


1

ROCZNIK 
WOŁOMIŃSKI

TOM XIII

WOŁOMIN 2017

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie



32

Pozycja sfinansowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie
© Copyright by Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie

ISSN: 1734-7815

Na okładce: grafika opracowana na podstawie identyfikacji wizualnej wydarzenia 
„Mucharski Lokalnie” 2017, Paulina Wojdyna (patrz strony 291 i 353)
Projekt okładki: Arkadiusz Kupiec

Adres redakcji: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
ul. Wileńska 32, 05-200 Wołomin, tel. 22 776 29 53, kom. 519 723 455

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz redagowania tekstów i nie 
ponosi odpowiedzialności za sposób interpretowania, a także wykorzystywania 
materiałów źródłowych przez Autorów. 

Korekta: Wioletta Adamczyk

Skład i łamanie: ARWAY, Arkadiusz Kupiec
05-200 Wołomin, ul. Miła 43, tel. 602 576 109
e-mail: arway@arway.waw.pl, www.arway.waw.pl

Druk i oprawa: PHU "LOGOS" s.c.
05-200 Nowe Lipiny, ul. Szosa Jadowska 48a 

Agata Jolanta Bochenek - Wołomin 
Milena Bochenek - Wołomin 
Karol Boński - Zagościniec
Łukasz Boruc - Wołomin 
Elwira Dąbrowska - Cięciwa
Magdalena Janik - Wołomin
Michał Janik - Wołomin
Andrzej W. Kaczorowski - Warszawa
Jerzy F. Kielak - Mostówka
Marek Kozłowski - Kobyłka
Danuta Michalik - Wołomin
Zofia Michalik - Wołomin
Ryszard Musiałowicz - Wołomin
Jan Nadaj - Wołomin

Zbigniew Paziewski - Wołomin
Rafał Pazio - Duczki
Małgorzata Prawdzic – Szczawińska 
- Wołomin
Jan Rączka - Wołomin
Ks. Arkadiusz St. Rakoczy - Duczki
Piotr Roguski - Warszawa
Irena Rybak - Wołomin
Czesław Sitarz - Wołomin
Mieczysław Śmietanko - Rockwall, USA
Paulina Wojdyna - Duczki
Anna Wojtkowska - Wołomin
Andrzej Żelezik - Wołomin

Autorzy:

Przedmowa

Szanowni Czytelnicy!

Z prawdziwą przyjemnością przekazuję na Państwa ręce kolejny tom „Rocznika 
Wołomińskiego”. Porusza on – podobnie jak poprzednie wydania – różnorodne 
tematy dotyczące miasta i regionu. Jestem przekonana, że pomoże zachować – 
a w niektórych przypadkach wręcz przywróci – wspomnienia ważnych dla historii 
Wołomina faktów i osób.

Wstęp do rocznika wołomińskiego tradycyjnie jest okazją, by zaznaczyć 
najważniejsze wydarzenia mijających miesięcy. Bez wątpienia upłynęły one 
pod znakiem przyjaźni polsko-francuskiej, której formalnym wymiarem stała się 
stosowna uchwała Rady Miejskiej, a materialnym wyrazem były liczne inicjatywy 
podejmowane we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce. Gmina Wołomin była 
honorowym partnerem przypadającego 4 lipca Święta Francji, a tysiące gości 
uroczystego przyjęcia w ogrodach rezydencji ambasadora Republiki Francuskiej 
mogły poznać historię i rolę Ossowa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, podziwiając 
replikę czołgu Renault FT-17, która została wykonana w Wołominie. Ta pozytywna 
promocja gminy wpisała się w konsekwentnie realizowane działania promocyjne, 
przeprowadzane podczas ogólnopolskich wydarzeń gospodarczych – m.in. 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Kongresu Regionów we 
Wrocławiu i Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Bez wątpienia wydarzeniem numer jeden mijających miesięcy stała się decyzja 
Ministerstwa Obrony Narodowej, które podjęło zobowiązanie sfinansowania budowy 
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie, jako filii Muzeum Wojska 
Polskiego. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego, dotyczącego współpracy 
Ministerstwa, Wojewody Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz 
gminy Wołomin i gminy Zielonka przy realizacji przedsięwzięcia budowy muzeum 
w Ossowie nastąpiło wieczorem 14 sierpnia 2017 roku, w przeddzień oficjalnych 
uroczystości rocznicowych. To wydarzenie symbolicznie podsumowało wieloletnie 
starania wielu instytucji, środowisk i osób, by Bitwa Warszawska została godnie 
uhonorowana w przestrzeni publicznej, w formie placówki muzealnej. Blisko trzy 
lata intensywnej kampanii komunikacyjnej, realizowanej pod hasłem „Czas na 
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku!”, w której konsekwentnie wskazywaliśmy, 
że utworzenie muzeum musi zostać zrealizowane ze środków budżetu państwa, 
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Wstęp

Szanowni Czytelnicy

Powstał XIII tom Rocznika Wołomińskiego. Znów zebrał na swoich kartach 
wiele wspomnień, informacji, czasem opinii, zdjęć połączonych z narracją, które 
otwierają nowe obszary skojarzeń, przemyśleń, skłaniają do zadumy, spowodują 
uśmiech. Twórcy zamieszczonych tekstów pokazują, że Wołomin i jego okolice 
nie dają o sobie zapomnieć. Dzięki Autorom, ich wysiłkowi i twórczemu zapałowi 
możemy zajrzeć za opuszczone już kotary czasu i pójść drogami wyznaczonymi 
w kolejnych akapitach, na następnych stronach, czy w wybranych rozdziałach.

Podróżując w czasie z Rocznikiem wracamy do XV wieku, aby przyjrzeć się 
funkcjonowaniu gospodarki opartej na tak różnych od dzisiejszych zasadach. 
Zasiadamy w strukturach „Solidarności” rolniczej, na ważnym etapie przemian  
w Polsce w latach 80. XX wieku. Idziemy tropem rycerskich i szlacheckich rodów  
z podwołomińskich miejscowości. Podążamy za wspomnieniami o życiu szkolnym 
w budynku przy ulicy Wileńskiej. Zaglądamy pod maski samochodów i do archiwum 
wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych. Wkraczamy w przestrzeń szkoły, 
która z dumą kształciła na rzecz wielkiego wołomińskiego przemysłu szklarskiego. 
Odkrywamy życie młodzieży wołomińskiej w latach 50. i 60. XX wieku. Wchodzimy 
w pełną niespodzianek przestrzeń domu Wodiczków. Przywołujemy ze wspomnień 
kształt i życie szkoły w Górkach Mironowych. Podróżujemy z ciocią Jasią przez 
Afrykę do Wołomina obok samego generała Andersa. Poznajemy wspólnotę 
Sybiraków. Przyglądamy się działaniom edukacyjnym na rzecz pamięci o Katyniu. 
Wchodzimy w delikatną przestrzeń Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. 
Patrzymy na Wołomin zza oceanu. Przemierzamy wspomnienia z dzieciństwa 
spędzonego na ul. Długiej w Wołominie. Wchodzimy na uroczystości z okazji 
50 lat Szkoły Podstawowej nr 5. Rozglądamy się pośród wspomnień o życiu 
codziennym w Wołominie w latach 50. i 60. XX wieku. Ruszamy szlakiem literackiej 
opowieści utkanej z rożnych wątków, sytuacji, postaci i języków. Obserwujemy 
losy szlacheckich, podwołomińskich dworków, których mieszkańcy musieli 
się zmierzyć z wyzwaniami i niespodziewanymi wydarzeniami, które przyniósł  
XX wiek. Zaglądamy do gigantycznej cegielni, aby poznać jej tajemniczy organizm. 
Wkraczamy na parkiet kibicując wołomińskim koszykarzom z lat 1953 – 1974. 
Spoglądamy na postać księdza Zbigniewa Porzezińskiego. Odkrywamy Jana 
Mucharskiego, ostatniego właściciela dworu w Duczkach, architekta, projektanta, 
grafika, ale także sąsiada. Podążamy za trudną, wojenną historią Józefa Walentego 

przy bezpośrednim zaangażowaniu rządu, przyniosło oczekiwany rezultat. Jestem 
przekonana, że dzięki budowie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie 
Wołomin pozytywnie, trwale i z rozmachem wpisze się w historyczną mapę Polski!

Tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie współpraca ponad podziałami, wspólna 
troska różnych środowisk i – przede wszystkim – determinacja i konsekwentna 
praca na rzecz naszego Wołomina, kontynuująca dobre inicjatywy. Do takich 
należy aktywność w pracach Związku Miast Polskich, gdzie Wołomin zyskał wśród 
samorządów z całej Polski wsparcie dla swoich projektów, dzięki pozytywnej 
wielostronnej współpracy licznych przyjaciół i sojuszników dla wyzwań przyszłości. 
W pierwszej połowie roku wielkim sukcesem zakończyła się współtworzona przez 
Wołomin, wraz z miastem stołecznym Warszawa oraz podwarszawskimi gminami, 
kampania informacyjna #NICoNASbezNAS, która skutecznie powstrzymała 
niekorzystny dla samorządności projekt tzw. ustawy metropolitalnej, ostatecznie 
wycofany z Sejmu.

W mijającym roku, w ramach przygotowań do 100 rocznicy nadania praw 
miejskich, podjęliśmy również wyzwanie uporządkowania sprawy herbu naszej 
gminy. Obecny herb, niezgodny z zasadami heraldyki, wątpliwy estetycznie  
i nie nawiązujący do historycznych korzeni Wołomina, już w przyszłym roku może 
zostać zastąpiony przez pozbawiony tych wszystkich wad projekt. To pozwoli 
zaplanować i zrealizować nową identyfikację wizualną, a przez to nowy i lepszy 
wizerunek gminy, oparty o strategiczne podejście do możliwości wynikających  
z nowoczesnej komunikacji.

Jestem przekonana, że w kolejny rok, Wołomin wchodzi piękniejszy, lepiej 
zorganizowany, z rosnącym potencjałem, który dzięki współpracy i porozumieniu 
samorządowców i mieszkańców pozwoli nam osiągnąć jeszcze więcej w przyszłości.

Tradycyjnie już dziękuję tym, którzy włożyli ogromną pracę w tworzenie 
zawartości Rocznika, serdeczne podziękowania składam Autorom tekstów.

Wszystkim Czytelnikom życzę interesującej i miłej lektury.

Elżbieta Radwan 
Burmistrz Wołomina
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Marcinkowskiego „Wyboja”. Dotykamy świata utkanego z delikatnej materii słów 
zawartych w poezji Heleny Baronicz. Wspominamy Polikarpa Bulika, pierwszego 
burmistrza Wołomina III RP. Na nowo uczestniczymy w wydarzeniach przywołanych 
w trzech kronikach wydarzeń. Poznajemy treść listów.

Ten XIII tom Rocznika powstał również dlatego, że skrupulatnie i wytrwale 
tworzono poprzednie dwanaście tomów. W tym roku dołożyliśmy jedną, kolejną, 
trzynastą warstwę do wspaniałej wieży, z której widać więcej. Można z niej spojrzeć 
w dal przeszłości po to, aby z większą nadzieją podążać w przyszłość.

Cieszymy się, że nasi, drodzy Czytelnicy mogą otworzyć kolejny już Rocznik 
Wołomiński.

Życzymy miłej lektury.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Wołomin, 30 października 2017 r.  Rafał Pazio        

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Michał Janik

Gospodarka okolic Wołomina w XV wieku

Niniejszy szkic jest próbą wykorzystania  informacji na temat życia 
gospodarczego wschodniej części Ziemi Warszawskiej w XV wieku, jakie 
zawiera Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu 
pod redakcją T. Jurka.

Korzenie tego wydawnictwa tkwią w przedwojennym opracowaniu Mapa 
województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego (1929 r.) wydanego 
dzięki inicjatywie Władysława Semkowicza, prekursora geografii historycznej 
w Polsce, przy współpracy jego ucznia, Karola Buczka1. Zebrane materiały do 
stworzenia mapy wydano w 1939 roku jako Materiały do słownika historyczno-
geograficznego województw krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego.

Materiały i źródła
Doświadczenia te wyznaczyły kierunek powojennych prac, choć nie udało się 

ich podjąć od razu. Śmierć Władysława Semkowicza (1949 r.) i skazanie Karola 
Buczka za działalność polityczną przerwały prace. Koncepcję atlasu historyczno – 
geograficznego podjęto w kierowanym przez Aleksandra Gieysztora Kierownictwie 
Badań nad Początkami Państwa Polskiego, jednak mimo badań i prac do wydania 
zgromadzonych materiałów nie doszło. Przełomem było ponowne rozpoczęcie 
pracy naukowej przez Karola Buczka, który na fali odwilży wyszedł z więzienia,  
a w roku 1958 objął kierownictwo Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego 
Ziem Polskich w Średniowieczu. Na potrzeby słownika wykorzystano nie tylko 
materiały drukowane, ale podjęto także badania archiwalne. Buczek zrezygnował  
z zakładanego wcześniej ograniczenia źródeł do XIII wieku. Wykorzystano informacje 
do XVI wieku włącznie. Należy tu koniecznie wspomnieć nazwisko Adama Wolffa, 
warszawskiego archiwisty, historyka, badacza Metryki Mazowieckiej, którego praca 
stanowi trzon informacji o Mazowszu w średniowieczu, wykorzystanych w Słowniku. 
Adam Wolff oddał na rzecz Pracowni Słownika swoją kartotekę miejscowości, 
którą opracował jeszcze przed II wojną światową, na podstawie informacji  
z Metryki Mazowieckiej2. Słownik jest przebogatym źródłem różnorodnych informacji 

1 Słownik historyczno - geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Wprowadzenie, http://www.slownik.ihpan.
edu.pl/intro.php, dostęp 2017-08-31. Stąd pochodzą informacje na temat Słownika i prac nad nim.

2 Informacja o Metryce Mazowieckiej, patrz: M. Janik, Najstarszy dokumenty dotyczący Wołomina, „Rocznik 
Wołomiński”, tom. X, 2014, s. 7.
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geograficznych, ale także na temat życia gospodarczego. Zamieszczone w nim 
streszczenia aktów prawnych dokumentują najróżniejsze czynności związane  
z przepływem dóbr i towarów.

Folwark szlachecki Wołomin
Piętnastowieczne Mazowsze było polem poważnych przemian osadniczych 

i gospodarczych. W XIV wieku tereny na wschód od prężnie rozwijającej się 
Warszawy były słabo zagospodarowane. Dobrym tego świadectwem jest niewielka 
danina, jaką z dóbr Gocław, Grochowo, Kamion i Tarchomin składali księciu tamtejsi 
mieszkańcy. Wynosiła ona jedną krowę rocznie3 co należy uznać za świadectwo 
ubóstwa i małego zaludnienia. Świadoma i konsekwentna polityka księcia 
Janusza I i jego następców doprowadziła w XV wieku do osiągnięcia znacznie 
większych dochodów4. Środkiem ku temu były nadania ziem dla rycerstwa, a także 
przenoszenie ich na tzw. prawo niemieckie (ius theutonicum), co oznaczało zmianę 
tradycyjnych świadczeń od ludności na rozliczenia w pieniądzach5.

Wołomin – wówczas jeden z małych folwarków szlacheckich – leżał we wschodniej 
części Ziemi Warszawskiej położonej na prawym brzegu Wisły. Obszar ten od 
północy był ograniczony rzeką Narwią, od zachodu Wisłą, od południa puszczami 
na granicy Ziemi Czerskiej (na północ od Mińska Mazowieckiego), na wschodzie 
zaś lasami na granicy ziem nurskiej i liwskiej. W niniejszym artykule skupiłem się na 
bliższych okolicach Wołomina, w dorzeczu rzek Czarnej, Rządzy, Cięciwy, od południa 
ograniczonych lasami dóbr Kaleń. Zachodnia część tego obszaru była porośnięta 
Puszczą Słupecką, która w szczątkowej postaci lasów na północ od Zielonki 
przetrwała do dziś. Teren Puszczy Słupeckiej w średniowieczu ciągnął się od  Słupna 
i Nieporętu, do osad Nadma, Maciołki i Mareta (wówczas nazwy części puszczy) aż 
po Bródno6. Lasy miały przemożny wpływ na ówczesną gospodarkę naszych okolic. 
Rolnictwo dopiero się rozwijało dzięki kolonizacji i karczowaniu puszczy.

Nazwy drzew, nazwy miejscowości
Gospodarka leśna pozostawiła różnorodne świadectwa w źródłach. 

Zróżnicowanie gatunkowe drzew w okolicach puszczy wschodniej części Kotliny 
Warszawskiej znalazło odbicie w nazwach miejscowych. I tak mamy: Lipiny 
wspomniane w roku 1468 - na wschód od Wołomina7, Dąbrówkę na północy 

3 Słownik historyczno - geograficzny ziem polskich w średniowieczu, t.2, cz. 2, [red:] T. Jurek, [opr:] S. Prinke, 
Warszawa 2013, NKDMaz. 2 nr 281, s. 286. Dalej przyjąłem, że odnosząc się do informacji ze Słownika posługuję 
się skrótem SHG, stroną w słowniku oraz odniesieniem do dokumentów, na których w Słowniku historyczno 
– geograficznym oparto daną informację. Zabieg ten ma ułatwić weryfikację informacji w dokumentach bez 
konieczności szukania w Słowniku historyczno – geograficznym hasła i zawartej w nim konkretnej informacji. 
Odniesienia do źródeł podaję posługując się tymi samymi skrótami co redaktorzy Słownika.

4 M. Janik, Początki późnośredniowiecznej kolonizacji okolic Wołomina, „Rocznik Wołomiński”, T. XII, 2016, s. 55.
5 Tamże, s. 54.
6 SHG, s. 260.
7 SHG, MK 5, 89, s. 132.

wschód od Radzymina po raz pierwszy wymienioną w 14478, Cisek tj. późniejszy 
Pustelnik w okolicach Stanisławowa wymieniony po raz pierwszy pod datą14739 
oraz Choiny nad rzeką Czarną w tym samym rejonie10. Możemy domyślać się 
zatem, że pierwotnie w okolicach tych występowały wymienione gatunki (lipa, 
dąb, cis, świerk). Niekoniecznie były one dominującym gatunkiem w danej okolicy, 
ale raczej ich siedlisko stanowiło na tyle charakterystyczny punkt odniesienia, 
że od nich urobiono nazwę dla miejscowości. Gatunki te nie były bynajmniej 
przypadkowe. Liczne skupienie lub w ogóle występowanie tych drzew stanowiło 
wyjątek na tle powszechnie występujących wówczas lasów mieszanych, w których 
dominowały sosna z dębem i brzozą11. Czasem pospolita sosna stawała się 
punktem orientacyjnym dzięki niecodziennym okolicznościom. Na przykład w 1484 
granicę dóbr Nieporęt z dobrami Radzymin wyznaczono od sosny zwanej Orzeł, 
której cechą charakterystyczną było gniazdo orła12. Prócz tego gatunki te miały 
znaczenie gospodarcze. Miękkie drzewo lipowe nadawało się do rzeźbienia, a także 
do pozyskiwania łyka13. Dąb był najbardziej pożądanym surowcem budowlanym. 
Prócz tego żołędzie stanowiły pokarm dla świń, a czasem nawet dla ludzi14. Wysokie 
świerki zaś były bardzo cennym surowcem w szkutnictwie, wykorzystywano je do 
budowy masztów. Cis z kolei był drzewem chronionym już w czasach Władysława 
Jagiełły i służył do produkcji łuków. W dokumentach, gdy mowa jest o lasach 
czasem sprecyzowano, że chodzi o bór, czyli o las sosnowy. Skupiska sosny 
porastały zapewne piaszczyste wydmy, jakie do dziś jeszcze stanowią element 
krajobrazu okolic Wołomina. O szesnastu włókach bagien i boru między Nieporętem 
i Radzyminem wspomniano w dokumencie z 147415. W dokumencie z 1478 mowa 
jest o nadaniu lasu i boru Zacięciwa pomiędzy majątkami Kobyłka, Wołomin, Lipiny, 
Ręczaje, Kanie, Kaleń, Ruda Targowska16. W kolejnym roku (1479) książę Bolesław 
V nadał Piotrowi Pietrzykowi 10 włók boru i lasu Juńce, który identyfikuje się  
z dzisiejszym Turowem pod Kobyłką. Według dokumentu z 1511 roku bór znajdował 
się także koło Wieliszewa17. O sposobie ciągnięcia zysków z lasów daje pojęcie 
dokument z 1565 roku na temat Puszczy Słupeckiej, gdzie napisano, że miała ona 
„w objazd” - czyli w obwodzie - 6 mil, tj. około 50 km, „drzewa rozlicznego dosyć 
ku budowaniu”, miała dużo zwierzyny, zwłaszcza saren, opłaty z gajowego rocznie 
wynoszą ok. 60 fl. za drwa, drzewo olszowe i brzezinę, zaś bartnicy z tej puszczy 

8 SHG, MK 18, 162v,s. 229-231.
9 SHG, MK 9, 30v, s. 37.
10 SHG, MK 41, 152, s. 37.
11 Słownik Starożytności Słowiańskich, Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do 

schyłku wieku XII, red. W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr – Spławiński, T.2, s. 133 (dalej jako SSS).
12 SHG, MK 9, 164-4v, s. 229-231.
13 SSS, s. 475.
14 SSS, s. 133.
15 SHG, MK 9, 46, s. 251-252.
16 SHG, MK 9, 103, s. 31-32.
17 SHG, PułtTest. 1, 108v, s. 308.
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dają 13 1/2 rączek miodu18. Bogactwo lasów stanowiły zatem drzewa do wyrębu, 
zwierzęta i zbierające miód pszczoły.

Spławianie drewna
Wyrąb lasów także pozostawił ślady w dokumentach. Miasto Radzymin w 1484 

roku otrzymało przywilej wyrębu w lesie Nadma aż do rzeczki Czarnej19. Mamy 
także udokumentowane oskarżenia o bezprawny wyrąb. W 1488 roku oskarżono 
o wyrąb drzewa w Rynii w dobrach pana Stanisława Dybowskiego na szkodę 4 
kop groszy20. W tej samej Rynii miał miejsce bezprawny wyrąb w 1517 w dobrach 
dzierżawionych przez Barbarę Gawłową na szkodę 20 kop groszy21. Wiemy także 
o wywożeniu drzewa z lasu k. Wieliszewa przez chłopów Ścibora Kiełpińskiego 
ze Zgierza (czyli Zegrza) w 1511 roku22 oraz o prawach do wycinania drzewa – 
zapewne na potrzeby gospodarcze – przez Wojciecha z Laskowa i jego chłopów  
w lesie Zabiele na terenie dzisiejszego Bródna23. Dodatkowo mowa  jest tu o jeszcze 
jednym sposobie eksploatacji lasu – poprzez wypas bydła i zapewne także trzody.

Ścięte drewno do miejsca przeznaczenia spławiano rzekami. W dokumencie  
z 1478 roku mowa jest o Janie Reńskim, który ma spławić do Płocka Maciejowi ze 
Służewca, tamtejszemu archidiakonowi,  2 kopy kłód dobrego drewna, 2 rynny, 20 
krokwi i 20 łat24.  W wymienionym już dokumencie z roku 1488 oskarżenia dotyczyły 
także spławu drewna. Można się stąd domyśleć, że w okolicach Rynii, w ujściu rzeki 
Rządy do Narwi, było dogodne miejsce żeby  zorganizować spław drewna. Jeszcze 
dalej niż do Płocka, bo do Gdańska, dla niejakiego Gerka mieli w 1424 roku spławić 
drewno kmiecie między innymi z Dybowa i Kalenia25. Miało być go dwa „zachcyki”, 
czyli prawdopodobnie 120 sztuk. Wyrąb odbywał się także pod nowe pola i osady.  
W 1428 roku niejaki Targoni kmieć z Kobyłki  „wykopał”  - czyli wykarczował 2 morgi 
pola26. W 1473 ks. Bolesław V dał 2 włóki do wykarczowania naprzeciw kaplicy 
św. Katarzyny koło rzeki Czarna w dziedzictwie Cisek, jako uposażenie kościoła 
w Cisku27. Cztery lata później lokowano na surowym korzeniu wieś Pustelnik28.

Dary lasu
Jeśli chodzi o łowiectwo, to wiemy o nim z przywilejów, jakie książę nadawał 

swoim rycerzom wraz z prawami do polowania. I tak na przykład w 1377 ks. Janusz 

18 SHG, LM 1565 I, 21, s. 260.
19 J. Lewicki, Historia miasta Radzymina, Radzymin 1968, s. 45.
20 SHG, ZR nr 1636, s. 251-252.
21 SHG, ZR nr 2199, s. 251-252.
22 SHG, PułtTest. 1, 108v, s. 308.
23 SHG, MK 9, 32v; Warsz. 5, 551-553, s. 286.
24 SHG, Ep. 13, 155, s. 251-252.
25 SHG, Warsz. 1, 110v, s. 94-95.
26 SHG, Warsz. 2, 18, s. 108.
27 SHG, MK 9, 30v, s. 37.
28 SHG, MK 9 k. 89, 153, s. 37

I potwierdził Stanisławowi, podkomorzemu warszawskiemu, nadanie dóbr Milanowo 
(dziś Wilanów) i Ręczaje z przynależnościami wraz z prawem do eksploatacji lasu, tj.  
prawami do barci i łowu wszelkich zwierząt29. Wydaje się jednak, że na Mazowszu 
polowanie nie było istotną działalnością gospodarczą, a raczej rozrywką rycerstwa 
lub uzupełnieniem innym zajęć. Wymieniony w dokumencie z 1424 roku kmieć  
z Kalenia zastawiający sieci – czyli polujący na ptaki - w borze niejakiego Hinczy, 
zapewne polowaniem lub kłusowaniem dorabiał sobie do zwykłych prac rolniczych30.

