę stwierdzić, że niektóre sosny 
zostały w ostatnich latach wycięte, głównie ze względu na powstające  
w Józefowie nowe inwestycje budowlane.

1. Por. Powiat Otwocki Lider Sosnowych Klimatów, Otwock 2015. [przyp. red.]
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Ryc. 1. Pomnikowa sosna, która rosła przy ul. Wąskiej w Józefowie (2009). Fot. M. Szymańska.
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W moim najbliższym sąsiedztwie zniknęła – ku zaskoczeniu miesz-
kańców – pomnikowa sosna rosnąca przy ulicy Wąskiej w Józefowie 
(Ryc. 1). Do dziś wyrzucam sobie, że zawczasu nie zgłosiłam jej do 
uzyskania statusu pomnika przyrody, na który z całą pewnością zasłu-
giwała. Była wyjątkowo duża i piękna, aż dziw bierze, że pracownicy 
Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęli decyzję o jej wycince, by 
w niedalekim sąsiedztwie wybudować nowy blok, a w miejscu sosny 
położyć chodnik… Jestem przekonana, że przy odrobinie dobrej woli 
drzewo udałoby się ocalić ku pożytkowi i zadowoleniu wszystkich.

Obecnie trwają działania by uratować inną ważną sosnę, znaną chyba 
każdemu mieszkańcowi Józefowa. Mowa o „Falenickiej sośnie”, która ro-
śnie przy ulicy Patriotów, na pograniczu Falenicy (Warszawy) i Józefowa. 

Pochyła sosna to jakby brama do naszego miasta. Strażnik lasu, który 
już przy wjeździe do Józefowa informuje jakie drzewa tu królują. Jej po-
chylona korona (jak widać na fotografii autorstwa Anny Małgorzaty Stan-
kiewicz) wita wszystkich odwiedzających dostojnie i serdecznie – stanowi 
unikalną wizytówkę (Ryc. 2).

W związku z przebudową połączenia kolejowego Warszawa – Lublin drze-
wu grozi wycinka, ze względu na niedalekie sąsiedztwo trakcji kolejowej. 

Wydaje się niemożliwym, aby tak niepowtarzalna i charakterystyczna 
sosna miałaby być  wycięta i na zawsze zniknąć z naszego krajobrazu.

Mając na uwadze podobne – niestety haniebne – wydarzenia w prze-
szłości, zachęcam do zdecydowanego i wspólnego działania na rzecz oca-
lenia „Falenickiej sosny”. 

Na facebook’u  istnieje grupa „Falenicka SOSna” (https://www.face-
book.com/falenickaSOSna/), prowadzone są również działania formalne,  
aby drzewo uratować.

Do Józefowa przybywają wciąż nowi mieszkańcy, miasto rozrasta się, 
powstają kolejne inwestycje. Taka jest kolej rzeczy w dzisiejszych cza-
sach. Zapewne, gdy ukończona zostanie budowa południowej obwodnicy  
 
Warszawy oraz przebudowa Wału Miedzeszyńskiego, sprawy nabiorą 
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jeszcze większego tempa, jeszcze więcej osób będzie przeprowadzać się 
do Józefowa. Być może za jakiś czas staniemy się częścią Warszawy… 
Ważne, by nie zagubić szacunku do przyrody, a jeśli to możliwe minima-
lizować straty i nieodwracalne zmiany. Drzewa wycinać z głową, a nie 
„jak leci”… Być sprzymierzeńcami drzew, a nie ich wrogami2.

W Józefowie mamy to szczęście, że przyroda jest dla nas wyjąt-
kowo łaskawa. Zachwyca nas wielką różnorodnością roślin i drzew. 
Dzięki sosnom nie straszna nam szaruga jesienno-zimowa, bo cały rok 
jest nam zielono   .

2. Por. „Rocznik Józefowski”, t.4, Józefów 2019 – artykuł prof. Marka Budzyńskiego  
pt. Przekształcanie przestrzeni dla potrzeb życia. [przyp. red.]

Ryc. 2. Falenicka sosna rosnąca przy ul. Patriotów w Falenicy (Warszawa),  
przy wjeździe do Józefowa (2018). Fot. A. M. Stankiewicz.

jest nam zielono   .
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Oczywiście Józefów to nie tylko sosny. W pierwszym numerze 
„Rocznika Józefowskiego” mój kolega Leszek Sobczyński poświęcił 
cały artykuł historycznemu dębowi rosnącemu na Dębince w Józefowie.  
Na oddzielne omówienie zasługuje flora atrakcyjnego krajobrazowo te-
renu wzdłuż rzeczki Mieni i Świdra. Warto też wspomnieć o rezerwacie 
Wyspy Świderskie, znajdującym się także na terenie naszego miasta, nad 
Wisłą, z jego charakterystyczną roślinnością i drzewostanem3.

Zadbajmy o nasze drzewa, które przecież również troszczą się o nas!  
To także dzięki nim Józefów jest wyjątkowym miastem na mapie Polski.

3. Wraz z grupą fotografów zrzeszonych w Falenickim Forum Fotograficznym „FotoFalenica”, 
staramy się je dokumentować podczas naszych spacerów fotograficznych i plenerów 
w różnych częściach Józefowa, a także powiatu otwockiego. W celu bliższego 
zapoznania się z najciekawszymi okazami przyrodniczymi w naszej okolicy, zapraszam 
na wycieczki organizowane w ramach „FotoFalenicy”: https://www.facebook.com/
falenickieforumfotograficzne/
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Tygodnik dla dzieci i młodzieży1.

1. Dziękując za udostępnienie zamieszczamy kilka stron czasopisma dla dzieci i młodzieży 
„Płomyk”, 1934, nr 1. Egzemplarz ten z pietyzmem był przechowywany w jednej  
z józefowskich rodzin. [przyp. red.]

Józefowski „Płomyk”
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Od Andriollego do świdermajerów. 
Józefów dla Niepodległej

Marzenna Szymańska, Robert Lewandowski

Świętując Jubileusz stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę chcieli-
śmy udokumentować w Józefowie nadświdrzańską architekturę oraz jej twórcę. 

W dążeniu do odzyskania niepodległości artystyczna twórczość Elwiro  
Michała Andriollego (1836-1893), powstańca styczniowego, była wielo-
krotnie wykorzystywana, a po jej uznaniu – spuściznę Andriollego wie-
lokrotnie wykorzystywano również w procesach państwotwórczych odra-
dzającej się Polski. 

W wymiarze lokalnym architektoniczne dziedzictwo Andriollego (ar-
chitektura letniskowa) przyczyniło się do powstania i ukształtowania toż-
samości tzw. linii otwockiej, a więc również przyszłego miasta Józefowa 
(wcześniej letniska i gminy Józefów), o czym świadczą fakty historyczne 
oraz zabytkowa i współczesna architektura świdermajer.

Członkowie grupy „FotoFalenica”1 – fotografowie mieszkający w oko-
licy linii otwockiej (również w Józefowie) przygotowując wystawę „Świ-
dermajery 2018” włączyli się w realizację projektu pt. „Józefów dla Nie-
podległej. Od Andriollego do świdermajerów”2. 

Od wiosny 2018 roku wystawa fotografii autorstwa Zuzanny Bodzon, 
Magdaleny Chojak, Krzysztofa Orłowskiego, Barbary Pałczyńskiej, 
Sławka Pawliszaka, Beaty Podleckiej, Bożeny Samojluk-Ślusarskiej, Be-
aty Sawickiej, Marzenny Szymańskiej, Joanny Wilczyńskiej-Burlikow-
skiej oraz Hanny Zamojskiej była widoczna w Józefowie. 