Zdecydowanie bardziej popłatną działalnością związaną z lasem było bartnictwo. 
W wymienionym już dokumencie na temat Puszczy Słupeckiej z 1565 roku mowa 
jest o 13 i pół rączki miodu, jakie udaje się uzyskać od pracujących tam bartników31. 
Rączka była miarą używaną przy płaceniu danin w miodzie. Oblicza się ją na 
objętość od 18  do 45 litrów miodu. Właściciel dóbr puszczańskich osiągał więc zysk 
w wysokości minimum 243 litrów miodu, co stanowiło tylko część urobku bartników. 
Miód stosunkowo często pojawia się w dokumentach jako dobro, którym na różne 
sposoby dysponowano. I tak w 1429 Andrzej z Rynii, pleban we Wronie, odstąpił 
swoim bratankom Tomaszowi i Witowi, dziedzicom z Rynii, swoją część dziedzictwa, 
jednak zatrzymując dożywotnio 2 rączki miodu rocznie32. W 1466 szlachcianka 
Jadwiga z Rynii musiała dać rączkę miodu, za który otrzymała zapłatę od bractwa 
przy kościele w Nowym Mieście33. W 1469 bartnik Bartek z Kobyłki miał dawać 2 
rączki miodu, bartnicy Andrzej i Jan z Czarnej po jednej rączce miodu Andrzejowi 
z Wolicy Proszkowskiej z lasów koło Jasienicy 34. W 1431 roku Dadźboga, żona 
Macieja z Milanowa, stolnika warszawskiego, zawarła układ z Janem, Stanisławem 
i Piotrem, bratankami męża. Dadźboga po śmierci męża miała odstąpić tymże 
bratankom Ręczaje, zatrzymując dożywotnio 3 pokowy miodu z Ręczaj35. 
„Pokowa” to kolejna archaiczna miara objętości miodu, prawdopodobnie ok 16 
litrów. W 1425 roku Błażej z Mrokowa ,za zgodą swej matki, przekazał na 4 lata, 
Mikołajowi z Piotrowa wszystkie miody z Dybowa, jako należność za brzeg rzeki36. 
W 1474 ks. Bolesław V dał z tytułu służby Janowi z Radzymina, podkomorzemu 
zakroczymskiemu, 16 włók błot i borów między Nieporętem a Słupnem – gdzie 
potem powstała Wólka Radzymińska - wraz z barciami, zobowiązując go do 
spłacenia bartników książęcych z tytułu utraconych przez nich dochodów37. W 1469 
bracia Jan, Sasin i Andrzej z Wolicy Proszkowskiej podzielili się dobrami. Jan dostał 
Klembów, Sasin Jasienicę, a Andrzej Wolicę Proszkowską i ma otrzymywać miód 

29 SHG, NKDMaz. 3 nr 178; SuprUzup. 144; › p. 4, s.242-243.
30 SHG, Warsz. 1, 125v, s. 94-95.
31 SHG, LM 1565 I, 21, s. 260.
32 SHG, PP 5 nr 791; PP 6 nr 27, s. 251-252.
33 SHG, Ep. 9, 205v, s. 251-252.
34 SHG, MK 5, 120v; WarszDis. 17, 851, s. 108.
35 SHG, PP 6 nr 522, s.242-243.
36 SHG, Warsz. 1, 162v, s. 57-58.
37 SHG, MK 9, 46, s. 229-231.
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od bartników, m. in. 3 rączki miodu od Wsdzedka z Kalenia i 1 rączkę od Śćmiela 
z tej samej wsi38. W 1475 roku Błażej z Dybowa zakupił od synów Stanisława ze 
Stanisławowa ich części dóbr w Czarnej, wraz z barciami39. Barcie były przedmiotem 
sporów prawnych czego świadectwo mamy z 1424 roku, kiedy 1424 dwaj kmiecie 
z Białołęki są świadkami w tej sprawie40.

Rzeki w gospodarce
W dokumencie z 1425 w sprawie miodów z Dybowa miała miejsce ciekawa 

transakcja, kiedy to miodem spłacono brzeg rzeki. Z pozoru zaskakujący kontrakt 
pokazuje, jak istotne w średniowiecznej gospodarce były małe rzeki. Stanowiły 
siłę napędową ówczesnych narzędzi mechanicznych, przede wszystkim młynów, 
młotów w kuźnicach, czyli warsztatach przetwarzających metale i przerabiających 
rudę żelaza, służyły także do napędu pił tartacznych.

Najstarsza informacja o istnieniu młyna w okolicach dzisiejszego Wołomina 
pochodzi z 1424 roku i dotyczy – jak można sądzić – tego samego Błażeja  
z Dybowa, który oddał miody za brzeg rzeki i który posiadał tam młyn zapewne na 
rzece Rządzy41. W 1433 młynarz z Dybowa zgodził innego młynarza, aby wybudował 
coś dla Dziersława z Targowego42.  W 1455 znów pojawia się dokument dotyczący 
Błażeja z Dybowa. Zakupił on od Jana, Krystyna i Mikołaja z Sokołowa brzeg rzeki 
Rynii w Kątach naprzeciwko Dybowa z prawem brania piasku na groblę w Kątach. 
Zastrzegli sobie przy tym, że jeden z ich młynarzy będzie mógł korzystać z pastwisk 
w Kątach43. Prawo do wznoszenia młynów otrzymał także dziedzic Radzymina, Jan. 
W 1475 ks. Bolesław V dając mu prawo do lokowania miasta zezwolił na wznoszenie 
młynów w jego dobrach z wykorzystaniem książęcego brzegu rzeki44: „gdziekolwiek 
dobra jego dziedziczne z naszymi przez rzekę by graniczyły, tam tenże Jan ze swymi 
prawnymi sukcesorami wały czyli groble po obydwóch brzegach rzek i młyny mogli 
budować, to tylko włączając, żeby ściąganie wody w sadzawki czyli stawy Nam  
i naszym poddanym żadnej szkody nie czyniły”45. W 1475 miał miejsce spór między 
plebanem z Klembowa i plebanem z Radzymina o dochody z młyna w Dybowie, 
jakie należały się parafii. Parafia radzymińska została erygowana 2 lata wcześniej 

38 SHG, MK 5, 120v; WarszDis. 17, 851, s. 94-95.
39 SHG, MK 9, 63v, s. 37.
40 SHG, Warsz. 1 k. 120v, 126v, s. 251-252.
41 SHG, Warsz. 1, 136, s. 57-58.
42 SHG, Warsz. 2, 236, s. 57-58.
43 SHG, MK 3, 326, s. 57-58.
44 SHG, MK 9, 62; Warsz. 4, 1078-1081; WarszDis. 18, 278280v, s. 229-231.
45 Tłumaczenie dokumentu z drobną poprawką za http://www.radzymin.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu 

=7&strona=1. (dostęp 30.VIII,2017)) W zawartym tam tłumaczeniu dokumentu  opuszczono informację o młynie, 
która jak najbardziej figuruje zarówno w treści dokumentu po łacinie, jak i w tłumaczeniu w pracy Jerzego 
Lewickiego, J. Lewicki, Historia miasta Radzymina, Radzymin 1968, s. 38.

i wtedy ustalono jej granice. Pozwany pleban z Radzymina oświadczył, że młyn 
przynależy do Dybowa, zaś Dybów należy do jego parafii46.

Młyny wznoszono także na rzece Długiej. W 1426 ks. Janusz I sprzedał brzeg 
rzeki Długa w dziedzinie Nieporęt dla utrzymania młyna w dobrach Targowe za 
6 kóp groszy.47 Targowe to była posiadłość na miejscu – jak łatwo się domyśleć - 
dzisiejszej ulicy Targowej i Targówka. W 1446 ks. Bolesław IV dał  Andrzejowi synowi 
Macieja ze Śląska kuźnicę, inaczej rudę z młynem mącznym na rzece Długiej,  
z czynszem po 6 kóp groszy rocznie48. Ten sam zapewne zakład został wymieniony 

46 SHG, Ep. 10, 141, s. 57-58.
47 SHG, PP 5 nr 364, s. 52-53.
48 SHG, MK 3, 335, s. 52-53.

Województwo Mazowieckie z podziałem administracyjnym 1529 - 1795.
Źródło Wikicommons.
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w dokumencie z roku 145149. Określenie kuźnicy mianem „ruda” wskazywałoby, że 
prócz prac kowalskich dokonywano tu przetopu rudy darniowej. Był to najpospolitszy 
surowiec do produkcji gorszej jakości żelaza, charakterystyczny dla terenów 
bagiennych. We wczesnym średniowieczu istniała nawet specjalna kategoria 
ludności służebnej – rudnicy – którzy zajmowali się eksploatacją tego rodzaju złóż 
mineralnych. W 1481 roku Mikołaj z Łochowa sprzedał swą część lasów Zabiele 
albo Targowska Puszcza obok Targowego, wraz z młynem i sadzawką na rzece 
Długa za 70 kóp groszy Wojciechowi z Laskowa skarbnikowi i staroście Nurskiemu50. 
Mamy także późniejszą informację o młynie na Czarnej: w 1526 istniał młyn i staw 
na rzece Czarnej w dobrach książęcych Dębe naprzeciw wsi Pustelnik51. Kolejna 
wzmianka z roku 1565  wspomina o młynie na rzece Czarnej w Lubominie52. Prawo 
do postawienia młyna na rzece Czarnej w miejscu zwanym „Gać” otrzymał Jan  
z Radzymina w roku 148553.

Działalność rybaków
Rzeki wykorzystywano także do połowu ryb. Ten sam Jan z Radzymina otrzymał 

tym samym dokumentem także prawo do połowu ryb w Czarnej54. O połowie ryb 
wspomniał także dokument erekcyjny parafii w Radzyminie, zezwalający kościołowi 
na korzystanie z rzeczki Ostrówki i wypas na łąkach aż do granic Dybowa55. W 1488 
miało miejsce wspomniane już oskarżenie o wyrąb drzewa na spław i połów ryb  
w dobrach Rynia pana Stanisława Dybowskiego na szkodę 4 kóp groszy56. Z 1502 
roku mamy informację o sadzawce zwanej Mamka koło rzeki Długiej57. Być może była 
to sadzawka młyńska lub staw hodowlany. Pozostały również ślady w dokumentach 
rybołówstwa na dużych rzekach. Z 1510 roku jest informacja o rybakach opata 
czerwińskiego z Wieliszewa łowiących w rzece Narwi w dobrach Zgierz (Zegrze)58. 
Na błoniach nad Narwią wypasano bydło, co nie jest zaskoczeniem dla kogokolwiek, 
kto odwiedził kiedyś nadbużańskie okolice. Informacji o tym dostarcza dokument  
z 1432 o rozgraniczeniu dóbr Wieliszew i Trutczyno opata czerwińskiego z dobrami 
szlacheckimi. Wszystkie stare kępy prawej połowy rzeki przypadały dziedzicom 
dóbr Zgierz (Zegrze), ale kmiecie opata mieli prawo na wszystkich kępach wypasać 
swoje bydło59.

49 SHG, MK 4, 125v, s. 52-53.
50 SHG, MK 9, 140v, s. 286.
51 SHG, MK 41, 187, s. 37.
52 SHG, LM 1565 I, 201, s. 37.
53 J. Lewicki, Historia, s. 45, SHG, MK 9, 163v, s. 37.
54 J. Lewicki, Historia, s. 45.
55 J. Lewicki, Historia, s. 44.
56 SHG, ZR nr 1636, s. 251-252.
57 SHG, MK 18, 143v, s. 52-53.
58 SHG, PułtTest. 1, 70, s. 308.
59 SHG, AGAD perg. 6602; BOZ 70, 87, s. 251-252.

Melioracja i opłaty za przejście rzeki
Z wykorzystaniem gospodarczym terenów rzecznych wiąże się także 

konieczność prac melioracyjnych. Zwykle sypanie grobli i regulowanie rzek 
wiąże się albo z przybyszami holenderskimi (tzw. olendrami), albo z późniejszą 
działalnością państw zaborczych. Nic bardziej mylnego – takich prac dokonywano 
już w średniowieczu. We wspomnianym dokumencie z 1445, Błażej z Dybowa 
kupił prawo do pobierania piasku i krzaków na budowę grobli60. W  przytaczanym 
już akcie lokacyjnym Radzymina z roku 1475 czytamy, iż będzie mógł „wały czyli 
groble po obydwóch brzegach rzeki i młyny budować, to tylko włączając, żeby 
ściąganie wody w sadzawki czyli stawy Nam i naszym poddanym żadnej szkody 
nie czyniły”61. W 1480 r. ks. Bolesław V dał swoim dworzanom, Michałowi i Piotrowi 

60 SHG, MK 3, 326, s. 57-58.
61 J. Lewicki, Historia, s. 38.

Okolica Warszawy w diametrze pięciu mil, mapa Karola de Perthées 
z około 1794 roku. Źródło Wikicommons.



17„Solidarność” rolnicza na ziemi wołomińskiej w latach 1980 - 199016 Michał Janik

„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Andrzej W. Kaczorowski

„Solidarność” rolnicza na ziemi wołomińskiej 
w latach 1980 - 1990 (część druga)

W skład powiatu wołomińskiego w jego granicach z 1975 r. wchodziło 
13 gmin o zróżnicowanym charakterze (gminy wiejskie, miejskie i miejsko-
wiejskie), które po zmianie podziału terytorialnego kraju stanowiły „trójstyk” 
trzech nowych województw: ostrołęckiego (Tłuszcz, Dąbrówka, Klembów  
i Zabrodzie), siedleckiego (Jadów, Poświętne i Strachówka) oraz stołecznego 
(Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka oraz Radzymin i Wołomin).

Ta sztuczna struktura administracyjna utrudniała integrację ruchu solidar-
nościowego na wsi wołomińskiej, bowiem gminne organizacje związkowe zamiast 
działać w obrębie jednego „dużego” województwa warszawskiego i jednego powiatu 
wołomińskiego musiały funkcjonować w odmiennych warunkach w trzech różnych 
„małych” województwach.

Powstający związek
W pierwszej części swego opracowania na łamach „Rocznika Wołomińskiego” 

(2016) przedstawiłem sytuację w gminach ostrołęckich, gdzie działalność NSZZ 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” wyglądała najlepiej, zwłaszcza w Tłuszczu. 
Najmniej informacji pochodziło z gminy Zabrodzie – po reaktywacji powiatu 
wołomińskiego w 1999 r. pozostającej obecnie w granicach powiatu wyszkowskiego. 
Udało się jednak odnaleźć dwie interesujące relacje z 1981 r., które znacznie 
wzbogacają naszą wiedzę o powstaniu „Solidarności” wiejskiej na tym terenie.  
Z tego powodu niniejszy odcinek mojego opisu rozpocznę od uzupełnienia skąpych 
wiadomości na temat funkcjonowania rolniczej „Solidarności” w gminie Zabrodzie 
zawartych w poprzednim artykule.

Obydwie relacje ukazały się w prasie niezależnej, a ich autorem był emerytowany 
nauczyciel z Warszawy, senior ruchu ludowego i działacz opozycyjny Tadeusz 
Nawrocki (1910-1999). Wraz z Mieczysławem Rybakiem – kolegą ludowcem 
1 marca 1981 r. wziął on udział w zebraniu założycielskim NSZZ Rolników 
„Solidarność Wiejska” we wsi Słopsk w gminie Zabrodzie. Poprzedziła je msza św. 
w intencji związku odprawiona w kościele parafialnym w Niegowie. Licznie zebrani 
rolnicy wysunęli w dyskusji sprawy, których rozwiązaniem powinien programowo 
zająć się powstający związek.

z Konotopy brzeg rzeki Czarnej w dobrach Kaleń, na długości 1/4 mili, powyżej 
Targowskiej Rudy, z 1 morgę do brania ziemi dla budowy tamy i naprawę grobli62.

Z rzekami było związane także pobieranie myta za przejście brodu. Pierwszą 
wzmiankę o przejściu przez Wisłę w tym rejonie, mamy w nadaniu Bolesława 
Śmiałego benedyktynom z Mogilna z 1056 roku, dochodów z przepraw na Wiśle 
powyżej Kamionka63. Dokument ten jest przez naukowców uważany za falsyfikat, 
tzn. jest późniejszą interpolacją zapewne jakiegoś istniejącego nadania z tamtych 
czasów, lecz jego treść nie powstała w XI stuleciu i szczegóły geograficzne  
i prawne należy raczej odnosić do czasów o 100 lat późniejszych. Z interesującej 
nas epoki, mamy nadanie z 1477 ks. Bolesława V Janowi przewóz książęcy na 
Narwi pod Serockiem64. Z lokowaniem nowych miast i wsi wiązało się wytyczanie 
dróg. W 1483 ks. Bolesław V zezwolił Janowi z Radzymina i jego potomkom na 
wystawienie fortalicji w Radzyminie i zezwolił na zamknięcie dróg wiodących do 
Warszawy w promieniu 1 mili od Radzymina oraz na wytyczenie ich przebiegu przez 
Radzymin, z prawem do ściągania kar za ich naruszenie65. Południowy szlak na 
wschód prowadził do Liwa przez Dębe. Wiemy o tym z przywileju ks. Konrada III, 
który dał niejakiemu Maciejowi 4 włóki i karczmę w dobrach Dębe obok gościńca 
wiodącego do Liwa, wraz z brzegiem rzeki Czarnej66.

Gospodarka naturalna
XV wiek w naszej części Mazowsza to wciąż gospodarka, w której niepoślednią 

rolę odgrywał las. Wyrąb lasu, pozyskiwanie miodu oraz wypas bydła były 
podstawowymi formami wykorzystania gospodarczego puszczy. Szczególnie 
obfite ślady pozostawiło bartnictwo. Najsłabiej w źródłach odbił się handel 
najpowszechniejszym wówczas towarem stosowanym do produkcji żywności, tj. 
zbożem. W 1485 Jan i Andrzej z Rynii mieli zapłacić 2 kopy groszy Szczepanowi 
plebanowi w Zgierzu (dziś Zegrze) za zboże kupione od niego67. Słabo wówczas 
zagospodarowane i mało żyzne okolice dzisiejszego Wołomina nie mogły się 
równać pod względem produkcji rolnej nawet z innymi częściami Mazowsza. Akcja 
kolonizacyjna książąt mazowieckich w XV wieku była nakierowana na zmianę 
tego stanu rzeczy. Stąd też nadania dóbr rycerzom i przenoszenie ich na prawo 
niemieckie. Mimo to zboże było zużywane na własne potrzeby, zaś handel nim miał 
charakter lokalny. Faktem jest też, że produkcja rolna miała miejsce i była na tyle 
obfita, że opłacało się budować młyny. Jednak możemy się domyślać, że ówczesne 
folwarki rycerzy z naszych okolic nie były w stanie wyprodukować znaczących 
nadwyżek, którymi handel znalazłby wyraźny ślad w XV-wiecznych dokumentach.

62 SHG, MK 9, 122, s. 31-32.
63 SHG, Koch. Nr 22, s. 97.
64 SHG, MK 9, 81v, s. 229-231.
65 SHG, MK 9, 160v, s. 229-231.
66 SHG, MK 5, 205v, s. 37.
67 SHG, Ep. 11, 195v, s. 251-252.
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Ursus „po znajomości”
Powszechną krytykę zebranych budził przede wszystkim ostry brak środków 

do produkcji rolnej, w tym podstawowych maszyn rolniczych oraz ich wysokie 
ceny. Kilkunastu kandydatów reflektowało na jedyny ciągnik C-330 z kasacji, który 
naczelnik przydzielił, tak jak inny sprzęt, „po znajomości”. Podawano przykłady: 
„żeby dostać rozrzutnik do gnoju, trzeba było zapisać się do partii”. Podobnie 
wyglądało zaopatrzenie w nawozy mineralne i materiały budowlane, które naczelnik 
przydzielał według własnych kryteriów, na przykład do swojej prywatnej dyspozycji 
wziął 10 ton wapna. Wyznaczył blisko sto działek rekreacyjnych dla osób „z obcego 
terenu”, a „na budowę tych dacz materiały się znalazły”, co stało się przedmiotem 
zainteresowania NIK-u.

Rolnicy opowiadali, że chłopskie dzieci ze szkoły muszą pracować w PGR-ze 
(na przykład przy zbieraniu kartofli), „bo za to stawia się punkty z zachowania”. 
Krytycznie oceniano likwidację 8-klasowej szkoły we wsi i niezorganizowanie 
właściwego dowozu dzieci do szkoły zbiorczej. Niezadowolenie budziła 
dyskryminacja rolników w świadczeniach rodzinnych.

Uczestnicy zebrania wskazywali, że naczelnik gminy i urzędnicy występują 
przeciw „Solidarności Wiejskiej”. Zerwano afisze i ogłoszenia, milicjant chodził od 
domu do domu, zbierając informacje, kto organizował zebranie i kto przystąpił do 
związku, strasząc i grożąc konsekwencjami. Mimo to do „Solidarności Wiejskiej” 
w Słopsku zapisali się wszyscy zebrani „w liczbie kilkudziesięciu osób”, w tym 
również członkowie PZPR i ZSL. „Na pogróżki naczelnika chłopi odpowiadają 
nowymi deklaracjami – tych, którzy na zebraniu być nie mogli”. Zgodnie  
z postanowieniem zebranych autor przekazał swą relację naczelnikowi gminy  
w Zabrodziu i wojewodzie ostrołęckiemu.

Nadzieja na porozumienie
Drugie zebranie założycielskie „Solidarności Wiejskiej”, które relacjonował 

Tadeusz Nawrocki, odbyło się 29 marca 1981 r. w gminnej wsi Zabrodzie. Tutaj 
także mówiono, że „praktycznie brak wszystkiego na rynku”. Często wyłączano na 
wsi elektryczność, tymczasem dla zagłuszalni radia w Woli Rasztowskiej „jakoś 
tej energii nie brakuje”. Chłopi domagali się takich samych cen skupu dla sektora 
państwowego i gospodarki indywidualnej, „cen ekonomicznie uzasadnionych według 
kosztów produkcji”. „Do żadnych form samorządu wiejskiego nikt, nigdzie i nikogo 
nie wybiera, a jednego do dwóch ludzi typuje się z gminy”. Krytycznie oceniono 
tzw. uspołecznianie ziemi, tj. zabieranie przez państwo rzekomo podupadłych 
gospodarstw chłopskich. PGR w Niegowie otrzymał około 100 tysięcy złotych 
na zagospodarowanie 1 hektara odebranej ziemi, „a zrobił tylko tyle, że wjechał 
traktorami w obsiane pole, stratował i zniszczył je”. Postulowano, by ugorujące 
grunty z Państwowego Funduszu Ziemi przekazać notarialnie i bezpłatnie chłopom 
do uprawy.

Do „Solidarności Wiejskiej” zapisało się kilkudziesięciu rolników. Wybrano 
trzyosobowy zarząd w składzie: prezes Władysław Malinowski, jego zastępca  
Jan Chmiel i skarbnik Feliks Chudy. Postanowiono, że w porozumieniu z innymi 
kołami wiejskimi zostanie zorganizowane zebranie gminne, by utworzyć organizację 
związkową na tym szczeblu. „Na to zebranie zaprosi się gminną partię i rząd, 
by sobie powiedzieć prawdę w oczy”. Na życzenie rolników i ta relacja została 
przekazana naczelnikowi gminy i wojewodzie ostrołęckiemu.

Ponadto po powrocie do Warszawy Tadeusz Nawrocki nadał telefonicznie  
z domu o godz. 23 zredagowaną podczas zebrania depeszę do premiera rządu 
PRL generała Wojciecha Jaruzelskiego: „My, członkowie <Solidarności Wiejskiej>  
wsi Zabrodzie i sąsiednich w województwie ostrołęckim, zebrani na spotkaniu 
założycielskim w niedzielę 29 marca [1981 r.] postanawiamy i przyrzekamy, że 
mimo cięższych warunków produkcyjnych niż kiedykolwiek (brak wszystkiego) 
całym sercem i wysiłkiem popieramy i popierać będziemy dziesięciopunktowy 
program Generała Jaruzelskiego”. Oczekiwano rozliczenia winnych prowokacji 
bydgoskiej oraz wyrażono nadzieję, że trwające rozmowy rządu i „Solidarności” 
zakończą się porozumieniem, również w sprawie rejestracji „Solidarności Wiejskiej”. 
„Wierzymy, że strajku [generalnego] we wtorek, daj Boże, nie będzie. Słowa te 
kierujemy na wniosek Józefa Sadowskiego z naszej wsi, który uczestniczył razem 
z Generałem w żołnierskim trudzie pod Szczecinem w 1945 roku i który nam tyle 
dobrego o Generale opowiedział” – stwierdzono w zakończeniu depeszy podpisanej 
z upoważnienia rolników przez trzech ich przedstawicieli.