1. Falenickie Forum Fotograficzne „FotoFalenica” to grupa zrzeszająca miłośników fotografii  
z linii otwockiej. Grupę tworzy dwudziestu fotografów w wieku od kilkunastu do 70 lat. 
Mam przyjemność razem z nimi tworzyć „FotoFalenicę”.

2. Projekt pt. „Józefów dla Niepodległej. Od Andriollego do świdermajerów” był współfinanso-
wany przez Miasto Józefów.
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W ramach wspomnianego projektu, zaprezentowana w miejskiej 
przestrzeni wystawa towarzyszyła także Festiwalowi Otwarte Ogrody, 
Rowerowej Grze Miejskiej oraz innym jubileuszowym wydarzeniom 
w Józefowie.

Na początku listopada 2018 roku pojawiła się kolejna wystawa, której 
głównym akcentem były historia i architektura linii otwockiej z przełomu 
XIX i XX wieku. 

Projektowi towarzyszyły również publikacje Wydawnictwa Świderma-
jer oraz opracowana specjalnie z tej okazji mapa pt. „Linia otwocka 1877-
1893. Plan okolic stacji Otwock i przystanku Jarosław” (mapa dostępna 
jest również na www.swidermajer.pl pod zakładką „Linia otwocka”). 

Jedna z publikacji z okolicznościową obwolutą Linia otwocka 1877-1893 
to unikatowy przewodnik pt. Wille w Otwocku i warunki pobytu tamże wy-
dany w 1893 roku3, w którym autor Edmund Diehl opisał wille położone nie 
tylko przy stacji Otwock, ale także wille i domy włościan położone po obu 
brzegach rzeki Świder oraz okolice przystanku Jarosław (obecnie Józefów).  

W projekt „Józefów dla Niepodległej. Od Andriollego do świderma-
jerów” wpisują się również działania „Rocznika Józefowskiego”, który 
w przyszłości wspólnie z grupą „FotoFalenica” zamierzają fotograficznie 
udokumentować zapomniane józefowskie krzyże i kapliczki.

Zapraszamy do odwiedzenia fanpage’a na fb:
https://www.facebook.com/falenickieforumfotograficzne/

3. W literaturze turystycznej jest to pierwszy przewodnik po dzisiejszym Otwocku i Józefowie, 
w którym znajdziemy również wiele ówczesnych informacji m.in. o Karczewie, Otwocku 
Wielkim, Wiązownie, Gliniance, Celestynowie, Natalinie, Świdrach, Rycicach i Jarosławiu. 
Książka zawiera unikatowe ilustracje oraz trzy plany.
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Podziel się wspomnieniami

Kontynuując obchody setnej rocznicy 
odzyskania Niepodległości,

 chcemy dokumentować życie w czasach 
dwudziestolecia międzywojennego na terenie 

dzisiejszego miasta Józefowa i okolic (linia otwocka).

Redakcja „Rocznika Józefowskiego” 
zwraca się z prośbą o udostępnienie 

starych fotografii, dokumentów, czasopism, 
rodzinnych pamiątek związanych z historią 

Józefowa, Emilianowa, Michalina, Jarosławia, Rycic, 
Błot, Nowej Wsi, Świdrów Małych i okolic.

Redakcja: tel. +48 605 035 774  
rocznikjozefowski@gmail.com
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Ryc. 1. Gdy zakwitną bzy, L.W. Rutkowska, W. W. Kieler (red.), Celestynów 2017.

Ryc. 2. B. J. Trzepałka, Taka gmina… Karczew, Karczew 2018.

Regionalia, nadesłane książki
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Ryc. 4. Mam ich wszystkich przed oczyma… 
Żydowscy mieszkańcy Karczewa, L. Kasprzak  
(red.), Karczew 2018.

Ryc. 3. „Rocznik Karczewski 2018”, t. 2, 
Karczew 2018.

Ryc. 6. Nad Brzegami Świdra, S. Zając (red.), 
Otwock 2018.

Ryc. 5. N. Bączyk, G. Jasiński, H. Trzepałka, 
Brückenkopf Warschau 1944. Odcinek południowy: 
Karczew, Otwock, Celestynów, Wiązowna, 
Warszawa 2018.
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wypożyczy do skanowania lub zakupi 
stare fotografie, archiwalne dokumenty, pocztówki,

listy, mapy, czasopisma, druki ulotne, 
rodzinne pamiątki oraz wszelkie artefakty,

przedmioty związane z historią wsi

Białek i Rycice

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”

Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
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poszukuje starych fotografii, archiwalnych dokumentów, 
pocztówek, listów, map, czasopism, druków ulotnych, 

rodzinnych pamiątek związanych z tematem

Świdry Małe,
drewniany most na Wiśle

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”

Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
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wypożyczy do skanowania stare fotografie, archiwalne 
dokumenty, pocztówki, listy, mapy, czasopisma, druki ulotne, 

rodzinne pamiątki oraz wszelkie artefakty, przedmioty 
związane z historią okolic przystanku kolei wąskotorowej

Jarosław

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”

Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
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wypożyczy do skanowania stare fotografie, archiwalne 
dokumenty, pocztówki, listy, mapy, czasopisma, druki ulotne, 

rodzinne pamiątki oraz wszelkie artefakty, przedmioty 
związane z tematem

Fontanna 
i wille Reiswassera

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”

Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
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poszukuje starych fotografii, archiwalnych dokumentów, 
pocztówek, listów, map, czasopism, druków ulotnych, 

rodzinnych pamiątek związanych z tematem

Zabudowania dworskie
w Świdrach Małych

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”

Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
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poszukuje starych fotografii, archiwalnych dokumentów, 
pocztówek, listów, map, czasopism, druków ulotnych, 

rodzinnych pamiątek związanych z historią wsi 

Błota, Nowa Wieś

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”

Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
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wypożyczy do skanowania stare fotografie, archiwalne 
dokumenty, pocztówki, listy, mapy, czasopisma, druki ulotne, 

rodzinne pamiątki oraz wszelkie artefakty, przedmioty 
związane z historią okolic przystanku kolejowego

Michalin (Falenica), 
wille i pensjonaty

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”

Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774
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wypożyczy do skanowania lub zakupi stare fotografie, 
archiwalne dokumenty, pocztówki, listy, mapy, czasopisma, 

druki ulotne, rodzinne pamiątki oraz wszelkie artefakty, 
przedmioty związane z tematem 

Strzelnica w Józefowie 
vel Emilianowie

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”

Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774



246

poszukuje starych fotografii, archiwalnych dokumentów, 
pocztówek, listów, map, czasopism, druków ulotnych, 

rodzinnych pamiątek, wspomnień, relacji oraz wszelkich 
artefaktów związanych z tematem

Józefowskie bunkry, 
wojna 1920 r.

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”

Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774

Źródło: http://wiazowna.cms-reg2.maxus.com.pl/571-UfortyfikowanyOdcinekWizowna1920.htm#walki1920
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poszukuje wszelkich materiałów związanych z tematem

Polskie Państwo Podziemne 
i jego działania na terenie 

dzisiejszego Józefowa

Redakcja „Rocznika Józefowskiego”

Kontakt telefoniczny: +48 605 035 774

Źródło: https://nck.pl/projekty-kulturalne/aktualnosci/27-wrzesnia-dzien-podziemnego-panstwa-polskiego
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Informacje o autorach1

Bieliński Piotr (ur. 1966 w Warszawie) 
– ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim, z natury optymista, 
z maleńkim dodatkiem realizmu. Nałogowo poszukuje zbliżonego do 
prawdy mechanizmu funkcjonowania światowej polityki. Pracuje spo-
łecznie w edukacji obywatelskiej i w inicjatywach lokalnych, których jest 
animatorem. Miłośnik historii jako nauczycielki błędów i źródła postaw 
propaństwowych. Lubi przyrodę jako ekstremalną i najpiękniejszą pasję 
Pana Boga. Od urodzenia mieszka w Falenicy.