Działanie w terenie
Relacje Tadeusza Nawrockiego z dwóch zebrań założycielskich w gminie 

Zabrodzie pozwalają na określenie powodów, które decydowały o zakładaniu 
przez rolników kół wiejskich „Solidarności”.  Potwierdzają zarazem ich dość późną 
w stosunku do gmin kurpiowskich aktywność związkową; zapewne impulsem do 
działania w terenie stały się dopiero ogólnopolskie akcje protestacyjne i podpisanie 
porozumień strajkujących rolników z komisją rządową w Rzeszowie i Ustrzykach 
Dolnych 18-20 lutego 1981 r. Zwraca uwagę fakt, że ostrołęccy rolnicy ze Słopska 
i Zabrodzia tworzyli struktury jeszcze „Solidarności Wiejskiej”, chociaż proces 
jednoczenia trzech nurtów ruchu solidarnościowego na wsi był już wówczas 
zaawansowany, bowiem do utworzenia NSZZ RI „Solidarność” doszło na zjeździe 
w Poznaniu 8-9 marca 1981 r.

Władysław Malinowski z Zabrodzia, wymieniany tutaj jako przewodniczący 
koła wiejskiego w Zabrodziu, na pierwszym po rejestracji NSZZ RI „Solidarność” 
zjeździe 13 września 1981 r. jako przedstawiciel gminy Zabrodzie został wybrany 
do Zarządu Wojewódzkiego w Ostrołęce.   
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*      *      *

Zwracałem już uwagę we wstępie do części pierwszej opracowania, że stopień 
zorganizowania rolników i ich aktywność związkowa w poszczególnych gminach 
ziemi wołomińskiej były różne. Z rozeznania, jakie miałem przed rokiem, wynikało, 
że działalność NSZZ RI „Solidarność” wyglądała najlepiej w gminach ostrołęckich 
(co opisałem), mniej widoczna była w gminach siedleckich, natomiast prawie 
niezauważalna w gminach stołecznych, co naturalne, ponieważ ta część powiatu 
wołomińskiego miała charakter miejski z niewielkim tylko dodatkiem rolnictwa. Na 
taką ocenę w dużej mierze wpływ miała dostępna baza źródłowa, jak wydawało 
się – całkiem niedostateczna, gdy chodzi o warszawskie struktury „Solidarności” 
rolniczej.

Ukryte dokumenty
Dziś tę ocenę należy zasadniczo zrewidować, bowiem zupełnie niedawno (w lipcu 

br.) pojawiło się źródło o kapitalnym znaczeniu – materiały archiwalne z lat 1980-
1981 Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie; wprawdzie 
nie są one kompletne, jednak niewiele spośród byłych 49 organizacji wojewódzkich 
zachowało taką dokumentację; w każdym razie nie ma jej ani w Ostrołęce, ani 
w Siedlcach. Szkoda jedynie, że akt tych nie można skonfrontować z teczkami 
wytworzonymi przez Służbę Bezpieczeństwa, gdyż te akurat, które odnosiły się 
do kontroli operacyjnej „Solidarności” na wsi podwarszawskiej, prawdopodobnie 
zostały zniszczone.

Archiwum związkowe ocalało w Warszawie po wprowadzeniu stanu wojennego 
dzięki postawie kilku młodych wówczas działaczy, którzy w porozumieniu  
z Ireną Megler, prowadzącą biuro NSZZ RI „Solidarność” w siedzibie SGGW przy  
ul. Rakowieckiej, zdołali ukryć dokumenty w innych pomieszczeniach (Michał 
Wójciak), a następnie wywieźli je w walizce, najpierw do mieszkania prywatnego w 
sąsiedztwie uczelni (Leszek Mirkowicz), a później do Zakroczymia. Janusz Byliński 
i Andrzej Łuszczewski owinęli walizkę z papierami w folię i tak zabezpieczoną 
umieścili  w starej drewnianej skrzyni na ubrania, którą wieczorem zakopali  
w sadzie wiśniowym. Walizka przetrwała tam w dobrym stanie ostatnie lata PRL  
i wydobyta z ziemi po 1989 r. leżała coraz bardziej zapomniana, ostatnio na 
jednym z zakroczymskich strychów, by wreszcie teraz powoli oddać swą zawartość  
w ręce badaczy. Pragnę tutaj serdecznie podziękować Januszowi Bylińskiemu za 
okazane mi zaufanie i udostępnienie pierwszej partii materiałów, dzięki którym  
w ogóle możliwy jest opis działalności NSZZ RI „Solidarność” w stołecznych gminach 
ziemi wołomińskiej.      

*      *      *

Zaplecze organizacyjne
Warszawa jako stolica kraju była miejscem, w którym po sierpniu 1980 r. 

koncentrowały się główne inicjatywy związkowe rolników o charakterze 
ogólnopolskim. Ośrodki te stanowiły zarazem zaplecze organizacyjne do zakładania 
lokalnych struktur w województwie stołecznym. Utworzony 21 września 1980 r. 
pod egidą działaczy opozycyjnych Henryka Bąka i Wiesława P. Kęcika Komitet 
Założycielski NSZZ Rolników (do nazwy tej później dodano hasło „Solidarność 
Wiejska”), który jako pierwszy złożył wniosek o rejestrację, liczył 42 osoby z 13 
województw; wśród sześciu członków z województwa stołecznego aż czterech 
reprezentowało gminę Jabłonna. Jeszcze większy był udział podwarszawskich 
rolników w Komitecie Organizacyjnym Samorządnego Związku Producentów 
Rolnych, którego powstanie ogłoszono 2 października 1980 r.  Spośród 55 członków 
z 17 województw aż 18 osób, w tym jego lider  Gabriel Janowski, pochodziło 
ze stołecznych gmin, głównie z Błonia, Grodziska i Ożarowa Mazowieckiego 
oraz dzielnic Warszawy, gdzie utrzymywały się gospodarstwa specjalistyczne. 
Związek ten przeszedł ewolucję i jako NSZZ RI „Solidarność”  10 stycznia 1981 r.  
wystąpił oddzielnie o rejestrację. Natomiast trzeci nurt związkowy określany 
jako „Solidarność Chłopska” rozwijał się poza Mazowszem, korzystając jedynie 
ze stołecznych doradców. Grupy założycielskie powstające w województwie 
stołecznym pozostawały więc w strefie wpływów tylko dwóch pierwszych organizacji, 
które powiększały swój stan posiadania o członków z kolejnych wsi i gmin.

Zjednoczenie
Proces formalnego zakładania kół wiejskich i budowy struktur gminnych rozpoczął 

się właściwie dopiero po zjednoczeniu ruchu solidarnościowego na wsi, co nastąpiło 
na zjeździe w Poznaniu 8-9 marca 1981 r., na którym ogłoszono powstanie jednego 
związku pod wspólną już nazwą NSZZ RI „Solidarność”,  i uległ przyspieszeniu 
po jego rejestracji 12 maja 1981 r.; wiązało się to z koniecznością statutowego 
zakończenia etapu założycielskiego i przeprowadzenia wyborów na wszystkich 
szczeblach związkowych.

Pierwszy okres działalności w warunkach rozbicia organizacyjnego kończyły 
wspólne zjazdy wojewódzkie, które wybierały tymczasowe władze oraz delegatów 
(10 z każdego województwa) na zjazd zjednoczeniowy w Poznaniu. Zjazd 
przedstawicieli obydwu nurtów związkowych, działających od jesieni 1980 r.  
na terenie województwa stołecznego, odbył się 1 marca 1981 r. w Ursusie. 
„Solidarność” rolników podwarszawskich liczyła wówczas około dwóch tysięcy 
członków z 17 stołecznych gmin. Przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu 
Założycielskiego został Gabriel Janowski z Faszczyc Starych (gmina Błonie), 
którego po wyborze do władz krajowych (Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu 
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Założycielskiego) NSZZ RI „Solidarność” zastąpił Marian Wiak z Konstantowa 
(gmina Błonie). Skład WKZ odzwierciedlał dotychczasowe proporcje członkowskie, 
bowiem zwolennicy „Solidarności Wiejskiej” znaleźli się tam w mniejszości. 
Wcześniejsze podziały o podłożu personalnym i organizacyjnym stopniowo jednak 
zacierały się na rzecz zgodnej współpracy; w województwie stołecznym nie doszło 
do żadnych ruchów odśrodkowych ani konfliktów wewnętrznych.

Dostępna obecnie dokumentacja związkowa nie zawiera żadnych danych 
dotyczących zjazdu wojewódzkiego w Ursusie i ewidencji członkowskiej z tego 
okresu. Nie wiadomo więc, kiedy powstały pierwsze koła NSZZ RI „Solidarność” 
w warszawskich gminach powiatu wołomińskiego. Z zachowanych materiałów 
pochodzących z późniejszych miesięcy – przede wszystkim deklaracji 
członkowskich, protokołów walnych zebrań kół wiejskich i protokołów instancji 
gminnych oraz dokumentów z I Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów 5-6 grudnia 1981 r.  
– wynika, że spośród sześciu gmin wołomińskich należących do województwa 
stołecznego tylko w dwóch funkcjonowała „Solidarność” rolnicza: w Kobyłce (gmina 
miejska) i w Radzyminie (gmina miejsko-wiejska).

 
Struktury w Radzyminie

Pierwsi przystąpili do organizacji związku prawdopodobnie rolnicy radzymińscy,  
a głównym inicjatorem założenia „Solidarności” wiejskiej był Henryk Kornacki (1918-
1981), żołnierz AK. Protokół z zebrania organizacyjnego Komitetu Założycielskiego 
NSZZ RI „Solidarność” w Radzyminie z 5 kwietnia 1981 r. podpisało osiem osób: 
Henryk Kornacki, Witold Kornacki, Wojciech Pstrzoch i Jerzy Sawicki (wszyscy 
z Radzymina) oraz Cezary Dąbek (Nadma), Zbigniew Giera (Słupno), Bogdan 
Modzelewski (Dybów) i Jan Szczepanik (Zawady).  Komitet postanowił organizować 
koła związkowe w gminie, opierając swą działalność na tymczasowym statucie 
„Solidarności Wiejskiej” i porozumieniach rządowych.

Na podstawie zachowanych deklaracji członkowskich z 15 wsi oraz protokołów 
z 10 walnych zebrań członków kół wiejskich, które przeprowadzono w dniach 20-
28 czerwca 1981 r., można określić stan organizacyjny NSZZ RI „Solidarność”  
w gminie Radzymin.

Tabela 1 – Wykaz kół NSZZ RI „Solidarność” w gminie Radzymin  

Lp. Wieś Członkowie
(deklaracja)

Członkowie
  (protokół)

Przewodniczący

 1. Aleksandrów 31 Zygmunt Rosłon
 2. Cegielnia 24 24 Tadeusz Gibadło
 3. Dybów 20 Bogdan Modzelewski

 4. Łosie 19 18? Mieczysław Sochacki/     
Ryszard Sochacki

 5. Mokre 42 50 Henryk Wardak/
Władysław Kowalik

 6. Radzymin 31 Henryk Kornacki
 7. Ruda 11/18 18 Henryk Pisarek 

(organizator)
Lech Kawka/
Wacław Stankiewicz

 8. Sieraków 15 17? Marian Gietka
 9. Słupno 14 31 Zbigniew Giera
10. Teresin   4 Henryk Pisarek 

(organizator)
11. Wiktorów 24 brak danych
12. Załubice Nowe 82 50 Czesław Dąbrowski
13. Załubice Stare 13 40 Julian Adamski
14. Zawady 10 13 Jan Szczepanik
15. Zwierzyniec 17 10 Leon Rasiński

Według przedstawiciela WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie, który 
kontrolował dokumentację związkową w Radzyminie, w 16 kołach wiejskich było 
zarejestrowanych ogółem 375 członków. Sieć sołectw w gminie, która w ciągu 
ostatnich lat podlegała korektom, liczy obecnie 28 miejscowości; można zatem 
przyjąć, że „Solidarność” rolnicza objęła zasięgiem swego działania co najmniej 
połowę wsi radzymińskich. Była to zarazem najliczniejsza organizacja gminna 
NSZZ RI „Solidarność” w całej ziemi wołomińskiej.

Zgodnie z obowiązującą ordynacją walne zebrania członków kół wiejskich 
wybierały delegatów na zjazd gminny, który odbył się 12 lipca 1981 r. w Radzyminie. 
Otworzył go Henryk Kornacki, jako dotychczasowy przewodniczący Komitetu 
Założycielskiego i założyciel kół związkowych. Spośród 70 delegatów w zjeździe 
wzięło udział 48 osób. W tajnym głosowaniu wybrano władze Komitetu Miejsko-
Gminnego NSZZ RI „Solidarność”; przewodniczącym został Henryk Kornacki (47 
głosów), sekretarzem Kazimierz Dąbrowski (43 głosy), a skarbnikiem Karol Cieślik 
(„jednomyślnie”) – wszyscy reprezentowali koło w Radzyminie. Do prezydium 
weszli ponadto: Zygmunt Burdelas (Radzymin), Jerzy Werelich i Zbigniew Giera 
(obaj Słupno), Marian Getka i Wacław Winek (Sieraków), Tadeusz Gibadło i Jan 
Szydłowski (Cegielnia), Bogdan Modzelewski (Dybów) i Jan Szczepanik (Zawady). 
Wybrano także Gminną Komisję Rewizyjną w składzie: Józef Świerczewski 
(Sieraków), Tadeusz Redlin (Załubice Nowe), Zdzisław Płócienniczak (Cegielnia), 
Henryk Paciorek (Zawady) i Barbara Ziemak (Słupno). Delegatami na zjazd 
wojewódzki w Warszawie zostali: Henryk Kornacki, Kazimierz Dąbrowski, Tadeusz 
Gibadło, Zbigniew Giera, Leon Rasiński (Zwierzyniec) i Zygmunt Burdelas.

W zachowanych materiałach archiwalnych brak, niestety, opisu działalności 
związkowej NSZZ RI „Solidarność” w gminie Radzymin. Jedyny dokument 
o charakterze programowym dotyczy walki z alkoholizmem. W wystąpieniu 
wygłoszonym 20 czerwca 1981 r. na zebraniu zwołanym w tej sprawie przez 
naczelnika miasta i gminy postulowano likwidację około 20 melin funkcjonujących 
w Radzyminie i powołanie miejscowego Komitetu Przeciwalkoholowego.  



25„Solidarność” rolnicza na ziemi wołomińskiej w latach 1980 - 199024 Andrzej W. Kaczorowski

W korespondencji skierowanej 13 lipca 1981 r. do WKZ NSZZ RI „Solidarność”  
w Warszawie stwierdzano, że do zwalczania nielegalnego handlu wódką potrzebna 
jest kontrola społeczna i dlatego powinna być opracowana specjalna ustawa 
sejmowa. „Trzeźwy naród to gwarancja pomocy społeczeństwa dla Solidarności, 
dla wysiłku zbudowania autentycznego i rozumnego, sprawiedliwego socjalizmu”. 
Informowano też, że „stwierdzono niezauważalność istniejącego w Radzyminie 
Komitetu Przeciwalkoholowego”, powołano więc własny komitet.

 
„Solidarność” w Kobyłce

Znacznie więcej informacji o działaniach związkowych dostarcza dokumentacja 
z Kobyłki. Pierwszą zbiorową deklarację członkowską NSZZ RI „Solidarność” (brak 
daty) podpisało 13 osób, w tym dwie z nich zaznaczyły jako miejsce zamieszkania 
Kolonię Chór. Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego był Michał Lipski. 
Zebranie wyborcze zwołano 4 lipca 1981 r.; komisja skrutacyjna stwierdziła 
obecność 17 spośród 32 członków koła. Na przewodniczącego Zarządu Miejskiego 
NSZZ RI „Solidarność” w Kobyłce wybrano Michała Lipskiego (13 głosów), weszli 
doń jeszcze Józef Wronka (zastępca przewodniczącego), Lucyna Stopińska, 
Wincenty Sylwestrzuk i Andrzej Janicki. Komisję Rewizyjną stanowili Marian 
Stopiński, Zygmunt Głozak i Janina Wronka.

Dyskusję podczas zebrania wyborczego Zarząd potraktował jako podstawę do 
działania. Rejestr spraw do załatwienia zawierał kilka istotnych dla rolników punktów. 
Chodziło m.in. o poprawę funkcjonowania SKR (świadczenie terminowych i dobrych 
jakościowo usług, kontrola nad zachowaniem ich kolejności), punktu inseminacji 
(„działa źle i jest oddalony od miasta”), punktu skupu zwierząt GS (modernizacja 
i utwardzenie drogi dojazdowej), instruktora ds. rolnych (zapewnienie pełnego 
etatu, informowanie o możliwościach nabycia maszyn i innych środków produkcji). 
Podkreślano konieczność udziału przedstawicieli związku „przy rozdziale wszystkich 
środków produkcji i materiałów budowlanych” i „przeprowadzenie imiennej kontroli 
ilości oddanych zwierząt i otrzymanych pasz”. Ważnym problemem wymagającym 
rozwiązania było właściwie wykorzystanie ziemi. Postulowano m.in. współudział 
„Solidarności” w każdorazowej komisji decydującej o użytkowaniu ziemi rolniczej 
(dzierżawy z PFZ oraz przeznaczeniu gruntów rolnych).

Podczas zebrania Zarządu Koła Miejskiego NSZZ RI „Solidarność”  
w Kobyłce 7 listopada 1981 r. omówiono m.in. realizację zgłoszonych postulatów. 
Przewodniczący oświadczył, że przedstawiciele związku są reprezentowani we 
wszystkich komisjach, zajmujących się rozdziałem deficytowych artykułów oraz 
przydziałem gruntów z PFZ. „Zgodnie z naszym żądaniem mięso sprzedawane 
jest w sklepie do tego przeznaczonym, a nie jak dotychczas w spożywczym”. Dużo 
miejsca zajęło rozpatrywanie aroganckiego i kompromitującego dla „Solidarności” 
zachowania jednego z członków Zarządu, który w sprawie Cegielni „Gigant” 
postępował wbrew zaleceniom związkowym; chodziło o prowadzenie pertraktacji 

między grupą rolników a dyrekcją Zakładu Ceramiki Budowlanej w Zielonce  
w sprawie wykupu gruntów rolnych. Zarząd zaproponował cofnięcie upoważnienia 
dla „ob. Sylwestrzuka” i postanowił zawiesić go w czynnościach członka Zarządu; 
nie wiadomo, czy doszło do następnego zebrania, podczas którego miały zapaść 
ostateczne decyzje w tej sprawie. Uchwała o zawieszeniu Wincentego Sylwestrzuka 
„z uwagi na agresywne, obraźliwe i nieodpowiedzialne zachowanie, które podrywa 
autorytet Naszego Związku”, została przesłana do wiadomości WKZ NSZZ RI 
„Solidarność” w Warszawie, naczelnika miasta i prezesa GS w Kobyłce.

Pomoc represjonowanym
Z protokołu wynika ponadto, że władze gminnej „Solidarności” rolniczej 

uczestniczyły w obchodach rocznicowych ku czci ks. Ignacego Skorupki i Józefa 
Piłsudskiego, zapewne zorganizowanych z okazji rocznicy walk pod Ossowem 15 
sierpnia 1920 r. Jesienią 1981 r. Zarząd Miejski NSZZ RI „Solidarność” w Kobyłce 
pośpieszył z pomocą uczestnikom ogólnopolskiego strajku chłopskiego w Siedlcach, 
którym przekazano tysiąc złotych; u strajkujących przebywał najprawdopodobniej 
Józef Wronka.

Michał Lipski jako przewodniczący kobyłeckiej „Solidarności” rolniczej niebędący 
delegatem był gościem I Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów NSZZ RI „Solidarność” 
5-6 grudnia 1981 r. w Warszawie. W zjeździe na prawach delegatów uczestniczyło 
natomiast pięciu przedstawicieli miejsko-gminnej radzymińskiej „Solidarności” 
rolników: Henryk Kornacki, Kazimierz Dąbrowski, Tadeusz Gibadło, Zbigniew Giera 
i Leon Rasiński.  Na liście delegatów Wojewódzka Komisja Wyborcza umieściła 
90 osób, które reprezentowały 9169 członków z 310 kół wiejskich i miejskich 
należących do 37 stołecznych jednostek administracyjnych (spośród 27 miast i 32 
gmin); organizacja związkowa obejmowała więc większość z nich. Szacowano, że 
faktyczna liczba członków w województwie warszawskim wynosi około 15 tysięcy, 
bowiem nie wszyscy wypełnili deklaracje członkowskie.

Organizacja radzymińska z pięcioma przedstawicielami na zjazd (jeden delegat 
przypadał w zaokrągleniu na 100 członków) była jedną za najliczniejszych  
w województwie. Więcej członków miały tylko gminy Błonie (7 delegatów) oraz 
Jabłonna i Tarczyn (po 6), a podobną ilość (5 delegatów) – Babice Stare, Góra 
Kalwaria i Tułowice.

W swym sprawozdaniu zjazdowym z działalności WKZ NSZZ RI „Solidarność”  
w Warszawie jego przewodniczący Marian Wiak, jako jeden z głównych problemów, 
wymienił zabieranie ziemi rolnikom, podając jako przykład sytuację m.in.  
w Kobyłce. W dyskusji na zjeździe kilkakrotnie zabierał głos przewodniczący 
Zarządu Miejsko-Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Radzyminie Henryk Kornacki. 
Stwierdził on, że po rejestracji związku ostygł zapał i brakuje programów działania  
w gminach, krytycznie ocenił też sytuację w centrali, gdzie „od początku było widać 
walkę o władzę”. Delegaci radzymińscy nie kandydowali do władz statutowych; 
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przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność” został Gabriel 
Janowski, internowany tydzień później po wprowadzeniu stanu wojennego. 
Wybrano także 10 delegatów na zjazd krajowy NSZZ RI „Solidarność”; wśród 20 
kandydujących był Kazimierz Dąbrowski z Radzymina, jednak otrzymał najmniejszą 
liczbę głosów.  

Zawieszenie działalności związkowej, a następnie likwidacja przez władze 
PRL „Solidarności”, w tym niezależnych związków zawodowych rolników, 
zakończyło pierwszy etap funkcjonowania ruchu solidarnościowego na wsi, który, 
w krótkim okresie legalnego istnienia, nie zdołał jeszcze okrzepnąć i zbudować 
sprawnych struktur organizacyjnych. Część działaczy „Solidarności” rolniczej,  
z terenu województwa stołecznego, podjęła jednak, w stanie wojennym, różnego 
rodzaju inicjatywy mające na celu przede wszystkim pomoc represjonowanym 
i podtrzymanie oporu społecznego w środowiskach wiejskich. W uzgodnieniu  
z władzami kościelnymi starano się zachować ideę „Solidarności”, czemu służyło 
zorganizowanie mszy św. w katedrze warszawskiej w pierwszą rocznicę rejestracji 
NSZZ RI „Solidarność” oraz ogólnopolskiej  pielgrzymki rolników na Jasną Górę 
5 września 1982 r. Wydarzenia te, a zwłaszcza pierwsze „jasnogórskie dożynki 
prawdziwe”, które stały się wielką manifestacją religijno-patriotyczną ludzi 
wsi, przyczyniły się do podjęcia przez Konferencję Episkopatu Polski decyzji  
o utworzeniu 2 grudnia 1982 r. Komisji ds. Duszpasterstwa Rolników. Duszpasterstwo 
to umożliwiło, w następnych latach w zasadzie legalne, prowadzenie działalności 
de facto związkowej o nastawieniu jawnie opozycyjnym, doprowadzając w ten 
sposób do przetrwania kadry najaktywniejszych działaczy „Solidarności” rolniczej  
i jej formalnego reaktywowania w 1989 r. w zmienionych już warunkach politycznych.