Budzyński Marek (ur. 1939 w Poznaniu) 
– ukończył studia w zakresie architektury na Politechnice Warszawskiej 
(1963), uzyskał stopień naukowy doktora, od 2016 profesor nauk technicz-
nych, nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej (Katedra Pro-
jektowania Architektoniczno-Urbanistycznego). Wraz ze swoimi współ-
pracownikami jest autorem wielu projektów m.in. dworca kolejowego  
w Tychach, osiedla Ursynów Północny w Warszawie, kościoła Wniebo-
wstąpienia Pańskiego w Warszawie, gmachu Sądu Najwyższego i Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Warszawie, Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz 
kampusu uniwersyteckiego w Białymstoku. Autor publikacji indywidual-
nych i zbiorowych oraz opracowań naukowych. Laureat m.in. Honorowej 
Nagrody SARP, nagrody im. św. Brata Alberta i wyróżnienia Nagrody 
Totus w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”. 
Odznaczony Medalem im. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Choińska Dorota (ur. 1962 w Warszawie) 
– ukończyła Szkołę Główną Handlową (dawne SGPiS) w Warszawie (mgr 
ekonomii, praca dyplomowa z dziedziny historii gospodarczej Polski 
okresu międzywojennego). Absolwentka studiów podyplomowych PAN 
Wiedza o Kulturze i Zarządzanie Kulturą w Strukturach Unii Europej-
skiej. Mieszkanka Wawra i propagatorka działań na rzecz zachowania 
tożsamości kulturowej osiedli Wawra i całej Linii Otwockiej. Miłośniczka 
architektury „świdermajer”, autorka artykułów w prasie lokalnej poświę-
conych podwarszawskim letniskom.

1. Zamieszczone informacje o autorach pochodzą od nich samych  
lub ze źródeł ogólnodostępnych.
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Jankowski Andrzej (ur. 1930 w Warszawie) 
– mieszka w Józefowie od 1936 r., z zawodu inżynier elektryk, obecnie na 
emeryturze. 

Kołodziejski Piotr (ur. 1945 w Ostrożanach pow. Siemiatycze) 
– absolwent Wydziału Elektoniki Politechniki Warszawskiej, przez  
34 lata przebywał na emigracji w Szwecji. Wykładał na Wydziale Techni-
ki Kosmicznej (Rymdingenjörslinje) w Kirunie i na Królewskiej Politech-
nice (Kungliga Tekniska Högskola) w Sztokholmie. Po powrocie w 2012 
r. do Polski osiadł wraz z żoną Dorotą na ziemi przodków w Józefowie.

Korwin-Mikke Małgorzata (ur. 1950 w Warszawie) 
– ukończyła studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego  
w 1973 roku, pracę magisterską z zakresu archiwistyki napisała pod kie-
runkiem prof. Ireneusza Ihnatowicza. Do 1984 roku pracowała w Archi-
wum Dokumentacji Mechanicznej (dziś Narodowe Archiwum Cyfrowe). 
Potem gospodyni domowa. Mieszka w Józefowie.

Lach Wiktor (ur. 1977 w Otwocku) 
– społeczny opiekun zabytków Powiatu Otwockiego (od 2011), społecznie 
wspiera urzędy konserwatorskie, samorządy oraz właścicieli w ratowaniu 
zabytków. Od wielu lat bada i zajmuje się problematyką ochrony drewnianej 
architektury letniskowej zwanej świdermajer oraz walką ze szkodliwymi 
stereotypami na temat zabytków. Współautor (razem z dr inż. Marcinem 
Górskim) poradnika remontowo-budowlanego Jak wyremontować świ-
dermajera? (2016). Prezes fundacji Dobra Przestrzeń (2017) zajmującej się 
szeroko pojętą ochroną dóbr kultury. Inicjator i współorganizator interdy-
scyplinarnych warsztatów „Funkcja, przestrzeń, nowe życie świdermajera” 
(2014) przeznaczonych dla studentów Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej i Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. Koordynator prac zespołu konserwatorskie-
go przy remoncie dawnego pensjonatu Gurewicza w Otwocku, który jest 
uważany za największy budynek drewniany w Europie.

Lewandowska Anna (ur. 1939 w Żabieńcu Nowym gm. Wilga) 
– mieszka w Józefowie od 1959 r., wykształcenie wyższe pedagogiczne, 
30 lat pracy w zawodzie nauczyciela w józefowskiej oświacie. Emerytu-
rę wykorzystuje do aktywnego życia i ciągłego poznawania otaczającego 
świata. Pasjonatka lokalnej historii.
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Lewandowski Robert (ur. 1964 w Otwocku) 
– historyk, publicysta, popularyzator życia i twórczości Elwiro M. An-
driollego, historii letnisk linii otwockiej i architektury nadświdrzań-
skiej (architektury świdermajer). Autor projektów m.in. Świdermajer. 
Tradycja dla przyszłości (od 2005), Świdermajer XXI wieku (od 2009), 
Brzegi Andriollego (2010), Kronenberg, Andriolli i wilegiatura (2011), 
Bibliografia Andriollego (od 2012), Miasteczko w stylu świdermajer 
(2015), Pracownia Andriollego (od 2017), Zapomniane i nieznane dzie-
dzictwo Andriollego (2017-2018). Twórca portalu www.swidermajer.pl 
(2005), założył i prowadzi Wydawnictwo Świdermajer (2005), zało-
życiel i prezes Stowarzyszenia Miłośników Drewnianej Architektu-
ry Linii Otwockiej (Stowarzyszenie Świdermajer, 2007), założyciel  
i prezes Fundacji Andriollego (2009) oraz twórca Biograficznego 
Muzeum Elwiro Michała Andriollego w Józefowie (2010). Twórca 
portalu www.swidermajer.pl (2005); założyciel i redaktor naczelny 
czasopism: „Andriollówka” (2009), „Rocznik Józefowski” (2015), 
„Świdermajer” (2015). Autor publikacji m.in. Twórcy stylu świder-
majer (2011), Kronenberg, Andriolli i wilegiatura, czyli podwarszaw-
skie letniska linii otwockiej (2011). Współorganizator wielu wyda-
rzeń i warsztatów m.in. Świdermajer – domy z duszą… i co dalej? 
(2008), Rok Andriollego na Mazowszu (2011), Warsztaty Świdermajer 
(od 2012; od 2014 we współpracy z Wydziałem Architektury PW, 
Wydziałem Technologii Drewna SGGW oraz Społecznym Opieku-
nem Zabytków Powiatu Otwockiego; edycja 2014 pt. Funkcja, prze-
strzeń, nowe życie świdermajera). Od 2014 r. związany z Uniwersy-
tetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Oktabiński Krzysztof (ur. 1953 w Warszawie) 
– historyk kultury, regionalista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu 
Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publicy-
sta i działacz społeczny z Wiązowny koło Otwocka. Inicjator budowy po-
mników czynu zbrojnego na Mazowszu i w stolicy. Członek Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy, Otwockiego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.  

Olszewski Andrzej Kazimierz (ur. 1931 w Warszawie) 
– historyk sztuki, zajmuje się sztuką XIX i XX wieku, profesor, wykła-
dowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
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 Pawliński Rafał (ur. 1981 w Warszawie) 
– prawie od urodzenia józefowski letnik, wciąż jeszcze warszawiak. 
Urzędnik, absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie i politologii na Uniwersytecie Warszawskim. 
Pieszy i rowerowy eksplorator okolicznych borów i łęgów.