Brak wspomnień
Nie wiadomo, dlaczego ruch solidarnościowy, który w dwóch warszawskich 

gminach ziemi wołomińskiej – Kobyłce i Radzyminie w 1981 r. skupiał około pół 
tysiąca rolników, nie zapisał w stanie wojennym karty opozycyjnej. W każdym razie 
nie było widać ich przedstawicieli wśród uczestników duszpasterstwa rolników. 
Z pewnością przyczynił się do tego brak liderów, bowiem Henryk Kornacki 
niespodziewanie zmarł tydzień po zjeździe wojewódzkim, w przededniu katastrofy 
13 grudnia 1981 r. Nie doszło też do reaktywowania tu struktur związkowych  
w 1989 r., inaczej niż w pobliskim Tłuszczu. Słaby był również udział kobyłeckich 
i radzymińskich rolników z „Solidarności” w tworzeniu lokalnych komitetów 
obywatelskich i wyborach kontraktowych, w których mandat poselski, z okręgu 
wyborczego Warszawa-Praga Północ obejmującego m.in. miasta i gminy Kobyłka, 
Marki, Radzymin i Wołomin, zdobył Janusz Byliński z Zakroczymia, członek 
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność” z 1981 r. i czołowy 
działacz duszpasterstwa rolników. Dodatkową trudność badawczą sprawia  

kompletny brak wspomnień i relacji członków i działaczy „Solidarności” rolniczej 
z tego terenu.
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Akta Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie
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Teczka Kobyłka:
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- Protokół z zebrania wyborczego członków NSZZ RI „Solidarność” 4 VII 1981
- Protokół Komisji Skrutacyjno-Mandatowej (załącznik do protokołu 4 VII 1981)
- Pismo Józefa Wronki do przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” 6 XI 1981
- Protokół z zebrania Zarządu Koła Miejskiego NSZZ RI „Solidarność” 7 XI 1981
- Pismo do Obywatela Wincentego Sylwestrzuka 10 XI 1981
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- Wystąpienie z 20 VI 1981 na zebraniu zwołanym przez naczelnika miasta i gminy w  
  Radzyminie w sprawie walki z alkoholizmem
- Pismo do WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie 13 VII 1981
- Delegaci na Zjazd Wojewódzki NSZZ RI „Solidarność” [bd]
Pierwszy Zjazd Delegatów NSZZ RI „Solidarność” Województwa Warszawskiego:
- Listy obecności delegatów 5 i 6 XII 1981
- Listy zaproszonych gości 5 i 6 XII 1981
- Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 6 XII 1981
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Arkadiusz St. Rakoczy1, Łukasz Boruc2

Właściciele Duczek i Lipin 
na przestrzeni dziejów do 1877 roku

Chociaż nazwa wsi Duczki pojawia się w znanych dokumentach dopiero  
w 1789 roku [1], to historia osadnictwa na tym terenie sięga co najmniej 
wieków średnich. Duczki obecnie dzielone są na cztery części – Janina, 
Cuchowiec, Jaroszewek i Duczki-Centrum. Na szczególną uwagę pod kątem 
historycznym zasługuje Cuchowiec, ponieważ mimo iż obecnie jest on częścią 
Duczek, to posiada podobnie długą historię. Dwie pozostałe części Duczek, 
Janina i Jaroszewek, znajdują swoje źródła w historii II połowy XIX wieku.

Duczki są historycznie nierozerwalnie związane z okolicznymi wsiami,  
w szczególności z Lipinami i Cuchowcem, co znajduje swoje odzwierciedlenie  
w historii ich posiadaczy na przestrzeni dziejów. W XVI w. na terenach przynależnych 
do obecnej gminy Wołomin widnieją takie miejscowości jak Cuchowiec, Miąsze, 
Mędowo, Lipiny, Wołunin, Grabie, Zagoścince (Gaczki) i Czarna. Natomiast 
sąsiadujące z nimi miejscowości to Nadma, Kobyłka, Turowo, Targowa Ruda, 
Dębe, Kaleń, Zabranice, Kolno, Ręczaje, Tuł, Lipka, Dobczyn, Kraszewo, Rżyska 
i Słupno [1].

Rysunek 1. Fragment rekonstrukcji historycznej mapy terenów okolicy 
dzisiejszego Wołomina w II połowie XVI wieku [1].

1 Ks. mgr lic., proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach.
2 Mgr inż., Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, 

Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa.
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Zachowane nazwy
Część z tych miejscowości dziś już nie istnieje. Do tej grupy zaliczają się Targowa 

Ruda, Dębe oraz Kaleń, które istniały jeszcze na początku  XIX wieku [2]. Wsie te 
znajdują się na terenie, który obecnie administracyjnie jest częścią miasta Zielonka, 
a położony jest na obszarze poligonu wojskowego [2, 3]. Poligon ten został powołany 
do istnienia rozkazem carskim w latach ’80 XIX wieku. Część nazw miejscowości 
do dnia dzisiejszego zachowała swoje brzmienie – m.in. Cuchowiec (obecnie część 
Duczek), Czarna, Nadma, Kobyłka, Tuł, Lipka, Dobczyn, Rżyska, Kolno czy Słupno 
[3]. Natomiast inne miejscowości zmieniły nazwy na podobne lub całkowicie odległe 
od swoich oryginalnych brzmień. Do pierwszej grupy można zaliczyć Wołunin, 
który stał się Wołominem [2, 3], Lipiny dziś nazywane Lipinami Starymi [2], Grabie 
będące teraz Grabiami Starymi [2, 3] czy Zagoścince-Gaczki, które znamy jako 
Zagościniec [2, 3]. Zabranice stały się Zabrańcem [2, 3], niegdysiejsze Ręczaje to 
dziś Ręczaje Polskie [2, 3], a Kraszewo to Kraszew [2, 3]. Natomiast miejscowość 
znana kiedyś pod nazwą Mędowo, to dzisiejsza Nowa Wieś (część Wołomina) [2], 
a dawne Miąsze to dzisiejsze Duczki [2, 3].

Pierwsze zapisy
Pierwotnie opisywane tereny były własnością władców Polski, a po rozbiciu 

dzielnicowym należały do książąt mazowieckich [2, 4]. Pierwsze informacje 
dotyczące obszaru bezpośrednio związanego z dzisiejszymi Duczkami można 
odnaleźć na kartach „Metryk Koronnych”. Widnieje w nich zapis datowany na 
rok 1478, gdzie książę mazowiecki Bolesław V Warszawski (książę czerski, 
liwski, warszawski, nurski, łomżyński, ciechanowski, różański, zakroczymski, 
wyszogrodzki, jako regent książę płocki, wiski i płoński) nadaje niejakiemu 
Mikołajowi Drużbicowi z Zastowa (dziś część Warszawy - dzielnica Wawer) [2, 3], 
chorążemu warszawskiemu, wieś Lipiny z obydwoma brzegami rzeki Cięciwy [2, 
5]. Nadanie to było dokonane na prawie chełmińskim. Powierzchnia donacji była 
określona na 50 włók [5], co można przeliczyć na niespełna 9 km2 (1 wł. staropolska 
– chełmińska, to 17,955 ha). Powierzchnia ta nieznacznie odbiega od powierzchni 
dzisiejszych Lipin Starych, Lipin Nowych oraz Duczek [3]. Można domniemywać, 
że rzeka wymieniona w dokumencie obecnie jest znana jako Czarna [3].

Cuchowiec, obecnie będący częścią wsi Duczki, jest kilkukrotnie wzmiankowany 
w dokumentach historycznych. Na temat tej wsi można znaleźć następujące 
informacje:
- w 1540 roku powstał zapis, z którego wynika że tak Cuchowiec, jak i Zagościniec, 
są własnością szlachecką, która należy do Drużbiców [2, 6];
- w tymże roku biskup płocki Jakub włącza wieś Cuchowiec do parafii Okuniewo 
(dziś Okuniew). W 1545 roku dziesięcina z Cuchowca zasiliła fundusze parafii w 
Okuniewie [2, 6];
- w 1563 roku Kacper Drużbic h. Junosza wzmiankowany jest jako właściciel 

(prawdopodobnie cząstkowy) Lipin, Miąszego i Cuchowca [2, 7];
- w 1580 roku dokonano poboru od dzierżawcy połowy Cuchowca (przynależnego 
do par. Kobyłka) z jednej włóki [2, 8];
- w XIX wieku powierzchnia tej wsi była szacowana na niespełna 1 włókę [2, 9].

Na przestrzeni lat wieś ta nosiła nazwę Cuchowiec, Cuchowiecz, Cuchowice, 
Cmuchowiec, Czmuchowiec itp. [2, 10]. Dodatkowo na niektórych mapach z XIX 
wieku określana jest jako Osada Suchowiec lub Suchowiec.

Kolejną wsią, która obecnie jest częścią Duczek, było Miąsze. Wieś ta była 
zapisywana również jako Miąsze, Miąse, Myasse, Miesse, Miesse nobilis [1, 2]. 
Istnieje zapis z 1526 roku przypisujący Miąsze do parafii w Kobyłce. W tym samym 
roku powstaje zapis o woli (zwolnieniu z podatku) dla wsi Miąsze [2, 7]. W 1563 r. 
Kacper Drużbic wzmiankowany jest jako pan na Lipinach, Miąszem i Cuchowcu [2, 
11], natomiast w roku 1580 wymieniony jest Krzysztof Drużbic, syn Jerzego [2, 10].

Łącząc zapis dotyczący Miąszego podlegającego wolniźnie oraz określenia 
dziedziczności w rodzie Drużbiczów, zasadnym wydaje się wyznaczenie daty 
założenia Miąszego pomiędzy 1523 a 1526 rokiem, natomiast Cuchowca pomiędzy 
latami 1526 a 1540 – nie jest on bowiem uwzględniony w wykazie wsi, które 
obejmuje pobór podatkowy w roku 1526.

Obecne Duczki należy utożsamiać w szczególności ze wsią Miąsze, Miesse [2], 
która w wieku XVII lub XVIII zmieniła nazwę na Duczki [2]. Sama nazwa Duczki 
prawdopodobnie wywodzi się od słowa „ducka” czyli dół, wyżłobienie, natomiast 
„duczki” jest jego liczbą mnogą [12]. Jeżeli chodzi o nazwę Miesse, jest ona 
interpretowana jako nazwa osobowa pochodząca od imienia „Miesz” w liczbie 
mnogiej [12].

Nazwa Cuchowiec jest wywodzona od nazwy osobowej Czuch, tzn. własność 
Czucha, lub od słowa „czucha” czyli „woń” mającego oznaczać cuchnięcie [12].

Wielkość miejscowości
Autorzy niniejszego artykułu zgromadzili ciekawe informacje na temat wielkości 

opisywanych miejscowości oraz ich rozwoju na przestrzeni wieków.
Na rysunkach 2 i 3 przedstawione są mapy ukazujące wielkość tych wsi  

w okresie II wojny światowej. Duczki jako wieś liczyły sobie wtedy około 10-12 
zabudowań, natomiast Cuchowiec tylko 4 [13, 14]. W porównaniu z pobliskimi 
Lipinami, mającymi 152 zabudowania, są to liczby niewielkie. Dodatkowo Janina 
i Jaroszewek mają po 18 zabudowań. Widać więc, że na obszar odpowiadający 
dzisiejszym Duczkom przypadały około 50-54 zabudowania, co ustępuje nawet 
Zagościńcowi, który w owym czasie miał tych zabudowań 76 [13, 14]. Natomiast 
w wydanym w roku 1895 Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i krajów 
słowiańskich [9] nie występują osiedla takie jak Janina i Jaroszewek – co oznacza, 
że albo jeszcze nie istniały, albo były bardzo młodymi osiedlami założonymi na 
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kilka lub kilkanaście lat przed wydaniem słownika. Natomiast Duczki są opisane 
jako folwark z 11 domami i 119 mieszkańcami, obejmujący obszar 539 morgów, 
z czego 214 to lasy, a pozostałe tereny to łąki, pastwiska, sady i grunty orne  
z płodozmianem 7-polowym. Dodatkowo można tam znaleźć adnotację o 
wydzieleniu folwarku z dóbr Lipiny w roku 1869 [9]. Natomiast o wsi Cuchowiec 
nie widnieją żadne większe zapisy oprócz wzmianki o ich przynależności do gminy 
Ręczaje i parafii Cygów (dziś Poświętne) oraz informacji o 17 mieszkańcach i 23 
morgach powierzchni [9].

Kolejnym okresem, odnośnie którego stosunkowo łatwo jest pozyskać informacje 
co do wielkości tych miejscowości, jest wiek XVI. Bazując na danych z Archiwum 
Skarbu Koronnego [7] można stwierdzić, że Miąsze (późniejsze Duczki) w 1526 
roku miało 14 włók (czyli 420 mórg) [2, 7], a w 1580 został odprowadzony podatek 
z 2 włók osiadłych [2, 8]. Natomiast z Cuchowca zarówno w 1563 jak i w 1580 
odprowadzono podatek z 1 włóki osiadłej [2, 7], przy czym zaznaczone jest, że  
w 1580 roku stanowiło to połowę wsi [2, 7, 8].

Właściciele
Na uwagę niewątpliwie zasługuje rodzina Drużbiców (Drużbiczów), która to 

założyła pierwsze wsie na terenie dzisiejszych Duczek, czyli Cuchowiec i Miąsze 
[2, 7]. Pierwsza wzmianka o tej rodzinie znajduje się w księgach z XV wieku. 
Niejaki Mikołaj Drużbic, chorąży warszawski księcia Bolesława V Warszawskiego, 
uzyskuje w 1471 roku nadanie ziem w dobrach Zastowo (dzisiejszy Zastów, część 
dzielnicy Wawer w pobliżu Żerznia) [2, 5]. Następnie ten sam Mikołaj Drużbic, 
pełniąc ponownie urząd chorążego warszawskiego, uzyskuje w roku 1478 nadanie 
dóbr Lipiny, o którym to nadaniu było już wspomniane powyżej [2,5]. Wieś Miąsse 
jest wymieniona jako własność szlachecka w rejestrze poborowym z roku 1526 
(rok inkorporacji Mazowsza do Korony Królestwa Polskiego) [2,7]. Następnie  
w latach 1563 i 1580 jest wzmiankowany niejaki Kacper Drużbic h. Junosza z Lipin, 
Miessego i Cuchowca [2,7]. Oznacza to, że wsie te były jego dziedzictwem (co 
jednak nie jest jednoznaczne z tym, że był ich jedynym właścicielem). Natomiast 
interesujący wydaje się zapis z roku 1540, gdzie Drużbicowie h. Junosza są 
wymieniani jako panowie na Zagościńcu i Cuchowcu [2,6]. Jest to chyba jedyna 
znana adnotacja, w której jako panów na Zagościncu wymienia się Drużbiców. 
Niemniej jednak wzmianki o własnościach w przypadku Zagościńca zazwyczaj 
dotyczą „pozostałej części”. Drużbicowie władają tymi ziemiami co najmniej do roku 
1624, kiedy to Gabryel Drużbicz h. Junosza syn Gabryela sprzedaje „swoją część” 
na dobrach Lipiny, Miąsze i Cuchowcu niejakiemu Andrzejowi Czosnowskiemu h. 
Pierzchała [10, 15].

Już w 1652 roku Mikołaj Czosnowski h. Pierzchała, syn Andrzeja z drugiego 
małżeństwa, sprzedaje Lipiny i Cuchowiec Grzybowskiemu [10, 15]. Natomiast 
w roku 1653 Jadwiga z Leżeńskich h. Nałęcz, wdowa po pierwszym mężu 

Rysunek 2. 
Fragment mapy 
topograficznej 
okolic Wołomina 
z roku 1934 [13].

Rysunek 3. 
Fragment 
radzieckiej mapy 
topograficznej  
z roku 1941 [14].
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Janie Czosnkowskim h. Pierzchała, cześniku warszawskim, a po drugim Piotrze 
Lipskim h. Grabie, cześniku kaliskim, sprzedaje swoją część w Lipinach Stefanowi 
Bonawenturze Grzybowskiemu h. Prus II [10, 15]. Pewną ciekawostkę niewątpliwie 
stanowi fakt, że bratanek Jana Czosnowskiego pojął za żonę siostrę cioteczną 
(ze strony pierwszej żony ojca) Jana Grzybowskiego h. Prus II, ojca Stefana 
Bonawentury Grzybowskiego [10, 15]. Syn Stefana Bonawentury, również noszący 
imię Stefan, był cześnikiem nurskim, po którym urząd objął Antoni Płochocki  
h. Szeliga [15].

Mateusz Płochocki z Płochocina h. Szeliga, wnuk Sebastyana Płochockiego 
[16], pod koniec XVII wieku jest wzmiankowany jako dziedzic na Dzidziczkach (wsi 
o tej nazwie nie udało się znaleźć autorom artykułu w innych źródłach pisanych, 
dlatego wydaje się zasadnym wysnucie tezy, iż mogła to być przejściowa nazwa wsi 
uprzednio zwanej Miąsze, a następnie Duczki) i Lipinach [16, 17], który żonaty był z 
Teresą z Czosnowskich [15, 17]. Natomiast Teresa z Czosnowskich była wnuczką 
Jana Czosnowskiego h. Pierzchała i Jadwigi z Leżeńskich h. Nałęcz, a córką 
jedynego ich syna Mikołaja Czosnowskiego h. Pierzchała [15]. Synem Mateusza 
był Antoni Płochocki, cześnik nurski [15, 17]. Należy tu zaznaczyć, że Płochoccy  
z Płochocina pieczętowali się dwoma herbami – Szeligą i Osorya [10, 16, 17]. Oba 
herby w niektórych przedstawieniach są do siebie podobne, mimo różnych legend.

Zasadnym wydaje się stwierdzenie, że musiała istnieć jakaś umowa dotycząca 
dóbr Lipiny oraz Cuchowca między Stefanem Grzybowskim (lub Stefanem 
Bonawenturą Grzybowskim, co jednak wydaje się mniej prawdopodobne),  
a Mateuszem Płochockim z Płochocina (lub jego ojcem) na sprzedaż tych dóbr.

W „Regestrze Diecezjów”, obejmującym diecezje z podziałem na dekanaty oraz 
parafie i wsie przynależne do tych parafii, wraz z wymienieniem ich właścicieli 
w latach 1783-1784, można znaleźć Duczki i Lipiny zapisane jako własność 
Płochockiego podczaszyca, syna Płochockiego Antoniego, podczaszego 
nurskiego [18]. Owym podczaszycem był Władysław Płochocki [16, 17]. Natomiast  
w „Herbarzu” Bonieckiego można znaleźć adnotację, że Piotr Walerian Lasocki  
h. Dołęga dziedziczy po swoim wuju Płochockim dobra Duczki i Lipiny [8, 15]. 
Piotr Walerian Lasocki h. Dołęga odsprzedaje dobra Lipiny i Duczki Klemensowi 
(?) Nakwaskiemu h. Prus II w roku 1789 [8, 15]. Warto w tym miejscu nadmienić, 
że w trakcie insurekcji kościuszkowskiej zarówno dobra Lipiny, jak i Duczki, uległy 
zniszczeniu w wyniku działań armii rosyjskiej [4, 19].

Już w roku 1794 syn Henryka – Franciszek Salezy Nakwaski – sprzedaje swoje 
dobra w okolicy Wołomina Wawrzyńcowi Meyerowi h. Jastrzębiec, który otrzymał 
szlachectwo rok wcześniej [20]. Meyerowie objęli swoim władaniem znacznie 
większy obszar ziem – znalazł się w nim Zagościniec, Zenonów, Lipiny Nowe, 
Wołomin itd. Po Wawrzyńcu dobra te dziedziczy Kazimierz Jan, a następnie Ludwik. 
Meyerowie cześć swoich ziem uwłaszczyli pracownikom folwarku, a część sprzedali 
bogatym okolicznym chłopom, co było związane z ukazem carskim o uwłaszczeniu 

chłopów [20, 21]. Już w latach 60 XIX wieku wyprzedali swoje ziemie w Wołominie 
[20]. Natomiast ziemie Duczek i Lipin zostały sprzedane przez tę rodzinę dopiero  
w roku 1877 [21]. W tym miejscu można uznać, że historia tych terenów przechodzi 
do zapisów czasów współczesnych.

Warto dodatkowo odnieść się do teorii pana Jarosława Stryjka z II tomu Rocznika 
Wołomińskiego, zgodnie z którą Ignacy Zaleski – dziedzic dóbr Lipiny w obwodzie 
Stanisławowskim, jak jest zapisane w nekrologach z „Kuriera Warszawskiego” – jest 
uznany za współwłaściciela Lipin, obecnie będących częścią gminy Wołomin [22]. 
Informacje uzyskane z „Kuriera Warszawskiego” [23,15] oraz z aktu zgonu [24], 
które były dość lakoniczne, w zestawieniu ze sprawdzeniem wszystkich dóbr Lipiny 
w obwodzie Stanisławowskim oraz przeprowadzoną kwerendą genealogiczną, 
pozwalają w sposób jednoznaczny odrzucić tę teorię. Ignacy Zaleski był dziedzicem 
dóbr Lipiny w parafii Jeruzal. W tej parafii w roku 1832 można odnaleźć akty chrztu 
dwóch jego synów (urodzonych w Grębkowie!) [25], a w roku 1850 akt zgonu jego 
żony Tekli z Boymów [26]. Akty chrztu jego synów zostały spisane w obecności 
dziedziców sąsiednich wsi, a przy samym Ignacym widnieje adnotacja, że jest 
dziedzicem wsi Lipiny, bez odniesienia, że chodzi o inne Lipiny niż te, które znajdują 
się na terenie parafii spisania aktów [25]. Pozwala to jednoznacznie stwierdzić, że 
Ignacy Lipiński był dziedzicem dóbr Lipiny obwodu Stanisławowskiego położonych 
w parafii Jeruzal.

Tabela 1. Zestawienie tabelaryczne zidentyfikowanych właścicieli dóbr Lipiny, Duczki, Cuchowiec 
(znak „?” oznacza daną niepewną lub nieznaną) [2, 6, 7, 10, 15, 16, 18].

Rok
Właściciel

od Do

 1478 Piastowie Mazowieccy, książęta warszawscy

1478 około 1489 Mikołaj Drużbic z Zastowa

około 1489 <1506 Jan i Prokop Drużbicowie z Zastowa i Lipin, synowie Mikołaja

<1506 >1517 Prokop Drużbic, syn Mikołaja, i wdowa po Janie

>1517 >1556 Stanisław i Mikołaj Drużbicowie z Zastowa i Lipin, synowie Jana

<1563 <1604 Kacper Drużbic z Lipin, Miąszego i Cuhowca, prawdopodobnie syn 
Stanisława

1580 Jerzy Drużbic, właściciel Lipin, syn Mikołaja

1580 Krzysztof Drużbic, właściciel Miąszego, syn Jerzego

1605 Krzysztof, Marcin i Jerzy Drużbicowie, właściciele części w Miąszem  
i Lipinach, synowie Krzysztofa

1609 Gabryel Drużbic, właściciel Lipin, syn Jerzego Drużbica

1624 Gabryel Drużbic, właściciel części na Lipinach, Miąszem i Cuhowcu, syn 
Gabryela

1624 1639 Andrzej Czosnowski

1639 1652 Mikołaj Czosnowski, syn Andrzeja

1639 1653 Jadwiga Lipska z Leżeńskich, wdowa po pierwszym mężu Andrzeju 
Czosnowskim

1652-1653 ? Stefan Bonawentura Grzybowski
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? Stefan Grzybowski, syn Stefana Bonawentury

? Sebastyan Płochocki, syn Sebastyana

<1697 ? Mateusz Płochocki, syn Sebastyana

? ? Antoni Płochocki, syn Mateusza

? >1784 Władysław Płochocki, syn Antoniego

<1787 1789 Piotr Walerian Lasocki, syn Józefa

1789 ? Klemens? Nakwaski

? 1794 Franciszek Salezy Nakwaski, syn Klemensa

1794 1829 Wawrzyniec Meyer

1829 1851 Kazimierz Jan Meyer, syn Wawrzyńca

1851 - Ludwik Meyer, syn Kazimierza Jana

Herby rodów właścicieli Lipin i Duczek
Warto w tym miejscu przytoczyć opisy herbów rodów władających tymi ziemiami. 

Jednocześnie należy pamiętać, że liczne miejscowości wywodzą herb od swoich 
pierwszych właścicieli.

Junosza
Podążając za herbarzem Niesieckiego wyżej wymienione herby są opisane 

w sposób następujący: baran biały w polu czerwonym, w prawą stronę tarczy 
całym sobą obrócony, na zielonej murawce stojący, we krwi po boki skrwawiony,  
z rogami na głowie, na hełmie pięć piór strusich położył. W herbarzu Paprockiego  
w miejscu klejnotu (w tym przypadku 5 piór strusich) wymieniany jest baran przodem 
wyskakujący. Jednocześnie Niesiecki nadmienia, że występuje wiele modyfikacji 
tego herbu [15,27].

Pierzchała
Za Niesieckim i Paprockim należy opisać ten herb jako kolumnę umieszczoną na 

polu czerwonym, na szczycie której znajduje się złota korona, a jako klejnot również 
umieszczona jest kolumna z koroną. Herb ten jednak szybko zaczął być łączony  
z herbem Roch, gdzie zamiast kolumny widnieje pionek szachowy. W ten sposób 
na przestrzeni dziejów herb Pierzchała połączył ze sobą rodowych opisanych 
herbem Kolumna i rodowych spod herbu Roch [15,27].

Rysunek 4. Wizerunek herbu Junosza w herbarzu Niesieckiego [22].

Nałęcz
Za Niesieckim: „[…] u nas w Polsce zażywają, że kładą białą bindę w koło 

zawinioną i zawiązaną, w polu czerwonem, na hełmie Panna między jelenimi rogami, 
tak, że się jednego jedną ręką, drugą drugiego trzyma, głowa u niej związana, że 
nadwiązania końce z obu stron głowy widać” [15,27].