Pluciński Marian (ur. 1929 w Wołominie – zm. 2017 w Warszawie) 
– mieszkaniec Józefowa (Rycice) w latach 1936-1951, ale rodzinnie zwią-
zany z Józefowem przez całe życie. W 1939 r. był uczniem IV klasy Szkoły 
Powszechnej w Józefowie. W latach 1943-1944 uczęszczał do Prywatnej 
Szkoły Handlowej Z. Zemkowej w Otwocku. W roku 1945 współtworzył 
przy Szkole Powszechnej w Józefowie drużynę harcerską ZHP, w której 
działał do 1949 r. Radca prawny. 

Rombel Mariusz (ur. 1981 w Otwocku) 
– prawnik i historyk, autor publikacji z zakresu dziejów ziemi sobieńskiej, 
parafii Radwanków-Warszawice i gminy Sobień-Jezior, a także historii 
diecezji siedleckiej, interesuje się dziejami Kościoła Katolickiego i Ma-
zowsza w XIX i XX w.; obronił pracę doktorską na temat Dzieje parafii 
Warszawice w latach 1914-1939; „Mazur, Łurzycok i Polesok” w jednym, 
entuzjasta kultury ludowej mazowieckiego Urzecza i Polesia, pochodzący 
z Sobień Biskupich mieszkaniec Otwocka. 

Rytko Piotr (ur. 1977 w Warszawie) 
– doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej  
w Warszawie. Działacz społeczny z Góry Kalwarii, pasjonat lokalnej 
historii, autor opracowań i wystaw historyczno-fotograficznych. Prezes 
Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku oraz 
Prezes Piaseczyńskiego WOPR.

Sitek Lidia (ur. 1959 w Karczewie) 
– ukończyła Historię sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, 
nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii 
Krajowej w Józefowie.
 
Sienkiewicz Julia (ur. 1985 w Warszawie) 
– absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego, specjalista ds. mediów i promocji w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Józefowie. 
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Stanaszek Łukasz Maurycy (ur. 1976 w Otwocku) 
– antropolog i archeolog, kustosz dyplomowany, kierownik Pracowni An-
tropologicznej w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, 
popularyzator nauki, badacz i odkrywca Urzecza (gwar. Łurzyce), pod-
warszawskiego mikroregionu etnograficznego.

Stanny Katarzyna (ur. 1979 w Warszawie) 
– doktor, prodziekan Wydziału Sztuki Mediów ds. studiów niestacjonar-
nych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie prowadzi Pracownię 
Obrazowania dla Mediów. Pracuje dla PAN, zajmuje się grafiką użytkową 
i pracą naukową. Prace prezentowała na 27 wystawach indywidualnych 
malarstwa, grafiki, fotografii, ilustracji i biżuterii oraz na ponad osiem-
dziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce, Francji, Niemczech, Luksem-
burgu i Chinach. Laureatka wielu ogólnopolskich nagród i wyróżnień,  
w tym Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczegól-
ne osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktycznej (2014) oraz Nagrody 
Rektora ASP w Warszawie (2015). Członkini Zarządu ZAiKS i Rady Eks-
pertów Think Tank. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Szymańska Marzenna (ur. 1977 w Warszawie) 
– wychowana w Falenicy, od dziesięciu lat mieszkanka Józefowa. Kieruje 
anińską filią Wawerskiego Centrum Kultury. Prowadzi także warsztaty 
fotograficzne w WCK. Animator kultury i społecznik. W wolnym czasie 
można ją spotkać na rowerze lub na koniu. Posiada wyższe wykształcenie 
artystyczne (łódzka „Filmówka”) i pedagogiczne (studia podyplomowe). 
Założycielka Falenickiego Forum Fotograficznego FotoFalenica – https://
www.facebook.com/falenickieforumfotograficzne/

Wymysłowska Wanda (ur. 1939 w Sławczynie) 
– rozpoczęła pracę jako nauczycielka w 1957 r., w 1969 r. zamieszkała  
w Józefowie, gdzie została zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 2. Na-
uczała do przejścia na emeryturę w 1992 r.

Wymysłowski Paweł (ur. 1976 w Warszawie) 
– mieszkaniec Józefowa od urodzenia, pasjonat lotnictwa i historii.
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Aleksander Kita, 45th Regiment of Borderland Riflemen 13th Infantry 
Division, Falenica Holiday Resort Municipality, Falenica, battle of Falenica 
1939, Zerzeń, 1939 September campaign, Otwock line, Bajonna-Falenica-
Polonia initiative.
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Łukasz Maurycy Stanaszek, Piotr Rytko
Rocznik Nadwiślańskiego Urzecza
[The yearbook of the Vistula Riverside]
Keywords: 
Urzecze [The Vistula Riverside], Świder, the Vistula River, Józefów, Świdry 
Małe, Nowa Wieś, Błota, Mazovia, ethnographic regions.

Marzenna Szymańska
Falenicka sosna
[Falenica pine tree]
Keywords:
Falenica pine tree, ”FotoFalenica” – Falenica Photographic Forum, Józefów,  
świdermajer wooden architectural style, Otwock line.

V. LITERARY AND ARTISTIC CORNER

Marzenna Szymańska, Robert Lewandowski 
Od Andriollego do świdermajerów. Józefów dla Niepodległej
[From Andriolli to świdermajer wooden architectural style. Józefów  
for the Independent]
Keywords: 
Andriolli, świdermajer wooden architectural style, Poland, independence, 
Józefów, Otwock line.  

VI. SUPPLEMENT

Keywords: 
[Józefów for the Independent 1918-2018, „Rocznik Józefowski” [“The 
Yearbook of Józefów”], Otwock line, the Republic of Poland, Otwock District, 
Wiązowna, Białek, Rycice, Świdry Małe, the wooden bridge on the Vistula 
River in Józefów, Second World War, villegiatura [holiday resort], manor farm 
buildings in Świdry Małe, Błota, Nowa Wieś, Michalin, Falenica, Falenica 
holiday resorts, villas and guesthouses, firing range in Józefów vel Emilianów, 
Polish Underground State], Przedmoście Warszawskie, Przedmoście Warszawa, 
Brückenkopf Warschau, Warsaw Bridgehead.
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Uwagi i sprostowania 
do „Rocznika Józefowskiego 2015”, t. 1 

s. 65 w. 8 od dołu
zamiast: (…) pp. Karsnerów 
ma być: (…) pp. Kasnerów

s. 65 w. 11-10 od dołu
zamiast: (…) Apolonię i Juliana Karsnerów 
ma być: (…) Apolonię i Juliana Kasnerów

Uwagi i sprostowania 
do „Rocznika Józefowskiego 2016”, t. 2 

s. 138 w. 2 
zamiast: (…) Zygmunt Książek 
ma być: (…) Witold Książek1

s. 140 w. 1 
zamiast: (…) Zalewski (imię do ustalenia) 
ma być: (…) Zdzisław Zalewski2

 
  

1. Andrzej Jankowski (ur. 1930) w 2018 r. napisał do redakcji „Rocznika Józefowskiego”: 
„Uzasadniam to tym, że rozpoznani tj. Janeczka Kołodziej, Krysia Konecka czy Janusz 
Paździoch są uczniami tej samej klasy. Natomiast Zygmunt Książek był młodszy,  
ale mogę się mylić, może jest to zespół międzyklasowy”. 

2. Andrzej Jankowski (ur. 1930) w 2018 r. napisał do redakcji „Rocznika Józefowskiego”: 
„Harcerz na zdjęciu ma na imię Zdzisław”.

Uwagi i sprostowania