Rysunek 5. Wizerunek herbu Pierzchała (Kolumna) 
w herbarzu Niesieckiego [27].

Rysunek 6. Wizerunek herbu Nałęcz w herbarzu Niesieckiego [27].
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Prus II (Wilczekosy)
Za Niesieckim: „dwie kosy białe ostrzem do siebie złożone tak, że końce ich w 

górze, jedna na drugą zachodzi, związane u spodu związką złotą tak, że koniec jej 
wisi; na wierzchu między końcami kos, półtora krzyża takiego, jaki jest w herbie Prus 
1mo, pole tarczy czerwone; na hełmie takaż ręka zbrojna z mieczem zaniesiona, 
jak w herbie Prus 1mo” [15,27].

Szeliga
Za Niesieckim: „księżyc powinien być obiema rogami do góry obrócony żółty, 

we środku którego krzyż kawalerski takiego koloru, w czerwonem polu, na hełmie 
pawi ogon, czy jako inni chcą, pięć piór strusich” [15,27].

Rysunek 7. Wizerunek herbu Prus II (Wilczekosy) w herbarzu Niesieckiego [27].

Osorya
„Ma być koło żółte, którego dzwona jednego u góry prosto nie masz, ale miasto 

niego krzyż czy miecz otłuczony prosto stoi, w polu czerwonem, na hełmie trzy 
pióra strusie (Paproc. o herb. fol. 444. Okol. tom. 2. f. 254)” [15, 27].

Rysunek 8. Wizerunek herbu Osorya w herbarzu Niesieckiego [27].

Rysunek 9. Wizerunek herbu Szeliga w herbarzu Niesieckiego [27].

Dołęga:
Za Niesieckim: „ma być podkowa biała, do góry barkiem, ni brama wystawiona, 

krzyż złoty u niej na wierzchu i środku, w pośrodku podkowy strzała biała albo bełt, 
żeleźcem na dół, w polu błękitnym, w hełmie skrzydło sępie, a przez nie strzała  
z żeleźcem w prawą stronę obrócona” [15,27].

Rysunek 10. Wizerunek herbu Dołęga w herbarzu Niesieckiego [27].
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Kasper Drużbic Junosza chorąży warszawski

Krzysztof Drużbic Junosza zginął pod Cecorą

Jan Czosnowski Pierzchała wojski liwski
cześnik warszawski

Stefan Bonawentura Grzybowski Prus II stolnik nurski

Stefan Grzybowski Prus II stolnik nurski

Sebastyan Płochocki Osorya elektor z ziemi warszawskiej

Mateusz Płochocki Osorya
elektor z ziemi warszawskiej 
łowczy warszawski 
regent warszawski 
stolnik warszawski

Antoni Płochocki Osorya cześnik nurski 
podczaszy warszawski

Władysław Płochocki Osorya pisarz ziemski nurski 
elektor z ziemi warszawskiej

Piotr Walerian Lasocki Dołęga
miecznik 
wojski większy raciążski 
chorąży zawskrzyński 
chorąży płocki

Klemens Nakwaski Prus II
regent ziemski i grodzki wyszogrodzki 
pisarz ziemski i grodzki wyszogrodzki 
elektor z ziemi wyszogrodzkiej 
podkomorzy wyszogrodzki

Franciszek Salezy Nakwaski Prus II

kapitan wojska 
szambelan królewski 
major powstania 1794 roku 
prefekt departamentu warszawskiego (1810) 
kasztelan Królestwa (1816) 
wojewoda (1831)

Wawrzyniec Meyer Jastrzębiec działacz społeczny, kupiec warszawski

Ludwik Meyer Jastrzębiec członek Towarzystwa Rolniczego

Ludwik Meyer był członkiem Towarzystwa Rolniczego. Najlepiej znaczenie 
tego towarzystwa opisuje Minakowski na swojej stronie Wielkiej Genealogii 
Minakowskiego. „Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim działało w latach 
1858-61 gromadząc głównie bogatą szlachtę. Jako że Kongresówka nie miała wtedy 
parlamentu ani innych organizacji przedstawicielskich, zaczęło ono spełniać ich rolę. 
To prawdopodobnie spowodowało, że zostało rozwiązane przez A. Wielopolskiego 
w 1861 r.” [15].

Podsumowanie
Historie wsi Lipiny oraz Duczki są ze sobą nierozerwalnie splecione, zarówno 

przez osoby ich właścicieli, jak i przez wyodrębnienie dzisiejszych Duczek z terenów 
zwanych Lipinami. Uwzględniając pokrewieństwo pomiędzy poszczególnymi 
właścicielami, zmienność rodów i kierunki rozwoju, można historię Duczek i Lipin 
podzielić na pięć głównych okresów:

Jastrzębiec:
Za Niesieckim: „na tarczy w polu błękitnym podkowa złota, końcami prosto do 

góry obrócona, w jej środku krzyż, na hełmie nad koroną Jastrząb, z skrzydłami 
trochę do lotu wzniesionymi, w prawą stronę tarczy całym sobą skierowany,  
z dzwonkami i pęcinami, w szponie prawej trzyma takąż podkowę z krzyżem, jako 
i na tarczy” [15,27].

Rysunek 11. Wizerunek herbu Jastrzębiec w herbarzu Niesieckiego [27].

Urzędy piastowane przez właścicieli Lipin i Duczek
Interesujące jest zestawienie funkcji i urzędów sprawowanych przez właścicieli 

Duczek i Lipin, ponieważ liczne ich grono piastowało różne godności tak na 
Mazowszu, jak i na dworze królewskim. Kolejno po królu najważniejsi byli 
senatorowie, potem podkomorzy, starosta grodowy, chorąży, sędek ziemski, 
stolnik, podczaszy, podsędek podstoli, cześnik, łowczy, wojski większy, pisarz 
ziemski, miecznik, wojski mniejszy, skarbnik, burgrabia i horodniczy (nie dotyczy to 
już okresu, kiedy Meyerowie władali tymi terenami). Określenie regent opisywało 
natomiast urzędnika zarządzającego kancelarią grodzką.

Tabela 2. Zestawienie właścicieli dóbr Lipiny (w tym obecnych Duczek) wraz z herbami i piastowanymi 
urzędami oraz godnościami.

Osoba Herb Urząd

Mikołaj Drużbic Junosza
marszałek nadworny księcia Bolesława V 
Warszawskiego
chorąży warszawski
starosta warszawski

Jan Drużbic Junosza chorąży warszawski

Prokop Drużbic Junosza
chorąży ciechanowski 
starosta zakroczymski 
marszałek mazowiecki

Stanisław Drużbic Junosza chorąży zakroczymski 
podkomorzy łomżyński
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- panowanie Piastów, kiedy to powstaje na tym terenie jedna osada położona 
pośród lasów nad rzeką;

- panowanie Drużbiców, w czasie którego powstają na tym obszarze dwie nowe 
wsie;

- okres zmian właścicieli, kiedy w przeciągu około 170 lat ziemiami tymi rządzą 
Czosnowscy (wraz z wdową po Czosnowskim Jadwigą z Leżeńskich Lipińską), 
Grzybowscy, Płochoccy, Lasoccy oraz Nakwascy;

- okres Meyerów, którzy wpływają intensywnie na rozwój wsi oraz na 
unowocześnienie sposobu gospodarowania ziemiami. W tym czasie zostaje 
uruchomiona linia kolejowa z Warszawy do Petersburga, powstają w okolicy 
linie tramwajów konnych oraz rozwija się ruch wczasowiczów w sąsiednich 
miejscowościach;

- okres współczesny, w czasie którego tutejsze ziemie uzyskują wielu właścicieli, 
początkowo kilku z Jaroszewskimi na czele. Okres ten rozpoczyna dynamiczny 
wzrost zaludnienia zarówno w Duczkach, jak i w Lipinach.

Na szczególną uwagę i wdzięczność historyczną mieszkańców Duczek zasługuje 
ród Drużbiczów h. Junosza, którzy założyli Miąsze i Cuchowiec ze swoich dóbr 
Lipiny i w ten sposób wprowadzili te miejscowości na karty historii. Warto pomyśleć 
o uhonorowaniu zarówno tego rodu, jak i poprzednich właścicieli tych ziem. Jedyną 
dotychczas uhonorowaną rodziną są Jaroszewiczowie (nazwa części Duczek oraz 
nazwa ulicy), natomiast wcześniejsza historia wydaje się zapomniana.

Bibliografia:
[1] Historyczny Polski, Atlas. 7, Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, 1973, W. Pałucki (red.), Część 
I: Mapa. Plany.
[2] Słownik Historyczno-Geograficzny Ziemi Warszawskiej w Średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. 
Pacuski, do druku przygotowały M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, red. T. Jurek, Warszawa 2013, 
Instytut Historii PAN.
[3] Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2017, Ortofotomapa, Projekt GEOPORTAL.GOV.PL, Pobrane 
z: http://www.geoportal.gov.pl., dostęp: 14.08.2017
[4] A. Kielak, L. Podhorodecki, Dzieje osady Wołomin i jej okolic od XV wieku do końca XIX wieku, w: 
Dzieje Wołomina i okolic, red. Podhorodecki L., Warszawa, 1984.
[5] Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa, Metryka Koronna. Libri Legationum.
[6] Acta Episcopalia, zespół Archiwum Głównego Akt Dawnych.
[7] Archiwum Skarbu Koronnego, rejestry poborowe, Archiwum Główne Akt Dawnych.
[8] A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 5: Mazowsze, 
Warszawa, 1892.
[9] F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego  
i innych krajów słowiańskich Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiewgo, 1895.
[10] A. Boniecki, Herbarz polski, t. I–XVI. Skład główny Gebethner i Wolff w Warszawie, Warszawa, 
1899-1913
[11] Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, 1908-1939.
[12] U. Bijak, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa Mazowieckiego, 
Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków, 2001.
[13] WIG - Mapa Szczegółowa Polski 1:25 000 /1929 - 1939/, Mapa obszaru Wołomin 1934, [adres: 
http://igrek.amzp.pl, dostęp: 14.08.2017].
[14] WIG - Mapa Szczegółowa Polski 1:25 000 /1929 - 1939/, Mapa obszaru Wołomin 1942, [adres: 
http://igrek.amzp.pl, dostęp: 14.08.2017].
[15] M. J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego, [adres: http:\\wielcy.pl dostęp 14.08.2017].

Tabela 3. Zestawienie właścicieli (podwójna ramka) ziem, na których obecnie znajdują się Lipiny i Duczki, 
wraz z naniesieniem więzów pokrewieństwa (gruba linia), relacji zmiany własności (cienka przerywana 
linia) oraz osób które łączą więzami krwi kolejnych właścicieli (osoby zapisane kursywą w szarości). 
Osoby zapisane pogrubioną czcionką są wymienione w związku z własnością ziem w dokumentach 
historycznych lub heraldycznych.



45Szkolne kalendarium budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie...44 Arkadiusz St. Rakoczy, Łukasz Boruc

[16] S. Uruski, A. Kosiński, A. Włodarski, Rodzina: herbarz szlachty polskiej, Heroldium, Warszawa, 1904.
[17] E. Płochocka-Przybyłko, Płochocin bardzo stary, Informator Ożarowski nr 42, 04.1998.
[18] F. S. Czajkowski, S. Górzyński, K. Chłapowski, „Regestr Diecezjów” Franciszka Czaykowskiego, 
czyli Właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, Wydawnictwo DiG, 2006.
[19] K. Boński, Tajemnice Zagościńca, Życie Powiatu na Mazowszu, nr 0016, 16 marca 2005.
[20] B. Jamska, A. Marconi-Betka, E. Popławska-Bukało, M. Szulińska, Studium Historyczno-
konserwatorskie do rewitalizacji „Starówki Wołomińskiej”, Cz. I, Kierownik Działu Badań  
i Dokumentacji Zabytków Warszawy i Mazowsza, Warszawa luty-maj 2005.
[21] K. Kielak, Historia szkoły podstawowej w Duczkach, [strona: http://www.szkoladuczki.pl, dostęp: 
14.08.2015].
[22] J. Stryjek, Rozwój przestrzenny Wołomina, w Rocznik Wołomiński, tom II, Wołomin, 2006.
[23] Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” 265/1835, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/editions-
content?id=29977 (za: A. Tyszka, Nekrologi Kuriera Warszawskiego). Dostęp: 14.08.2017
[24] Akt zgonu: Warszawa św. Andrzej, 370/1835 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/]  
http://szukajwarchiwach.pl/72/159/0/-/6/skan/full/3GO4lHCVOb1OOWIt87E8DQ Dostęp: 14.08.2017
[25] Akt chrztu: Jeruzal, 63 i 64/1833 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] Dostęp: 14.08.2017 [26] 
Akt zgonu: Jeruzal, 39/1850 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] Dostęp: 14.08.2017
[27] K. Niesiecki, J. N. Bobrowicz, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego SJ., Wydawnictwa Artystyczne 
i Filmowe, 1841.

„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Anna Wojtkowska

Szkolne kalendarium budynku przy ul. Wileńskiej 32 
w Wołominie – lata 1989-1992

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

Wanda Wiktorko – dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1.

Szkoła Podstawowa nr 1 przy ulicy Feliksa Paplińskiego 32, 
obecnie Wileńska 32 w Wołominie.
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Rok szkolny 1989/1990
Pracowało 41 nauczycieli, w tym 15 emerytów. Pracę rozpoczęło pięciu nauczycieli: 
Stefania Korżawska, Alina Krupa, Agnieszka Cymerman, Barbara Włoś i Robert 
Rakoczy.
Zorganizowano dziesięć kół przedmiotowych oraz pięć organizacji szkolnych: Liga 
Ochrony Przyrody (LOP), Polski Czerwony Krzyż (PCK), Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej (TPPR), Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) oraz Samorząd 
Szkolny.

Lipiec – grudzień 1989 rok
Rozpoczęto remont budynku szkolnego i sali gimnastycznej. Prace remontowe 
sali gimnastycznej trwały sześć miesięcy. Wymieniono instalację elektryczną, 
naprawiono i wycyklinowano podłogę, odnowiono halę oraz pomieszczenia przy 
sali gimnastycznej.

Sierpień 1989 roku
W szkole, pod przewodnictwem nauczycielek-bibliotekarek Danuty Kędzierskiej 
i Łucji Szymańskiej, odbyła się konferencja nauczycieli bibliotekarzy  
z zespołu samokształceniowego (nauczyciele bibliotekarze warszawskich szkół 
podstawowych Pragi Północ i okolic) pod hasłem „Inspiracja czytelnictwa dzieci 
i młodzieży w bibliotece szkolnej”. Spotkanie odbyło się w 70-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości, 70-lecie Wołomina i 70-lecie Szkoły Podstawowej  
nr 1. Apel pt. „Ta, co nie zginęła” (według scenariusza akademii szkolnej w rocznicę 
odzyskania niepodległości z „Poradnika Bibliotekarza”, 1991, nr 9, s. 30 – 32) 
oraz wystawa poświęcona wymienionym wyżej rocznicom dopełniały uroczystego 
charakteru spotkania.

Styczeń 1990 roku
Ekipa remontowo-budowlana przeniosła się na parter budynku szkolnego. 
Okazało się, że z powodu zawilgocenia, zagrzybienia ścian i podłóg pierwszej 
kondygnacji załamały się zgniłe podłogi. Wyłączenie z użytku kilku izb lekcyjnych 
dezorganizowało pracę szkoły.

Czerwiec – sierpień 1990 roku  
Ekspertyza sieci elektrycznej wykazała zagrożenie pożarowe budynku. W kwietniu 
elektrycy  rozpoczęli wymianę instalacji elektrycznej. Do końca wakacji udało się 
wykonać prace na I i II piętrze. Zabrakło funduszy na dokończenie prac na parterze.

Sierpień  1990 roku
Dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów ten rok był 
wyjątkowo trudny. Nauczyciele realizowali zadania dydaktyczno-wychowawcze 
nawet wtedy, gdy w szkole prowadzony był remont, słychać było odgłosy kucia 
ścian i sufitów. W tak ekstremalnych dla szkoły warunkach, nauczyciele wykazali 
wyjątkowe zdyscyplinowanie i wyrozumiałość.
Po skończonym remoncie, rodzice razem ze swoimi dziećmi pospieszyli  
z natychmiastową pomocą. Odnawiali, sprzątali, urządzali izby lekcyjne.
Mimo niedogodności spowodowanych remontem, szkoła osiągnęła dobre wyniki 
klasyfikacji. Uczniowie kół przedmiotowych brali udział w konkursach rejonowych, 
sześcioro z nich uzyskało punktowane miejsca na szczeblu wojewódzkim:

Danuta Kędzierska  
i Łucja Szymańska – 
bibliotekarki.

W bibliotece szkolnej, od lewej nauczycielki: Tamara Kozłowska, Krystyna 
Kazulo, Edwarda Nowak, Teresa Kapaon, Danuta Kędzierska, Jadwiga 
Góralczuk, Bogumiła Wytrykus, Jadwiga Czaplicka, Łucja Szymańska.
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– w konkursie biologicznym uczeń klasy VIII A Artur Wiśniewski zajął II miejsce, 
opiekunką była Teresa Kapaon, natomiast w konkursie chemicznym pod opieką 
Mirosławy Boguckiej zajął I miejsce;
– w konkursie chemicznym uczeń klasy VIII A Tomasz Koliński zajął również I 
miejsce (opiekunką była Mirosława Bogucka);
– w konkursie języka rosyjskiego pod opieką Anny Falfus uczniowie zajęli 
następujące miejsca: z klasy VIII A: Sylwia Ścibińska – II miejsce i Monika Selig – 
III miejsce; z klasy VIII B Robert Ołdak – III miejsce.

14 maja 1990 roku
Uczniowie brali udział w IV Dziecięcym Przeglądzie Artystycznym „Szklany Miś”.

Czerwiec 1990 roku
W kronice zapisano:
„Ostatni występ Marzenki Lipińskiej na scenie naszej szkoły. Strasznie poważna! 
A oto wierszyk klasowy: «A Lipińska…wszędzie wejdzie, wszędzie mknie, a za 
chwilę śmiechem huknie». To ta sama dziewczynka, która często występowała 
na uroczystościach szkolnych. Potrafiła wywołać uśmiech nawet na najbardziej 
zachmurzonych twarzach” (więcej „Rocznik Wołomiński”, t. XII, s. 254).

Dyplom za bardzo dobre 
przygotowanie dzieci do 
udziału w IV Przeglądzie 
Artystycznym o nagrodę 
„Szklanego Misia”.

Marzenka Lipińska ukończyła naukę w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołominie.

6 czerwca 1990 roku

Zaproszenie na zabawę… 
w rytmie disco (05.06.1990) 
oraz na uroczystość rozdania 
świadectw (06.06.1990) 
z tekstem: „Absolwenci 
opuszczający mury 
szacownej Jedynki  
w historycznym roku 1990, 
lekceważąc rygory reformy 
Balcerowicza, będą wesoło 
spędzać ostatni wieczór 
dzielący ich od dnia 
ukończenia szkoły…”.
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Zakończenie roku szkolnego dla uczniów z klas ósmych.
W sali gimnastycznej, na dużej tablicy umieszczono motto Khalila Gibrana:
„Żegnając przyjaciela nie płacz, ponieważ jego nieobecność ukaże ci co najbardziej 
w nim kochasz”. Mimo to smutno brzmiały słowa uczniów klas ósmych:
„Odchodzimy na zawsze, z miejsc, gdzie razem spędziliśmy tysiące godzin, 
żegnamy znajome kąty… To właśnie do was drodzy nauczyciele i wychowawcy 
chcemy się zwrócić ze słowami wdzięczności”. Uczniowie śpiewali i recytowali 
własne utwory poetyckie, np.

„Tu zaczynałeś,
tu w naszej szkole,
stąd wyleciałeś w świat,
Nasz Sokole!”

Uczniowie klasy VIII A dedykowali swojej wychowawczyni (pełniącej tę funkcję 
przez osiem lat) Barbarze Olszak wiersz „Nasza Pani”:
 
„Rok za rokiem szybko mijał,
wraz z inflacją klasa rosła,
a że los nam wszystkim sprzyjał,
Nasza Pani wszystko zniosła.
Podnosiła nas na duchu,
pocieszała nas przy wpadkach,
a gdy trzeba to do słuchu
nakrzyczała niby matka”.

Uczniowie klasy VIII A z wychowawczynią Barbarą Olszak oraz nauczyciele 
Robert Rakoczy i Zbigniew Kułak. W kolejności alfabetycznej: Małgorzata Broch, 
Monika Gałązka, Monika Gorczyńska, Małgorzata Gumienna, Monika Kalisiak, 
Beata Kopulska, Lidia Kruszewska, Edyta Lewandowska, Marzena Lipińska, 
Anna Mokrska, Małgorzata Olejarczyk, Monika Opłotna, Beata Piaskowska, 

Ilona Reda, Małgorzata Roguska, Monika Selig, Monika Siwińska, Agnieszka 
Skonieczna, Edyta Strąk, Sylwia Ścibińska, Rafał Biały, Marcin Brzuszczyński, 

Hubert Hryciuk, Tomasz Koliński, Tomasz Kopania, Mariusz Krupa, Mikołaj 
Mojzesowicz, Mariusz Pikus, Robert Syrówka, Tomasz Świat, Jarosław 

Wdowiak, Artur Wiśniewski, Daniel Witkowski.

Uczniowie z nauczycielem Robertem Rakoczym
„Tu nastolatku, tu w naszej szkole,

stałeś się Bratku, książkowym molem,
tu w naszej szkole!” – urywek z poematu uczniów klasy VIII A.

Czerwiec 1990 roku
Dodać należy, że działalność szkoły w zakresie profilaktyki niedostosowania 
społecznego i resocjalizacji prowadzona była we wszystkich klasach przez 
wychowawców, dyrekcję, kuratorów zawodowych i społecznych, specjalistów 
poradni wychowawczo-zawodowej oraz pedagoga szkolnego Krystynę Kobylewską.
Podczas ferii zimowych zorganizowano zimowisko dla 30 uczniów, a na kolonie 
letnie nad morze Bałtyk wyjechało 20 uczniów. Fundusze na opłacenie wypoczynku 
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dzieci zagrożonych i niedostosowanych społecznie otrzymano od NSZZ „S” 
Zakładów Stolarki Budowlanej, PCK, Komitetu Rodzicielskiego i władz oświatowych.

Rok szkolny 1990/1991
Od 1949 władze zaczęły systemowo usuwać religię ze szkół, co usankcjonowano 
w 1956 roku odpowiednimi przepisami zezwalającymi szkołom na nieprowadzenie 
lekcji religii (wciąż nie zakazując). W 1961 roku Sejm PRL uchwalił ustawę o rozwoju 
systemu oświaty i wychowania, definitywnie usuwającą lekcje religii ze szkół. Od 
tej pory lekcje religii były prowadzone przez księży i katechetów przy parafiach.
Na mocy instrukcji Ministra Edukacji Narodowej z 30.08.1990 roku wprowadzono 
lekcje religii do szkoły. 28.08.1990 roku na zebraniu Rady Pedagogicznej, ksiądz-
katecheta Stanisław Popis zainicjował wspólną modlitwę.
Pracę w szkole rozpoczęły nauczycielki: Teresa Przeździecka, Janina Cholewska, 
Bogumiła Czudowska, Joanna Wojda i Anna Michalska.

14 października 1990 roku
Odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana 
pod kierunkiem Teresy Przeździeckiej i Jadwigi Mierzejewskiej.

16 października 1990 roku

Ukazał się pierwszy numer miesięcznika – pisma szkolnego „Jedynka”. Redakcja 
pracowała pod opieką polonistki Stefanii Korżawskiej. Redaktor naczelny Kasia 
Drążewska dbała o zamieszczanie ciekawych tekstów, a Ania Izdebska ozdobiła 
je rysunkami. Sylwia Skonieczna i Edyta Tryc z VIII B przeprowadziły wywiad  
z księdzem-katechetą Stanisławem Popisem, a Iwona Czerska, Aneta Mata i Beata 
Materko odwiedziły dzieci z „zerówki”. Redakcja ogłosiła konkurs na najciekawszą 
gazetkę klasową i konkurs „Jednego wiersza” pt. „Moje miasto”. Pierwszym, 
publikowanym był wiersz Doroty Cichej z klasy VI A:

Stefania Korżawska – 
nauczycielka języka polskiego, 
opiekun zespołu redakcyjnego 
pisma szkolnego „Jedynka”.
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„Wołomin
Podwarszawska
nieduża mieścina
to określenie Wołomina.

Czasem w telewizji
go oglądamy
dzikim Teksasem nazywamy.

Gdy mrok zapada
niejedna szyba sklepowa
z brzękiem wypada.

Ludzie cierpliwi
przyzwyczajeni, że czasem portfel
właściciela zmieni.

Jesteśmy optymiści i wierzymy,
Że panu burmistrzowi
Zmienić Wołomin się uda”.

W ciągu roku szkolnego 1989/1990 ukazało się kilka numerów.

Październik 1990 roku
W szkole została przeprowadzona zbiórka pieniężna na pomoc dla Polaków na 
Litwie. Zebrano 1 817 530 zł. Uczniowie klasy VIII C zebrali 830 000 zł i trzy wózeczki 
dla lalek z przeznaczeniem dla Domu Małego Dziecka. Dziewczęta uszyły pościel 
do tych wózeczków.

Listopad 1990 roku
Zakończono wymianę przewodów elektrycznych (rozpoczętą w kwietniu 1989 
roku). Prace te były często przerywane ze względu na brak środków finansowych.

Listopad 1990 roku
Stefania Korżawska zorganizowała montaż słowno-muzyczny pt. „Polska droga do 
wolności” z okazji 72 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Grudzień 1990 roku
Nauczycielki Jadwiga Mierzejewska i Agnieszka Gut przygotowały wieczór wigilijny. 
W sali gimnastycznej spotkali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły  

i zaproszeni goście, by złożyć życzenia świąteczne. Uczniowie z kółka teatralnego 
przygotowali Jasełka, które w terminie późniejszym były wystawiane w kaplicy przy 
kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i ze Szkoły Specjalnej przy ul. Miłej 22  
w Wołominie.

Grudzień 1990 roku
Pan Korżawski przekazał 1 000 000 zł na zabawki dla dzieci z klasy zerowej.

22 stycznia 1991 roku
Wyniki nauczania za I semestr tego roku szkolnego były gorsze niż w latach ubiegłych. 
W klasach I – III na 280 uczniów dwudziestu było z ocenami niedostatecznymi, co 
stanowiło 7,1%; w klasach IV – VIII na 390 uczniów 64 miało oceny niedostateczne, 
co stanowiło 16,4% . W całej szkole na 670 uczniów klasyfikowanych 84 miało 
oceny niedostateczne, co stanowiło 12,5%. Nie klasyfikowano trzech uczniów. 
Problemami były wagary, drobne kradzieże, pobicia, niszczenie mienia szkolnego, 
brak zainteresowania nauką, niewłaściwe zachowanie wobec kolegów i nauczycieli. 
W każdym przypadku była podejmowana interwencja wychowawców klasowych, 
dyrekcji szkoły i pedagoga. Korzystano z pomocy Poradni Wychowawczo-
Zawodowej. Przebadano 16 uczniów, opinie poradni pomogły nauczycielom  
i rodzicom w pracy z tymi dziećmi. 42 uczniów uczęszczało do świetlicy przy 
kaplicy kościelnej (parafia MBCz w Wołominie). Uczniowie znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej otrzymali w szkole bezpłatne (38 uczniów) lub zniżkowe (20 
uczniów) obiady finansowane przez PCK, Ośrodek Opieki Społecznej, TPD, Urząd 
Gminy Wołomin i Hutę Szkła. Zapomogi pieniężne na zakup odzieży zimowej 
i żywności otrzymało 34 uczniów, fundusze zostały uzyskane z urzędu gminy  
i Rady Pracowniczej STOLBUD-u w Wołominie. W przypadku uczniów z rodzin  
z problemami alkoholowymi zapomogi otrzymali ich wychowawcy i zakupili 
niezbędne rzeczy. Zapomogi pieniężne i paczki żywnościowe otrzymali też 
uczniowie zgłoszeni do Ośrodka Opieki Społecznej. Przy kwalifikowaniu uczniów 
do zapomóg zwracano uwagę na dzieci nieuleczalnie chore. Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia paczki ze słodyczami, zabawkami i odzieżą otrzymało 24 uczniów. 
Do realizacji tej akcji w znacznym stopniu przyczyniła się Stefania Korżawska 
przy współpracy z innymi nauczycielami. Wspólnie z TPD szkoła zgłosiła do 
Międzynarodowej Fundacji CCF Pomoc Dzieciom 15 uczniów z klas młodszych. 
Uczniowie brali udział w zabawie choinkowej zorganizowanej przez TPD.

Styczeń 1991 roku
Uczniowie klas VII ze swoimi wychowawczyniami Małgorzatą Zygmunt, Teresą 
Bartnik i Mirosławą Bogucką uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. „Konstytucja  
3 Maja” w Zamku Królewskim.
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Marzec 1991 roku
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli uczestniczyli w konkursach przedmiotowych:
– w konkursie geograficznym Konrad Trzonkowski zajął III miejsce, opiekunką 
była Henryka Duda; pod kierunkiem Anny Falfus w konkursie języka rosyjskiego 
Katarzyna Bereza i Beata Sobańska zajęły III miejsce;
– w konkursie pięknego czytania prowadzonego przez Helenę Kamińską laureatami 
I miejsca byli: Robert Gut z klasy III C, Monika Tlaga z II A i Angelika Rosłon z I 
D, którzy zajęli I miejsce; laureatami II miejsca byli: Bartosz Bogucki z klasy III C, 
Ania Skonieczna z klasy II B i Łukasz Lipiński z klasy II A, Mariusz Karwowski z 
klasy I D; laureatami III miejsca byli: Witold Jakubczak z klasy III A i Emilia Wojtczuk  
z klasy III C, Łukasz Sulejewski z klasy II C, Katarzyna Żebrowska z klasy I C i 
Ewa Mokrska z klasy I B;
– w V Dziecięcym Przeglądzie Artystycznym nagrodzeni zostali: Artur Banaszek 
(I nagroda), Norbert Banaszek (I nagroda), Joanna Chacińska (II nagroda), 
Sylwia Waliszewska (III nagroda), Anna Badetko (III nagroda), Małgorzata Wełna 
i Katarzyna Włoś zdobyły wyróżnienia;  
– w szkole przeprowadzono zbiórkę książek dla Polaków mieszkających w ZSRR. 
Najwięcej książek zebrali uczniowie z klas V A i V C.

7 marca 1991 roku
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej omówiono m.in. regulamin konkursu na 
dyrektora szkoły. Kandydatami mogli być nauczyciele mianowani lub ci, którzy 
spełniali warunki do mianowania. Członkowie Rady Pedagogicznej, po ocenie 
pracy dotychczasowej dyrektor Wandy Wiktorko wyrazili życzenie pozostania jej 
na tym stanowisku. Na 37 obecnych, 35 głosowało „za” a dwie osoby „przeciw”.
Do Rady Szkoły zostały wybrane nauczycielki: Wanda Bąk, Agnieszka Gut, Marzena 
Skrzypkowska, Barbara Włoś.

17 kwietnia 1991 roku
Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone było m.in. sprawie konkursu na 
dyrektora szkoły. Kurator Oświaty i Wychowania w Warszawie odwołał mgr Wandę 
Wiktorko ze stanowiska dyrektora szkoły. Na tym spotkaniu mgr Wanda Wiktorko 
zadeklarowała przystąpienie do konkursu. Ofertę przystąpienia do konkursu złożyła 
też nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie – Marianna Przystupa. 
W wyniku wyboru, w komisji konkursowej z ramienia Rady Pedagogicznej 
uczestniczyły: Mirosława Bogucka i Barbara Olszak.

22 kwietnia 1991 roku
Odbyło się spotkanie gospodarzy klas V – VIII z psychologiem.
 
27 kwietnia 1991 roku
„Nim podkreślisz – pomyśl chwilę
Wybrać radę – twój przywilej” – pod takim hasłem przebiegała praca wyborcza 
do Rady Szkoły (organu doradczo-opiniodawczego powołanego do współpracy  
z dyrektorem szkoły).
Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą w skład, której wchodzili (w równej 
liczbie) uczniowie, rodzice oraz nauczyciele. Regulamin wyborczy opracowała 
komisja nauczycieli w składzie: Krystyna Kobylewska, Teresa Kapaon, Mirosława 
Bogucka, Łucja Szymańska.

15 maja 1991 roku – Dyplom 
za wybi tne os iągn ięc ia 
uczniów szkoły oraz za zaan-
gażowanie pedagogów we 
wszystkich pięciu Przeglądach 
Artystycznych o nagrodę 
«Szklanego Misia».
Dyplom wręczony Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 1 
w Wołominie przez przed-
stawicieli Zakładowego Domu 
Kultury Huty Szkła Wołomin 
przy ul. Mariańskiej 7 – dy-
rektora mgr inż. Gerarda 
Różyckiego i kierownika To-
masza Cendrowskiego.

27 kwietnia 1991 roku – 
Komisja do przeprowadzenia 
wyborów do Rady Szkoły.
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3 maja 1991 roku
Z okazji 200 rocznicy Konstytucji 3 Maja Stefania Korżawska wraz z uczniami 
zorganizowała uroczystą akademię.

29 maja 1991 roku
Barbara Olszak – członek komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Wołominie przedstawiła wyniki pracy komisji. Spośród dwóch 
kandydatów, większością głosów dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 wybrana 
została mgr Wanda Wiktorko.
Projekt organizacji pracy w następnym roku szkolnym zawierał m. in. wytyczne: 
klasa powinna liczyć minimum 30 uczniów, należy ograniczyć obowiązkowe zajęcia 
pozalekcyjne, a emeryci mogą być zatrudniani dopiero po 25 sierpnia.

3 czerwca 1991 roku
Z okazji Dnia Dziecka na terenie Klubu Sportowego „Huragan” w Wołominie odbyła 
się impreza rozrywkowa, na którą zaproszeni zostali wszyscy uczniowie.

11 czerwca 1991 roku
Do trzech klas ósmych uczęszczało 80 uczniów, wszyscy otrzymali świadectwo 
ukończenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie.

Brak zdjęcia. Lista absolwentów klasy VIII A (wych. Agnieszka Gut)
W kolejności alfabetycznej: Wioletta Banaszek, Katarzyna Bereza, Renata 
Ciarkowska, Joanna Falkenberg, Marta Głuchowska, Joanna Kacprzak, Katarzyna 
Kujawa, Katarzyna Lasota, Anna Marciniak, Monika Panek, Renata Perzak, 
Katarzyna Rakowska, Monika Reutowicz, Iwona Skonieczna, Edyta Świstak, 
Mariola Świtek, Magdalena Zbiciak, Artur Dymowski, Mariusz Guz, Mirosław 
Karpiński, Artur Kruk, Dominik Nurkiewicz, Marek Piaskowski, Kamil Socik, Artur 
Strybuć, Paweł Sulejewski, Marcin Tucin.
Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe otrzymały: Katarzyna Bereza, 
Katarzyna Kujawa, Katarzyna Rakowska, Monika Panek, Anna Marciniak.

Wybory do Rady Szkoły (w korytarzu Jedynki).

Na pierwszym planie Ania Badetko z klasy VII C.
Od lewej: Joanna Zygmunt, Joanna Chacińska, Małgorzata Wełna, 

Katarzyna Włoś, X.
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Brak zdjęcia. Lista absolwentów klasy VIII C (wych. Henryka Duda)
W kolejności alfabetycznej: Karina Bogucka, Iwona Lewińska, Agnieszka Mielnicka, 
Katarzyna Milczarek, Iwona Mościcka, Edyta Nagraba, Grażyna Nieznańska, 
Ewa Pałaszewska, Dorota Piwowarska, Wioletta Ratyńska, Anna Rosłan, Monika 
Siennicka, Żaneta Skowrońska, Urszula Waś, Agnieszka Wydryszek, Anna 
Zych, Cezary Brogosz, Paweł Falfus, Robert Kowalski, Tomasz Kurowski, Piotr 
Niedźwiecki, Tomasz Nowak, Marcin Radzio, Tomasz Staniec, Karol Trześniewski, 
Konrad Trzonkowski, Sylwester Turowski, Rafał Wronka.
Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody otrzymały: Karina Bogucka, Ewa 
Pałaszewska, Edyta Nagraba, Anna Rosłan, Grażyna Nieznańska, Anna Zych.

14 czerwca 1991 roku
Biblioteką szkolną opiekowała się Danuta Kędzierska i Łucja Szymańska. W roku 
szkolnym 1990/1991 wypożyczyły 5674 książki, średnio dziennie wypożyczano 65 
książek, średnio dziennie bibliotekę odwiedzało 58 osób. Oprócz wypożyczania 

książek nauczycielki prowadziły przez cały rok szkolny lekcje biblioteczne (26 
lekcji). W ciągu roku szkolnego do biblioteki zakupiono tylko 57 książek. Uczniowie 
szczególnie wyróżniający się w pracy bibliotecznej otrzymali nagrody książkowe.

Absolwenci klasy VIII B z wychowawczynią Stefanią Korżawską.
W kolejności alfabetycznej: Aneta Boćkowska, Iwona Czerska, Katarzyna 

Drążewska, Anna Frąckiewicz, Anna Izdebska, Ilona Klarecka, Aneta Mata, 
Beata Materko, Aneta Orych, Monika Piątek, Aneta Pietrzak, Magdalena 

Siedlecka, Beata Sobańska, Sylwia Skonieczna, Sylwia Szeliga, Edyta Tryc, 
Agnieszka Tyl, Ewa Ważyńska, Marcin Brejnakowski, Paweł Czarkowski, Marcin 

Molski, Robert Sasin, Robert Supeł, Piotr Wiak, Piotr Witek.
Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe otrzymały: Sylwia 

Skonieczna, Anna Izdebska, Katarzyna Drążewska, Aneta Pietrzak.
Fot. ze zbiorów prywatnych Sylwii Skoniecznej.

17 czerwca 1991 roku
Od godziny 16.30 trwała w szkole zabawa przy muzyce dla uczniów klas ósmych.

19 czerwca 1991 roku
O godzinie 15.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas VIII 
poprzedzone mszą św. w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie 
(02.06.1991). Odpowiedzialną za tę uroczystość była Henryka Duda. Na 
uroczystość zostali zaproszeni nauczyciele i rodzice wszystkich absolwentów. 
Rodzicom uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu wręczone zostały 
listy gratulacyjne. Rada Pedagogiczna przyznała nagrody książkowe wszystkim 
uczniom, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz laureatom wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych, tj. Katarzynie Berezie i Beacie Sobańskiej za zajęcie 
III miejsca w konkursie języka rosyjskiego (opiek. Anna Falfus) i Konradowi 
Trzonkowskiemu za zajęcie III miejsca w konkursie geograficznym (opiek. Henryka 
Duda).

Długoletnie opiekunki 
biblioteki szkolnej Danuta 
Kędzierska i Łucja 
Szymańska.
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21 czerwca 1991 roku
Odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I – VII: o godzinie 8.30 
uczniowie uczestniczyli we mszy św. w kościele Matki Bożej Częstochowskiej 
przy ul. Kościelnej. O godzinie 10.30 uczniowie klas IV – VII oraz o godzinie 
11.30 uczniowie klas I – III otrzymali świadectwa ukończenia klasy i nagrody. 
Odpowiedzialnymi za tę uroczystość były Teresa Przeździecka i Halina Nowicka.
Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali 
uczniowie z klasy I A (wych. Jadwiga Mierzejewska): Anna Durka, Karol Boński, 
Marcin Nowak, Paweł Tajchman, Marcin Wojda; z klasy I B (wych. Barbara Kielak): 
Monika Kałuzińska, Aneta Kamont, Alicja Miszczuk, Ewa Mokrska, Natalia Urbaniak, 
Artur Banaszek, Paweł Bąk, Paweł Rakowski, Zbigniew Trzcianowski; z klasy I C 
(wych. Marzena Skrzypkowska): Sylwia Nagraba, Anna Pszczółkowska, Katarzyna 
Tymińska, Katarzyna Żenrowska, Michał Kozłowski, Marek Łukasz, Jarosław 
Kielczyk, Marek Wojdyna; z klasy I D (wych. Anna Michalska): Klaudia Nowicka, 
Jolanta Pszczółkowska, Angelika Rosłan, Marcin Ekiert, Mariusz Karwowski, 
Kacper Szczepański; z klasy I E (wych. Joanna Wojda): Ewelina Buchlet, 
Aleksandra Ćwikła, Katarzyna Pietrzak, Joanna Saks, Marta Staniszewska, Dorota 
Sulejewska, Piotr Tlaga; z klasy II A (wych. Krystyna Kazulo): Aleksandra Paterek, 
Grzegorz Jastrzębski, Łukasz Lipiński, Krzysztof Wyszyński; z klasy II B (wych. 
Halina Nowicka): Malwina Chorowiec, Łukasz Lewandowski, Agnieszka Petlińska, 
Radosław Rykiel, Anna Skonieczna, Kinga Tomaszewska, Paulina Wierzbicka;  
z klasy II C (wych. Alicja Mierzejewska): Grzegorz Mierzejewski, Paweł Sajewiec, 
Grzegorz Sasin, Damian Pietrzak, Karolina Zawadzka; z klasy III A (wych. Barbara 
Włoś): Anna Nizio, Katarzyna Tlaga, Konrad Lach, Rafał Marchewka, Kinga Jagnus; 
z klasy III B (wych. Bogumiła Wytrykus): Monika Giers, Monika Nagraba, Beata 
Rosłaniec, Magdalena Sobczak, Tomasz Ziółkowski; z klasy III C (wych. Helena 
Kamińska): Bartosz Bogucki, Robert Gut, Rafał Ciarkowski. Nagrody i świadectwa 
z wyróżnieniem otrzymali uczniowie: z klasy IV A (wych. Teresa Przeździecka): 
Honorata Porzezińska, Anna Załęska, Marta Chylińska, Wioletta Oryga, Anna 
Grochowska, Aneta Klimek: świadectwo z wyróżnieniem: Monika Pikus, Monika 
Rosak, Mariusz Marchewka, Robert Boćkowski; z klasy IV B (wych. Henryka 
Duda): Aneta Klarecka, Agnieszka Zawadzka, Paweł Wojtczuk, Piotr Wydryszek; 
z klasy V A (wych. Wanda Bąk): Joanna Bloch, Katarzyna Gut, Agata Rosłan, 
Szymon Mojzesowicz, Sławomir Polański; świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: 
Marcin Bartnik, Katarzyna Sikorska, Andrzej i Krzysztof Niski; z klasy V B (wych. 
Małgorzata Zygmunt): Marta Pszczółkowska, Adrianna Przetacka, Eliza Wytrykus, 
Norbert Banaszek, Sebastian Zalewski; z klasy V C (wych. Krystyna Kobylewska): 
Dominika Gutowska, Anna Rosak, Beata Siedlecka, Anna Strybuć, świadectwo 
z wyróżnieniem otrzymały: Renata Barbachowska, Małgorzata Cicha, Marta 
Durka, Aneta Gomoła, Magdalena Pełka; z klasy VI A (wych. Anna Falfus): Beata 
Mierzejewska, Adam Bloch, Wojciech Koliński, Marcin Kielak, Joanna Chacińska, 

Katarzyna Włoś, Marta Góral, Joanna Kielczyk, Małgorzata Pątkowska; z klasy 
VI B (wych. Jolanta Filipowicz) świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę otrzymali: 
Edyta Budna, Katarzyna Ciastko, Marlena Reutowicz, Justyna Witek, świadectwa 
z wyróżnieniem otrzymali: Magdalena Duchnowska, Agnieszka Strybuć, Renata 
Ślusarczyk, Zbigniew Brzózka, Marcin Dorotkiewicz; z klasy VII A (wych. Małgorzata 
Zygmunt) nagrodę otrzymał Marcin Pszczółkowski; z klasy VII B (wych. Teresa 
Bartnik) świadectwo z wyróżnieniem otrzymali: Agnieszka Bogusz i Paweł Nagraba; 
z klasy VII C (wych. Mirosława Bogucka) nagrody otrzymali: Anna Badetko, 
Renata Dymowska, Joanna Krzywda, Małgorzata Wełna, Joanna Zygmunt, Cezary 
Chudzian.

Czerwiec - lipiec - sierpień 1991 roku
Rozpoczęła się akcja pod hasłem „Czysta szkoła”. Podczas wakacji wykonano 
niezbędne prace remontowe pracowni pracy-techniki chłopców, kuchni, świetlicy, 
dachu (20 mln. zł.), wykonano 3 nowe piece (po 8 mln. zł. każdy) z pozyskanych 
środków finansowych. Natomiast malowanie i zagospodarowanie klas lekcyjnych 
przeprowadzili rodzice uczniów, nauczyciele i uczniowie, w zamian otrzymali 
obietnicę ponad rocznego przebywania w tym pomieszczeniu ich dzieci. Po 
podliczeniu kosztów materiałów, okazało się, że odnowienie jednej izby szkolnej to 
1 700 000 zł, ponieważ na I piętrze było 7 izb i hol, na II piętrze 8 izb i hol, to koszt 
odnowienia wyniósł 30 000 000 zł. Rada Szkoły wystosowała listy z podziękowaniem 
do rodziców, nauczycieli i uczniów.

31 sierpnia 1991 roku
Z tym dniem zakończyły pracę w Szkole Podstawowej nr 1 Stefania Korżawska 
(przeszła do Szkoły Podstawowej nr 3) i Henryka Duda (przeszła do Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Wołominie).

Rok szkolny 1991/1992

29 sierpnia 1991 roku
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor Wanda Wiktorko przedstawiła nowo 
zatrudnionych nauczycieli: Danutę Majer, Katarzynę Fornalczyk, Annę Tchórzewską, 
Krystynę Ślęzak (s. Hannę) i Mariusza Duckiego, jednocześnie poinformowała  
o braku możliwości zatrudnienia 5 nauczycieli emerytów.
Pracę w szkole kontynuują: Teresa Bartnik, Wanda Bąk, Mirosława Bogucka, 
Anna Falfus, Jolanta Filipowicz, Agnieszka Gut, Krystyna Kobylewska, Krystyna 
Kazulo, Zbigniew Kułak, Angelina Maciążek, Danuta Majer, Teresa Przeździecka, 
Małgorzata Zygmunt, Teresa Gontek, Stanisław Kułak, Czesław Tenderenda, 
Halina Wardaszko, Barbara Olszak (zastępca dyrektora szkoły), Barbara Włoś, 
Bogumiła Wytrykus, Joanna Wojda, Jadwiga Mierzejewska, Barbara Kielak, 
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Marzena Skrzypkowska, Anna Michalaka, Hanna Michalik-Mróz, Halina Nowicka, 
Alicja Mierzejewska, ks. Stanisław Popis, Janina Cholewińska, Ewa Mojzesowicz 
(kierownik świetlicy), Bogumiła Czudowska (wychowawca w świetlicy), Danuta 
Kędzierska (bibliotekarka) i Łucja Szymańska (bibliotekarka).
– Minister Edukacji Narodowej dnia 24 sierpnia 1991 roku wydał następujące 
zarządzenie: „ Wymiar zmniejszenia obowiązkowych godzin zajęć wynosi  
4 godziny tygodniowo w każdej klasie i nie może powodować likwidacji nauczanego 
przedmiotu”. W związku z tym zarządzeniem zlikwidowano w szkole 113 godzin.

01 września 1991 roku

Wrzesień 1991 roku
Zatrudniono dozorców-palaczy P. Fijałka i R. Nagrabę. Do ich obowiązków należało 
m.in.: utrzymanie porządku wokół szkoły, palenie w kotłowni, noszenie węgla do 
pieców w budynku szkolnym.

Październik 1991 roku
Przebudowano podwyższając siatkami ochronnymi mur-ogrodzenie wokół szkoły, 
wymalowano hol, klatki schodowe oraz podłogi; hol na II piętrze został ozdobiony 
malowidłami wykonanymi przez Teresę Przeździecką i Annę Tchórzewską.

10 października 1991 roku
Siłami społecznymi pomieszczenia szkolne zostały odnowione przy końcu ubiegłego 
roku szkolnego. Pozostały do odnowienia klatki schodowe, hol górny i mała sala 
gimnastyczna. Z apelem o pomoc w tych pracach zwróciła się dyrektor szkoły 
do nauczycieli. Był to czas, kiedy dyrektorzy zostali zobowiązani do „szukania 
pieniędzy” na pokrycie wydatków szkolnych. Toteż dyrektor szkoły przedstawiła 
członkom Rady Pedagogicznej następujący plan: „Szkoła zdobędzie pieniądze, 
jeśli wydzierżawi plac za salą gimnastyczną na 5 lub 6 sklepów. Otrzyma za każdy 
po 1 milionie złotych miesięcznie. Około 1 miliona miesięcznie szkoła uzyska 
za wynajęcie sal szkolnych na lekcje języka angielskiego. Będzie to zależało 
od ilości godzin przeznaczonych na te zajęcia. Są prowadzone pertraktacje  
w sprawie wynajęcia sali gimnastycznej na zajęcia sportowe. Wszystkie pieniądze 
będą przeznaczone na potrzeby szkoły. Młodzież szkolna chciałaby pracować  
w sklepiku szkolnym. Do prowadzenia z młodzieżą sklepiku zgłosiły się koleżanki: 
Agnieszka Gut i Jolanta Filipowicz”. Powyższe zamierzenia zostały zrealizowane 
w pierwszym półroczu.

Grudzień 1991 roku
Uroczysty wieczór wigilijny został zorganizowany w sali gimnastycznej przez 
Jadwigę Mierzejewską, Teresę Gontek, Halinę-Grażynę Nowicką, Wandę Bąk.  
W spotkaniu udział wzięli licznie przybyli goście.

Wanda Wiktorko (z lewej) rozpoczęła drugą kadencję pełnienia funkcji 
dyrektora szkoły, zastępcą dyrektor szkoły była w dalszym ciągu 

Barbara Olszak (z prawej).

– Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się o godzinie 8.30 dla uczniów klas IV – 
VIII, dla uczniów klas II – III o godzinie 10.00 a dla klas I i „O” o godzinie 11.00.
– W 25 oddziałach rozpoczęło naukę 662 uczniów, pracowało 39 nauczycieli,  
w tym 4 emerytów.
– Czterostopniowa skala obejmująca następujące oceny: stopień bardzo dobry – 5, 
stopień dobry – 4, stopień dostateczny – 3, stopień niedostateczny – 2, od 1991 
roku została poszerzona, dodano ocenę 1 (niedostateczną) i ocenę 6 (celującą). 
Ocena 2 stała się od tej chwili oceną pozytywną o nazwie mierna (od roku 
szkolnego 1999/2000 zmieniono nazwę oceny 2 na dopuszczająca). W klasach 
I – III stosowano ocenę opisową.

Uczestnicy 
wieczoru 

wigilijnego, 
XII 1991.
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Styczeń 1992 roku
W związku z wyborem zawodu, uczniowie z klas VIII uczestniczyli w spotkaniu 
z psychologiem z Poradni Wychowawczo-Zawodowej na temat „czynników 
warunkujących wybór zawodu”. Zorganizowano także pogadanki psychologa 
z rodzicami na zebraniach rodzicielskich. Przeprowadzona została ankieta 
„życzeń zawodowych”. Zbadano 20 uczniów z klasy VIII z grupy dyspanseryjnej 
w celu udzielenia im pomocy w wyborze zawodu zgodnie ze stanem zdrowia. 
Prowadzona była gazetka zawodowa informująca uczniów o systemie szkolnictwa 
ponadpodstawowego.

14 stycznia 1992 roku
Pielęgniarka szkolna zapoznała członków Rady Pedagogicznej z wynikami badań 
lekarskich uczniów za okres od września 1991 do stycznia 1992. Zrobiono bilans 
pod względem kompleksowym 6-latków i 14-latków. Przeprowadzono badania 
ambulatoryjne: u 10 uczniów stwierdzono złe widzenie barw, u 14 zmierzono 
ciśnienie, u 41 znaleziono we włosach gnidy. W grupach dyspanseryjnych znalazło 
się 463 uczniów, w tym: zaburzenia w rozwoju ruchowym – 85 uczniów, zaburzenia 
w rozwoju psychicznym – 30, wady wzroku – 89, przewlekłe choroby jamy nosowo-
gardłowej – 30, zaburzenia słuchu – 3, przewlekłe choroby układu oddechowego 
– 31, astma oskrzelowa – 5, choroby reumatyczne i zaburzenia układu krążenia 
– 4, przewlekłe choroby układu moczowego – 8, trwałe uszkodzenie narządów 
ruchu i zaburzenia statyki ciała – 112, inne choroby przewlekłe – 31, cukrzyca – 3, 
białaczka – 1, hemofilia – 1. Pielęgniarka wystąpiła z prośbą do dyrektor szkoły  

o zorganizowanie gimnastyki korekcyjnej, gdyż wzrosła liczba dzieci ze skrzywieniem 
kręgosłupa i płaskostopiem. Prosiła także o prowadzenie ćwiczeń śródlekcyjnych 
oraz o szczególną troskę o dzieci chore na cukrzycę. Poinformowała o możliwości 
bezpłatnego pobytu dzieci w sanatorium.
Szkoła w miarę swoich możliwości i warunków zajmuje się nie tylko kształceniem 
uczniów, ale otacza je opieką materialną.  W pierwszym półroczu z bezpłatnych 
obiadów korzystało 42 uczniów (fundusz Opieki Społecznej i Komitetu 
Rodzicielskiego), 30 uczniów otrzymało paczki ze słodyczami oraz 5 skorzystało  
z zapomóg (fundusz ks. proboszcza Jana Sikory), 26 uczniów otrzymało zapomogi 
po 100 000 zł (fundusz Urzędu Gminy), ponadto kilkanaście rodzin objętych jest 
opieką stałą, otrzymują węgiel, opłaty rachunków za prąd, talony na żywienie w barze.

17 stycznia 1992 roku
W czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej nauczyciele zgłosili uwagi dotyczące 
trudności realizowania programu z niektórych przedmiotów przy zmniejszonej 
liczbie godzin (Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 24 sierpnia 1991 
roku) np. historii, biologii.
Zmniejszenie godzin ujemnie wpływało na wyniki w nauce i zachowaniu uczniów.
Dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, pedagog szkolna zmagali się z uczniami 
nie realizującymi obowiązku szkolnego pomimo orzeczeń sądowych. Czterech 
uczniów zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do 
Sądu Rodzinnego i Nieletnich skierowano pisma interwencyjne w sprawie dwóch 
uczniów, wydano opinie do sądu w sprawie siedmiu uczniów, wysyłano pisma do 
rodziców w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne z informacją 
o grzywnie pieniężnej. Pedagog szkolna w trudnych sytuacjach prowadziła rozmowy 
z rodzicami w szkole (98) i w domach (37), prowadziła rozmowy z uczniami, 
wychowawcami klas, z rodzicami w obecności wychowawców i dyrekcji szkoły. 
Trudności widziano m. in. w braku godziny wychowawczej, szczególnie w klasach 
V i VII.

13 lutego 1992 roku
„Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty” weszła w życie 25.10. 
1991 r. natomiast przepisy rozdziału 7 weszły w życie z dniem 1 stycznia 1992 
r. (finansowanie szkół i placówek publicznych). W ustawie zapisano główne cele 
i zadania współczesnej szkoły: „[…] Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu 
u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania 
dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na 
wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi 
warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków 
rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 
sprawiedliwości i wolności”.

Jasełka wystawiane przez uczniów.
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Luty 1992 roku
Zgodnie z prośbą rodziców zmniejszono o 3 godziny naukę języka rosyjskiego w 
 klasie piątej na korzyść zwiększenia lekcji historii.
Zorganizowano lekcje pływania dla uczniów klas czwartych ze względu  
na skrzywienia kręgosłupa.

12 marca 1992 roku
Członkowie Rady Pedagogicznej wyrazili zgodę (zgodnie z Ustawą z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 10) na złożenie przez ucznia klasy VIII C  
egzaminów eksternistycznych ze wszystkich przedmiotów do 10 marca 1992 w 
związku z jego wyjazdem do Włoch. Po pomyślnie zdanych egzaminach uczeń 
otrzymał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Kwiecień 1992 roku

Rozstrzygnięty został konkurs dla uczniów „Najbardziej kulturalna klasa” (trwający 
od XI 1991). Trzy nagrody ufundowali: ksiądz Stanisław Popis, dyrektor szkoły 
Wanda Wiktorko i opiekun sklepiku szkolnego Agnieszka Gut. I miejsce zajęli 
uczniowie klasy IV B; II – klasy VI C; III – klasy VI A; IV – klasy IV A; V – klasy V A; 
VI – klasy V C; VII – klasy VI B; VIII – klasy V B; IX – klasy VII C; X – klasy VII B; 
XI – klasy IV C; XII – klasy VIII A; XIII – klasy VII A; XIV – klasy VIII C; XV – klasy 
VIII B.
– W ramach profilaktyki społecznej uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli  
w pogadankach na temat: „Przygotowanie do świadomego macierzyństwa” i AIDS.
– W bibliotece szkolnej przeprowadzono skontrum, tj. dokonano faktycznej oceny 
księgozbioru, wycofano książki z lat 50. i książki zniszczone, które przekazano na 
makulaturę (ogółem 1201 egzemplarzy, na łączną kwotę 18. 285 zł).
Przeprowadzono 26 lekcji bibliotecznych, wypożyczono uczniom – 4408 voluminów, 
a nauczycielom – 316 voluminów.

Laureaci I miejsca w konkursie „Najbardziej kulturalna klasa”, 
uczniowie klasy IV B (wych. Agnieszka Gut).

W kolejności alfabetycznej: Monika Denis, Anna Gorzkowska, Monika Giers, 
Sylwia Giers, Agnieszka Kacprzak, Katarzyna Kubuj, Katarzyna Marczak, 
Katarzyna Laskowska, Monika Nagraba, Anna Ołowska, Beata Rosłoniec, 
Magdalena Sobczak, Ewa Szybowska, Izabella Świstak, Adrianna Thiel, 

Marzena Zawistowska, Michał Budziszewski, Rafał Gąsiorek, Rafał Konowski, 
Tomasz Matlakowski, Robert Miner, Paweł Osik, Mariusz Sobański, Marcin 

Skrzypczyk, Tomasz Ziółkowski.

Laureaci III miejsca w konkursie „Najbardziej kulturalna klasa”, 
uczniowie klasy VI A z wychowawczynią Wandą Bąk.

W kolejności alfabetycznej: Joanna Bloch, Marta Borkowska, Agata Drążewska, 
Marta Drukalska, Bożena Gryczka, Katarzyna Gut, Inga Kalisiak, Anna Królik, 
Monika Lewicka, Iwona Nowakowska, Kinga Osmólska, Agata Rosłan, Anna 
Szydlik, Dorota Turzyniecka, Katarzyna Sikorska, Dorota Witkowska, Sylwia 

Zielińska, Marcin Bartnik, Szymon Mojzesowicz, Krzysztof Niski, Marcin Piątek, 
Sławomir Polański, Bartłomiej Powierża, Paweł Pszczółkowski, Marcin Rama, 

Łukasz Szczęsny, Jacek Ślusarczyk, Łukasz Włodarek.
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– Świetlica sprawowała funkcję wychowawczo-opiekuńczą nad uczniami klas I.
– III. Organizowano pomoc w nauce, zabawy i gry ruchowe na powietrzu; 
kształtowano nawyki kultury życia codziennego, nawyki higieniczne; rozwijano 
samodzielność i społeczną aktywność; współdziałano z rodzicami dzieci 
sprawiających trudności wychowawcze. Za ok. 600 000 zł zakupiono układanki, 
gry, piłki, artykuły do rysowania i malowania itp. Z opieki korzystało 33 uczniów  
(w dwóch grupach).

13 kwietnia 1992 roku
Uczniowie klas III – VIII po raz pierwszy obejrzeli spektakl w konwencji pantomimy 
klasycznej. Fabułą „Kalejdoskopu” była historia clochardów, włóczykijów 
uwikłanych w komiczne i refleksyjne sytuacje. Postacie ukazały życie w karykaturze  
i z przymrużeniem oka. Ironia, humor i poezja odsłoniły różne cechy charakteru 
człowieka, z jego zaletami i wadami. Dowcip i fantazja mieszały się tu ze zwykłymi 
słabostkami jakie towarzyszą na co dzień każdemu z nas.

24 maja 1992 roku

1 czerwca 1992 roku

Pamiątka I Komunii św., uczniowie z klas II z zastępcą dyrektora Barbarą Olszak 
(po lewej), księdzem prałatem Janem Sikorą i siostrą Hanną (Krystyna Ślęzak). 
W kronice szkolnej zapisano: „Po wprowadzeniu lekcji religii do szkoły ks. Jan 

Sikora nie tylko fotografuje się z naszymi dziećmi i nauczycielami. Bywa również 
na szkolnych uroczystościach, co miesiąc przesyła nam okrągłą sumkę dla 

potrzebujących uczniów, uczy patriotyzmu i błogosławi”.
Dzień Dziecka pt. „Mała Miss Baśni’ 92” zorganizowano na boisku szkolnym.
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23 czerwca 1992 roku

Uczniowie klas ósmych pożegnali 
Jedynkę, a ich pożegnała 

dyrektor szkoły Wanda Wiktorko 
słowami: „Żegnam Was. Dziękuję, 

że byliście!”.

Uczniowie klas VII także żegnali swoich starszych kolegów, na zdjęciu śmieją 
się z prezentowanych żartobliwych tekstów na temat nauczycieli.

„Żegnam Cię szkoło, nie jesteś piękna, ale dużo dobra i miłości tu było!” 
– Jacek Pawelas za nim Monika Chojnacka.

Ostatni taniec na 
boisku szkolnym.



75Szkolne kalendarium budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie...74 Anna Wojtkowska

Uczniowie klasy VIII A z wychowawczynią Małgorzatą Zygmunt, 
nauczycielami Jolantą Filipowicz i Mariuszem Duckim.

W kolejności alfabetycznej: Joanna Durka, Lidia Gałązka, Monika Gawryś, 
Aldona Karpińska, Monika Królik, Monika Kursa, Agnieszka Lach, Edyta 

Marchewka, Monika Nowicka, Marzena Piasecka, Magdalena Piwowarska, 
Agnieszka Tucin, Monika Wycech, Michał Bloch, Adam Ciszewski, Mariusz 

Kuśpit, Rafał Musiatowicz, Paweł Parchoć, Jacek Piątkowski, Marcin 
Pszczółkowski, Adam Reda, Marcin Skonieczny, Tomasz Wierzba, Krzysztof 

Wójcik, Mariusz Wronka. Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz 
nagrody otrzymali: Agnieszka Lach i Marcin Pszczółkowski.

Uczniowie klasy VIII B  z wychowawczynią Teresą Bartnik.
W kolejności alfabetycznej: Sylwia Bąk, Agnieszka Bogusz, Monika 

Brejnakowska, Kinga Galicka, Dorota Jędrzejewska, Iwona Kokoszka, 
Magdalena Komoń, Monika Krupa, Katarzyna Makowska, Kinga Olszewska, 
Monika Rudnik, Katarzyna Rychta, Sylwia Zawadka, Beata Zych, Sławomir 
Barbachowski, Marcin Józefowicz, Tomasz Laskowski, Kamil Lewandowski, 

Sławomir Łukasiewicz, Paweł Nagraba, Tomasz Osłowski, Paweł Rama, 
Przemysław Tucin, Radosław Turowski.

Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz nagrody otrzymali: 
Agnieszka Bogusz, Dorota Jędrzejewska, Kamil Lewandowski, Rafał Nagraba i 

Tomasz Osłowski.
Fot. ze zbiorów prywatnych Teresy Ramy.

Uczniowie klasy VIII C z wychowawczynią Mirosławą Bogucką.
W kolejności alfabetycznej: Anna Badetko, Monika Chojnacka, Renata 

Dymowska, Katarzyna Głowacka, Monika Gutowska, Monika Hryniewiecka, 
Magdalena Kmieć, Edyta Krygier, Joanna Krzywda, Elżbieta Porzezińska, 

Anna Romaniuk, Joanna Stawikowska, Anna Szulc, Małgorzata Wełna, Joanna 
Zygmunt, Borys Bród, Cezary Chudzian, Marek Czumaj, Roman Kraszewski, 

Jacek Pawelas, Łukasz Piwowarski, Adam Racki, Rafał Radomski, Marcin 
Stodolak, Robert Szatybełko, Waldemar Szymański, Michał Ziółkowski.

Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz nagrody otrzymali: Anna 
Badetko, Monika Chojnacka, Cezary Chudzian, Renata Dymowska, Edyta 

Krygier, Joanna Krzywda, Marcin Stodolak i Joanna Zygmunt.
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24 czerwca 1992 roku
Zakończył pracę w Szkole Podstawowej nr 1 ks. Stanisław Popis. W 1990 roku 
powiedział: „Gdy dowiedziałem się (po przyjeździe z pielgrzymki), że od września 
1990 roku pójdę uczyć religii do szkoły, trochę się bałem, jak będę przyjęty 
przez grono nauczycieli i uczniów. Po miesiącu nauki okazało się, że obawy były 
bezpodstawne. Atmosfera w szkole jest miła”.

24 czerwca 1992 roku
Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I – VII. O godzinie 9.00 
uczniowie uczestniczyli we mszy św. w kościele Matki Bożej Częstochowskiej 
przy ulicy Kościelnej w Wołominie, następnie od 10,30 w programie artystycznym 
zorganizowanym przez nauczycielki Joannę Wojdę, Halinę Nowicką i Jolantę 
Skrzypkowską w sali gimnastycznej.
Natomiast świadectwa ukończenia klasy (niektórzy uczniowie nagrody i wyróżnienia) 
odebrali w sali lekcyjnej.

Wzór listu gratulacyjnego, który otrzymali rodzice 15 uczniów wyróżniających 
się w nauce i zachowaniu.

Dyrektor Wanda Wiktorko i symboliczne serce dla ks. Stanisława Popisa 
ze słowami: „Księże Stanisławie, wniosłeś do naszej starej, 

dobrej szkoły uśmiech, pogodę ducha, oddawałeś nam najlepszą 
część swojego jestestwa. Bóg zapłać”.
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Uczniowie klasy I A z wychowawczynią Barbarą Włoś.
W kolejności alfabetycznej: Agnieszka Bobel, Aneta Borkowska, Aneta Cichocka, 

Joanna Dybińska, Anita Gańko, Beata Gumienny, Dorota Kamińska, Marta 
Kluczyńska, Żaneta Kwiecień, Marta Lewicka, Ilona Maciąg, Monika Wrana, 

Michał Asman, Dominik Chmielowiec, Artur Cichy, Mariusz Dąbrowski, Tomasz 
Ducki, Sylwester Grabowski, Michał Janusz, Rafał Kokoszka, Piotr Łabędź, 

Paweł Maciążek, Jakub Marcinkiewicz, Mariusz Miałkowski, Ignacy Mościcki, 
Paweł Sitkowski, Łukasz Turowski, Krzysztof Tyburski, Michał Wilczyński, 

Tomasz Wojdyna.

Uczniowie klasy I B z wychowawczynią Bogumiłą Wytrykus.
W kolejności alfabetycznej: Katarzyna Białek, Marzena Cieślak, Magdalena 

Kacprzak, Julita Krawczuk, Joanna Laszuk, Marta Lewicka, Marta Łukasiewicz, 
Katarzyna Mizera, Aneta Olszewska, Magdalena Roganowska, Marta Sellig, 

Magdalena Sobieska, Robert Cieślak, Rafał Czerski, Łukasz Dzięcioł, Waldemar 
Grzelak, Daniel Kolbus, Grzegorz Kominek, Piotr Laskowski, Maciej Laszuk, 
Artur Oryga, Piotr Paterek, Konrad Rudziński, Sylwester Tymiński, Andrzej 

Witek, Tomasz Wydryszek, Łukasz Ziółkowski, Łukasz Zych.

Uczniowie klasy II B z wychowawczynią Barbarą Kielak.
W kolejności alfabetycznej: Aldona Bieniek, Iwona Grochowska, Monika 

Kałuzińska, Aneta Kamont, Alicja Miszczuk, Monika Materko, Ewa Mokrska, 
Wioletta Piasecka, Anna Sobiecka, Marta Staniszewska, Joanna Tchórzewska, 

Natalia Urbaniak, Artur Banaszek, Paweł Bąk, Dariusz Chyliński, Tomasz 
Kobylewski, Łukasz Lipka, Adrian Leś, Łukasz Maciąg, Michał Nowacki, 

Maciej Orych, Hubert Piwowarski, Paweł Rakowski, Adam Sokalski, Paweł 
Szufladowicz, Arkadiusz Szwedowski, Zbigniew Trzcianowski.
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Uczniowie klasy II D z wychowawczynią Anną Michalską.
W kolejności alfabetycznej: Ewelina Buchelt, Anna Kałuska, Beata Łasek, 
Małgorzata Nagraba, Klaudia Nowicka, Joanna Orych, Katarzyna Pietrzak, 

Jolanta Pszczółkowska, Angelika Rosłon, Dorota Sulejewska, Marzena 
Trochonowicz, Anna Waliszewska, Małgorzata Zaręba, Wioleta Zawistowska, 

Tomasz Cichy, Marcin Ekiert, Zbigniew Falencik, Arkadiusz Kałuski, Michał 
Grądzik, Mariusz Karwowski, Piotr Kielak, Sebastian Klimek, Konrad Piątek, 

Michał Pływacz, Łukasz Rosak, Paweł Sowiński, Kacper Szczepański.

Uczniowie klasy III A z wychowawczynią Hanną Michalik-Mróz.
W kolejności alfabetycznej: Dominika Cichocka, Edyta Ciszewska, Dominika 

Filipowicz, Anna Godleś, Magdalena Knaś, Anna Ludwiniak, Aleksandra 
Paterek, Joanna Romaniuk, Karolina Skalska, Katarzyna Strąk, Mariola 

Sałańska, Monika Tlaga, Justyna Wydryszek, Daniel Gawryś, Marcin 
Gorczyński, Grzegorz Jastrzębski, Łukasz Lipiński, Paweł Łasek, Marcin Miętus, 
Michał Nikonowicz, Sławomir Pawelas, Patryk Roguski, Grzegorz Sieradziński, 

Przemysław Stachura, Marcin Stańczak, Łukasz Tlaga, Maciej Wierzba, 
Wyszyński Krzysztof, Łukasz Zygmunt.

Uczniowie klasy IV C z wychowawczynią Danutą Majer.
W kolejności alfabetycznej: Kamila Bieniek, Magdalena Drążewska, Sylwia 
Ducha, Katarzyna Filipowicz, Marta Gawlik, Katarzyna Jurczyńska, Anna 

Mizera, Agata Purchała, Aneta Saks, Monika Wyszyńska, Agata Werner, Emilia 
Wojtczuk, Mariusz Bąk, Bartosz Bogucki, Daniel Cichocki, Rafał Ciarkowski, 

Michał Dybiński, Piotr Gawdzik, Robert Gut, Wojciech Jurczyk, Robert 
Jędrzejewski, Marcin Kmieć, Tomasz Klimek, Dariusz Miałkowski, Maciej 

Rychta, Tomasz Sawicki, Paweł Szmyt, Łukasz Wróbel.
Świadectwa ukończenia klasy z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe 

otrzymali: Magdalena Drążewska, Katarzyna Filipowicz, Emila Wojtczuk, Bartosz 
Bogucki, Rafał Ciarkowski, Robert Gut i Łukasz Wróbel.
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Uczniowie klasy V C z wychowawczynią Barbarą Olszak.
W kolejności alfabetycznej: Ewa Asman, Emilia Kałuska, Anna Klepacka, 
Katarzyna Łasek, Urszula Sulejewska, Aneta Wydryszek, Marcin Dzięcioł, 

Marcin Kamiński, Adrian Kartasiewicz, Sławomir Olszewski, Robert Tarsalewski, 
Marcin Witek, Rafał Żelazowski.

Uczniowie klasy VI B z wychowawczynią Małgorzatą Zygmunt.
W kolejności alfabetycznej: Agnieszka Górska, Justyna Hryciuk, Wioletta Kołtało, 

Anna Krasuska, Aneta Koźlarska, Magdalena Paska, Mariola Pietrzak, Marta 
Pszczółkowska, Adrianna Przetacka, Beata Siekaczyńska, Joanna Syrówka, 

Magdalena Tyl, Agnieszka Tymińska, Eliza Wytrykus, Norbert Banaszek, 
Dominik Kartasiewicz, Adam Kotowicz, Krystian Kielak, Norbert Lewicki, Robert 

Młynarski, Marek Ołdak, Rafał Opłotny, Karol Thiel, Radosław Wiśniewski, 
Marcin Ziomek, Sebastian Zalewski.

Świadectwa ukończenia klasy z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe 
otrzymali: Marta Pszczółkowska, Adrianna Przetacka, Eliza Wytrukus, Norbert 

Banaszek, Karol Thiel i Sebastian Zalewski.

Uczniowie klasy VII A z wychowawczynią Anną Falfus.
W kolejności alfabetycznej: Dorota Cicha, Joanna Chacińska, Marta Góral, 

Wioletta Jakubowska, Izabela Kaska, Joanna Kielczyk, Beata Mierzejewska, 
Małgorzata Piątkowska, Katarzyna Roguska, Edyta Sasin, Iwona Sawicka, 

Małgorzata Sulejewska, Agnieszka Świtek, Ewa Świat, Małgorzata Wierzba, 
Katarzyna Włoś, Adam Bloch, Paweł Godleś, Albert Gut, Artur Kominek, Norbert 

Kruk, Marcin Kielak, Wojciech Koliński, Piotr Malinowski, Piotr Marcinkiewicz, 
Marek Miller, Marcin Młynarski, Daniel Nadwodny, Karol Perucki, Zbigniew 

Skrzypczyk, Grzegorz Sowiński, Łukasz Stachura, Damian Wilczak.
Świadectwa ukończenia klasy z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe 

otrzymali: Joanna Chacińska, Marta Góral, Joanna Kielczyk, Beata 
Mierzejewska, Małgorzata Piątkowska, Katarzyna Włoś, Albert Gut, Adam Bloch, 

Marcin Kielak i Wojciech Koliński.
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Uczniowie klasy VII C z wychowawczynią Agnieszką Gut.
W kolejności alfabetycznej: Marzena Banaszek, Agnieszka Banaszek, Joanna 
Falkenberg, Jolanta Kwiatkowska, Aneta Nowak, Katarzyna Marchewka, Maria 

Przybysiak, Katarzyna Rewerska, Ewa Sasin, Aneta Urmanowska, Marcin 
Budek, Tomasz Dzięcioł, Paweł Miętus, Michał Machalski, Bogumił Stawikowski, 

Michał Moński, Daniel Piotrowski, Andrzej Kałuski, Grzegorz Turlej.
Świadectwo ukończenia klasy z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową 

otrzymała Marzena Banaszek.

Źródło:
Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie (1982 – 1995); Księga protokołów Rady Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie (1991 – 1992; 1992 – 1993); informacje uzyskane od Anny 
Badetko-Beredy [Wołomin 24 VIII 2017].

Uczniowie klasy VII B z wychowawczynią Jolantą Filipowicz.
W kolejności alfabetycznej: Edyta Budna, Katarzyna Ciastko, Anna Czerska, 

Angelika Dąbrowska, Magdalena Duchnowska, Ewelina Dypold, Ewelina 
Gorczyńska, Monika Grochal, Edyta Lipińska, Edyta Oniszk, Marlena Reutowicz, 

Magdalena Siekaczyńska, Sylwia Syrówka, Renata Ślusarczyk, Agnieszka 
Strybuć, Agnieszka Tymińska, Justyna Witek, Dariusz Barbachowski, Krzysztof 

Biesiada, Zbigniew Brzózka, Dariusz Cichy, Norbert Dołkowski, Marcin 
Dorotkiewicz, Paweł Leszczyński, Tomasz Łapiński, Norbert Materko, Artur 

Młoduchowski, Dariusz Sędek, Dariusz Uszyński, Artur Wincenciuk.
Świadectwa ukończenia klasy z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe 

otrzymali: Edyta Budna, Katarzyna Ciastko, Marcin Dorotkiewicz, Marlena 
Reutowicz, Agnieszka Strybuć, Renata Ślusarczyk.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Karol Boński

Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych

U progu XXI wieku, w szczególności wraz z wejściem naszego kraju do 
Unii Europejskiej w 2004 r., nasz motoryzacyjny rynek został zalany przez 
używane samochody zza Odry. Pojazdy z socjalistycznym rodowodem, które 
wciąż stanowiły w dużej mierze istotny fragment krajobrazu polskich ulic  
w żaden sposób nie były w stanie konkurować z zachodnimi odpowiednikami 
i jako takie skazane zostały na zagładę.

W ciągu następnych kilku lat niemal całkowicie zniknęły z naszych ulic. Sytuacja 
ta przyczyniła się jednocześnie do poszerzenia kręgu miłośników weteranów szos, 
bowiem wiele pojazdów, do niedawna znajdujących się  w codziennej eksploatacji, 
w konfrontacji z zachodnimi wozami tej samej klasy stawało się obiektami wręcz 
zabytkowymi.

Świat pojazdów zabytkowych
Okoliczność ta stwarzała więc nie tylko szansę na szybkie i niedrogie 

„zmotoryzowanie” się, ale również na wejście w krąg pasjonatów i kolekcjonerów 
weteranów szos. Ponadto coraz bardziej powszechny dostęp do internetu pozwolił 
na tworzenie klubów miłośników danej marki czy modelu, a także wymianę 
doświadczeń i nawiązywanie znajomości. Właśnie na fali tego zjawiska wkroczyłem 
w świat pojazdów zabytkowych...

Kilkanaście lat temu dość przypadkowo wszedłem w posiadanie blisko  
30- letniego Polskiego Fiata 126p. Odkąd pamiętam fascynowała mnie historia,  
a zwłaszcza materialne jej świadectwa, dlatego szybko poczułem, że „maluch” nie 
jest tylko starym gratem, lecz namacalnym kawałkiem najnowszej historii naszego 
kraju – świadectwem propagandy sukcesu i całkiem udanej próby motoryzacji 
naszego kraju. „Maluchem” zacząłem uczestniczyć w nielicznych wówczas 
imprezach weterańskich, organizowanych w okolicach Warszawy. Atmosfera takich 
spotkań bardzo przypadła mi do gustu. Podczas nich pokonywaliśmy naszymi 
„gratami” znaczne odległości, podziwiając nieznane mi strony lewobrzeżnej 
Warszawy i okolic. Niemal od samego początku zapragnąłem zorganizować 
podobne spotkanie dla miłośników weteranów szos, pokazując tym razem ciekawe 
zakątki swoich stron, a przy okazji podjąć się próby integracji środowiska pasjonatów 
z okolic Wołomina.

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
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Początki wołomińskiego zlotu
Swoje plany postanowiłem zmaterializować w 2005 r. O pomoc zwróciłem 

się do dyrektor ówczesnej galerii „Korozja i Kolor”, pani Jolanty Boguszewskiej 
oraz państwa Teresy i Grzegorza Bednarek, właścicieli wołomińskiego pubu 
„Taaka Ryba”. Tak powstał  Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych. Scenariusz 
imprezy był prosty. W istocie odbyła się wycieczka do zamku w Liwie. Do udziału 
zaprosiliśmy wszystkich miłośników weteranów szos, co najmniej 25-letnich, a więc 
wyprodukowanych przed 1980 rokiem, zarówno tych jedno, jak i dwuśladowych. 
Był to pewnego rodzaju przełom, bowiem dotychczas w naszych stronach 
właściciele motocykli i samochodów spotykali się na oddzielnych zlotach. W mglisty 
poranek, 2 października 2005 r. przed wołomińską galerią „Korozja i Kolor” przy ul. 
Prądzyńskiego stawiły się 34 załogi. Poza uczestnikami z powiatu wołomińskiego  
i Warszawy dotarli także uczestnicy z Lublina i Międzyrzeca Podlaskiego. Po krótkiej 
odprawie kolumna pojazdów, eskortowana przez policyjny radiowóz, dotarła do 
Stanisławowa, gdzie w środku miejscowości zaplanowany został krótki postój. 
Następnie ruszyliśmy do Liwa, zwiedzać zamek książąt mazowieckich. Zakończenie 
zlotu miało miejsce w wołomińskim pubie „Taaka Ryba”, gdzie gospodarze 
przygotowali poczęstunek, po którym przyszedł czas na refleksje i integrację.

Kontynuacja i pierwsze nagrody
Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych okazał się dużym sukcesem, zatem nie 

miałem żadnych wątpliwości, aby przystąpić do przygotowania drugiej edycji tej 
imprezy. II Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych wystartował 1 października 2006 r.  
Tym razem na mecie, zlokalizowanej jak przed rokiem przed wołomińską galerią 
„Korozja i Kolor” stanęło niemal drugie tyle załóg, co poprzednio. Poza uczestnikami 
z najbliższych okolic pojawiły się także załogi z  dalszych miast: Lublina, Łodzi 
oraz Międzyrzeca Podlaskiego. Tym razem trasa przejazdu kolumny pojazdów 
obejmowała w dużej mierze powiat wołomiński. Pierwszym etapem był Radzymin, 
gdzie odbył się pokaz pojazdów na placu Konstytucji 3 – Maja. Następnie udaliśmy 
się do domu dziecka w Dębinkach, gdzie pojazdy uczestników wniosły nieco kolorów 
w szare życie mieszkańców tego miejsca. W dalszej kolejności kolumna pojazdów 
zabytkowych ruszyła do pałacu w Chrzęsnem. Po zwiedzeniu tego obiektu, po 
raz pierwszy w historii Wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych, wręczone 
zostały nagrody. Puchar za najstarszy pojazd otrzymał Waldemar Lau z Radzymina, 
właściciel motocykla M72 z 1952 r., zaś nagroda za najdalszy dojazd powędrowała 
w ręce Jerzego Kukli, który Warszawą 223 przyjechał z Lublina. Zakończenie zlotu 
odbyło się w wołomińskim pubie „Taaka Ryba”.

Myślą przewodnią kolejnej edycji imprezy, III Wołomińskiego Zlotu Pojazdów 
Zabytkowych, który odbył się w dniu 29 września 2007 r., była Bitwa Warszawska 
1920 r. Dlatego na trasie znalazł się Ossów oraz cmentarz wojenny w Radzyminie. 

Na starcie stawiło się 70 załóg. Zasięg imprezy stale się powiększał, o czym 
świadczył udział załóg z tak odległych miast jak Dębica czy Kwidzyn.

Kolejne dwie edycje Wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych odbywały 
się na podstawie zbliżonego scenariusza. Początek imprezy miał miejsce przed 
wołomińską galerią „Korozja i Kolor”, a po krótkiej odprawie zlotowicze ruszali 
w trasę zlotu, jadąc uporządkowaną kolumną. Frekwencja stale rosła. W IV 
Wołomińskim Zlocie Pojazdów Zabytkowych, który odbył się w dniu 27 września 
2008 r., udział wzięło 105 załóg, z czego większość, bo 78, stanowiły samochody 
osobowe. Motocykli, w większości produkcji polskiej i radzieckiej przybyło 27. 
Tym razem trasa zlotu wiodła południowymi krańcami powiatu wołomińskiego,  
a pośród niej znalazło się Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskiego w Wołominie, 
a także gospodarstwo pana Leona Palesy w Czubajowiźnie. Niewątpliwie jednak 
najciekawszym punktem imprezy była wizyta w parku pałacowym w Krubkach – 
Górkach, należącym do prof. Witolda Modzelewskiego, miejscu z historią, w którym 
we wrześniu 1939 r. mjr. Henryk Dobrzański dowiedział się o kapitulacji Warszawy 
i postanowił, że munduru nie zdejmie, przyjmując pseudonim „Hubal”.

V Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych, który miał miejsce w dniu 26 
września 2009 r., po raz ostatni był edycją jednodniową. Frekwencja okazała się 
rekordowa, bowiem ilość załóg niemal przekroczyła 150. Tym razem zlot odwiedził 
powstający Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej przy ul. Orwida w Wołominie, 
który wraz z lokalnymi miłośnikami samochodów marki Saab przygotowali w 
siedzibie Ośrodka wystawę poświęconą swej pasji, zatytułowaną „Saab – samochód  
z wyobraźnią”. Następnie trasa wiodła ulicami Kobyłki, gdzie zaprezentowano jeden 
z najciekawszych zabytków naszych okolic – XVIII wieczną bazylikę mniejszą. 
Niewątpliwie wielką atrakcją tej edycji zlotu była wizyta w nowo powstałym skansenie 
w Kuligowie i prezentacja pojazdów uczestników na paśniku, położonym nieopodal 
starorzecza rzeki Bug. Zakończenie zlotu odbyło się tradycyjnie w wołomińskim 
Pubie „Taaka Ryba”, gdzie wręczono nagrody. Warto zaznaczyć, iż wyróżniono 
Kamilę Perzewską, która przybyła na wołomiński zlot aż z Gdyni. Ponadto, mając na 
względzie, iż od kilku lat znaczna część załóg uczestniczyła w Wołomińskim Zlocie 
Pojazdów Zabytkowych samochodami marki Syrena, postanowiliśmy nagrodzić 
właściciela najstarszego egzemplarza tego wozu. Nagroda trafiła w ręce Andrzeja 
Kuleszy z Nieporętu, właściciela Syreny 104 z 1967 r.

 
Jeden dzień to za mało

Rok 2010 był w historii Wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych przełomowy. 
Impreza rozwijała się i coraz częściej pojawiały się głosy, aby ją rozszerzyć  
o kolejny dzień. Rozpocząłem więc poszukiwanie odpowiedniej bazy noclegowej. 
Nie było to zadaniem łatwym, bowiem okolice Wołomina nijak kojarzą się  
z turystyką, a zwłaszcza z niezbędnym do jej uprawiania zapleczem noclegowym. 
Odpowiedni ośrodek udało mi się znaleźć dopiero w gminie Łochów. Był to Ośrodek 
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Wypoczynkowo – Kolonijny „Koszelanka”, położony nad rzeką Liwiec. Miejsce 
to powstało w latach 70-tych minionego wieku jako ośrodek wczasowy jednego  
z dużych zakładów produkcyjnych, aby w okresie transformacji systemowej, przejść 
na własność gminy Łochów. Malownicze położenie pośród lasu, a zwłaszcza 
„klimat” tego miejsca doskonale komponował się z pojazdami uczestników, 
które powstawały i przeżywały okres swej świetności w tym samym czasie, co 
„Koszelanka”. Kolejną zmianą było przeniesienie terminu imprezy, z przedostatniej 
soboty września, na pierwszy pełny weekend tego miesiąca. 4 września 2010 r. 
wystartował VI Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych. Na starcie, mieszczącym 
się na parkingu przed gmachem Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. 
Prądzyńskiego, stanęło 112 załóg: 86 samochodów osobowych oraz 26 motocykli. 
Na trasie znalazł się, jak w poprzednim roku, Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej, 
gdzie tym razem przygotowaliśmy wystawę „Silnik dwusuwowy w motoryzacji”. 
Następnie kolumna pojazdów ruszyła do domu dziecka w Dębinkach, a w dalszej 
kolejności, zatrzymując się w Jadowie, zlotowicze udali się do bazy noclegowej 
w Koszelance. Drugiego dnia zaplanowany był powrót do Wołomina. Po drodze 
zlotowicze odwiedzili jeszcze Muzeum Etnograficzno – Historyczne w Kamieńczyku 
oraz skansen w Kuligowie. Zakończenie zlotu i wręczenie nagród miało zaś miejsce 
w wołomińskim pubie „Taaka Ryba”. Najstarszym pojazdem okazał się należący 
do Henryka Wyszyńskiego motocykl Sokół 1000 z 1933 r., zaś najdłuższą trasę 
pokonał Michał Schulz, który przyjechał swym Zaporożcem 968 aż z Gdańska.

Niemal od samego początku istnienia Wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych, 
pojawiła się duża grupa entuzjastów dawnej motoryzacji, którzy angażowali się 
w przygotowania kolejnych edycji zlotu i pomagali w jego sprawnym przeprowadzeniu. 

Miłośnicy Dawnej Motoryzacji
Na początku 2011 r. postanowiliśmy zatem sformalizować nasze szeregi  

i powołać stowarzyszenie zwykłe. Zebranie założycielskie odbyło się 10 lutego 2011 r.  
i uczestniczyło w nim 12 osób. W jego efekcie powołano do życia Stowarzyszenie 
o nazwie: „Wołomińskie Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji”, o czym 
powiadomiono Starostę Wołomińskiego w dniu 17 lutego 2011 r. W zakresie 
działania Stowarzyszenia znalazło się w szczególności wspieranie działań 
zmierzających do propagowania opieki nad zabytkami ruchomymi, będącymi 
środkami transportu i innych przedmiotów z nimi związanych, a zwłaszcza 
organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych wydarzeń związanych 
z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o zabytkach motoryzacji, 
jak również podejmowanie działań, mających na celu popularyzowanie miasta 
Wołomina i powiatu wołomińskiego. Od tej pory organizatorem Wołomińskiego Zlotu 
Pojazdów Zabytkowych stało się Wołomińskie Stowarzyszenie Miłośników Dawnej 
Motoryzacji. Jednakże poza organizowaniem tej imprezy zaczęliśmy równolegle 
przygotowywać inną imprezę weterańską, przygotowaną tym razem dla miłośników 

zabytkowych rowerów. I Wołomiński Rajd Zabytkowych Rowerów wystartował  
w dniu 5 czerwca 2011 r., zaś do chwili obecnej odbyło się sześć edycji tej imprezy, 
jednak jest to zupełnie inna opowieść...

VII Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych odbył się w dniach 3-4 września 
2011 r. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Wołomina. Scenariusz był analogiczny, 
jak w latach poprzednich, zaś na trasie przejazdu kolumny pojazdów znalazły się 
Radzymin, skansen w Kuligowie oraz Klasztor i Dom Pomocy w Niegowie. Drugiego 
dnia zlotu uczestnicy powrócili do Wołomina, po drodze odwiedzając dom dziecka 
w Równem. Istotnym novum był natomiast konkurs elegancji, który miał miejsce 
przed Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu. Uczestnicy, którzy jeszcze przed 
zlotem wyrazili chęć uczestnictwa w konkursie prezentowali swe pojazdy przed 
mieszkańcami Radzymina i innymi zlotowiczami, zaś nagrodę przyznało jury, w 
skład którego weszli przedstawiciela władz miasta. Ponadto w bazie noclegowej, 
zlokalizowanej tak jak w roku poprzednim, w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym 
„Koszelanka” po raz pierwszy zagrał także wołomiński zespół „Fuzzle”, którego 
występy stały się nieodłączną częścią następnych edycji zlotu.

 
Powrót do korzeni

VIII Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych, który odbył się w dniach 1 i 2 
września 2012 r., to pewnego rodzaju powrót do korzeni, bowiem główną atrakcją 
był zamek w Liwie, który znalazł się na trasie pierwszej edycji zlotu. Uczestnicy 
zobaczyli również XVI wieczny kościół w Stanisławowie oraz zatrzymali się na 
węgrowskiej starówce. Następny dzień to powrót do Wołomina, „zahaczając” po 
drodze o skansen w Kuligowie. Na liście startowej znalazło się tym razem 116 
załóg. Zdecydowaną większość stanowiły pojazdy z socjalistycznym rodowodem, 
zwłaszcza polskiej produkcji. Choć w dalszym ciągu znaczną część stanowiły 
Syreny (9 załóg), to coraz bardziej zaczęła się zarysowywać przewaga Polskich 
Fiatów, zwłaszcza modelu 125p, których było aż 24, co stanowiło ponad 20% ogółu 
uczestników. Pojazdów jednośladowych przybyło 27, zaś dwuśladowych – 89. 
Najdłuższą trasę na zlot pokonał Artur Samoborski, który Syreną 105L przyjechał  
z Dębicy, zaś najstarszym pojazdem okazał się samochód DKW z 1938 r., należący 
do Andrzeja Talarka z Wołomina.

Kobyłka – Wołomin
Duże zmiany przyniósł rok 2013. W związku z niechęcią ówczesnych władz 

Wołomina w udzieleniu pomocy w przygotowywaniu dziewiątej edycji zlotu 
członkowie Wołomińskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Motoryzacji 
postanowili przenieść miejsce startu imprezy do Kobyłki, korzystając z życzliwości 
władz tego miasta. Start IX Zlotu Pojazdów Zabytkowych „Kobyłka – Wołomin”, 
bo taką nazwę przyjęła ta edycja zlotu, połączony został z inną imprezą mającą 
na celu promowanie przeszłości - „II Spotkania z historią”. Patronat nad imprezą 
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objął Burmistrz Kobyłki. Rozpoczęcie zlotu odbyło się na ulicy Ks. Franciszka 
Marmo, która została w tym czasie wyłączona z ruchu. Na trasie zlotu znalazł się 
Radzymin, gdzie, tak jak dwa lata wcześniej, w Radzymińskim Ośrodku Kultury 
i Sportu odbył się konkurs elegancji. Następnie uczestnicy odwiedzili Serock,  
a także Pułtusk. Baza noclegowa znalazła się tradycyjnie w Ośrodku Wczasowo – 
Kolonijnym „Koszelanka”. Następny dzień to powrót do Wołomina, zaś po drodze 
uczestnicy odwiedzili Niegów i odbywające się tam Europejskie Dni Dziedzictwa, 
organizowane w dawnym młynie motorowym. W IX Zlocie Pojazdów Zabytkowych 
„Kobyłka – Wołomin” udział wzięło 114 załóg. Tym razem motocykli było jedynie 
12, resztę pojazdów stanowiły samochody osobowe oraz jeden ciężarowy – Gaz 
51 z 1955 r. Najstarszym pojazdem okazał się Willis z 1943 r., własność Hipolita 
Rokickiego z Warszawy. Wedle listy startowej, pośród zarejestrowanych załóg 
znalazły się 224 osoby.

Jubileusz i kolejne powroty
Pierwszy poważny jubileusz obchodziliśmy w 2014 r. Dziesiąta edycja zlotu, 

nazwana: „X Zlotem Pojazdów Zabytkowych „Radzymin – Wołomin”, wystartowała 
w dniu 5 września 2014 r. Miejsce startu tym razem znalazło się w Radzyminie, 
przed gmachem Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, zaś patronat nad 
imprezą objął Burmistrz Radzymina. Na trasie rajdu znalazł się Pałac w Woli 
Rasztowskiej, XIX wieczny kościół w Klembowie, pałac i zespół parkowy  
w Krubkach – Górkach (który odwiedziliśmy w 2008 r.) oraz gospodarstwo 
Pana Leona Palesy w Czubajowiźnie. Baza noclegowa znalazła się tradycyjnie  
w Ośrodku Wczasowo – Wypoczynkowym „Koszelanka”, gdzie zlotowicze mogli 
integrować się przy ognisku, a także bawić się przy muzyce wołomińskiego 
zespołu „Fuzzle”. Następny dzień zlotowicze powrócili do Wołomina, po drodze 
odwiedzając skansen w Kuligowie, gdzie odbył się też konkurs elegancji. W X Zlocie 
Pojazdów Zabytkowych „Radzymin – Wołomin” udział wzięło rekordowe 159 załóg, 
z czego motocykle stanowiły niespełna 9 % (14egzemplarzy). W zlocie, oprócz 
załóg z powiatu wołomińskiego i okolic Warszawy udział brali także uczestnicy  
z Białegostoku, Garwolina, Mińska Mazowieckiego, Zambrowa, Lublina, Sokołowa 
Podlaskiego, Międzyrzeca Podlaskiego, Ciechanowa, Łodzi i Głowna. Najstarszym 
pojazdem był samochód osobowy DKW F7 z 1938 r., własność Andrzeja Talarka  
z Wołomina. Poza pojazdami z tzw. krajów demokracji ludowej, znalazły się również 
tak ciekawe pojazdy jak Tatra 603 z 1949 r., Morris Six z 1950 r., Saab 96 z 1976 r.,  
czy wspomniane DKW F7 z 1938 r.

Kolejnym przełomem w dziejach Wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych 
był rok 2015 r. Tym razem, w związku ze zmianą władz samorządowych  
w Wołominie i objęcia patronatu nad imprezą przez Burmistrz Elżbietę Radwan, 
powróciliśmy do dawnej nazwy, umieszczając przez słowem „Zlot” przymiotnik 
„Wołomiński”. Postanowiliśmy również uczcić pamięć Tomasza Mikulskiego, członka 

Wołomińskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Motoryzacji, zmarłego w 2014 r.,  
honorując zlot jego imieniem. XI Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych im. 
Tomasza Mikulskiego wystartował przed gmachem Urzędu Miasta w Wołominie 
w dniu 5 września 2015 r. Istotnym novum była całkowita zmiana scenariusza 
imprezy. Dotychczas uczestnicy odwiedzali położone na trasie zlotu 3-4  miejsca, 
przemieszczając się w uporządkowanej kolumnie pojazdów. Podczas pierwszych 
edycji Wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych taka forma była wystarczająca, 
a dla wielu atrakcyjna, tak wraz z rosnącą frekwencją coraz trudniej było 
przeprowadzić kolumnę, liczącą ponad 100 pojazdów, w taki sposób, aby zapobiec 
jej rozerwaniu. Ponadto taka forma uniemożliwiała ukazanie miejsc, gdzie brak 
było możliwości jednoczesnego zaparkowania wszystkich pojazdów uczestników. 
A takich miejsc na terenie powiatu wołomińskiego i okolicznych, przez które zwykle 
wiedzie trasa zlotu, jest przecież zdecydowanie więcej. Dlatego postanowiliśmy 
wprowadzić do scenariusza pierwszego dnia XI Wołomińskiego Zlotu Pojazdów 
Zabytkowych formułę rajdu turystycznego, opartego na tych samych zasadach, na 
jakich opierają się organizowane przez Wołomińskie Stowarzyszenie Miłośników 
Dawnej Motoryzacji Wołomińskie Rajdy Zabytkowych Rowerów. Scenariusz jest 
bardzo prosty. Otóż każdy z uczestników otrzymuje kartę drogową, na której 
oznaczono około 20 miejsc, które należały odwiedzić i odpowiedzieć na postawione 
w nich pytania, a także wykonać prawidłowo przygotowane przez organizatorów 
zadania. Miejsca te należały zaś odnaleźć za pomocą dołączonej mapy. Trasa 
rajdu przebiegała przez Wołomin, Kraszew Stary, Klembów, Dąbrówkę, Tłuszcz  
i Jadów, licząc łącznie niespełna 100 kilometrów. Baza rajdu została zlokalizowana 
tradycyjnie w Ośrodku Wczasowo – Kolonijnym „Koszelanka”, gdzie mieściło się 
również biuro rajdu. Tam też nagrodzono trzy załogi, które zdobyły największą 
ilość punktów. Pierwsze miejsce zajął Artur Węgler z Warszawy, który startował 
w samochodzie  DKW z 1938 r. Miłośnicy przejazdu w kolumnie jednocześnie nie 
mogli poczuć się zawiedzeni, bowiem następny dzień obejmował przejazd właśnie 
w tej formie z „Koszelanki” do Wołomina. W drodze powrotnej załogi odwiedziły 
Muzeum Etnograficzno - Historyczne w Kamieńczyku oraz „Proboszczowo”  
w Mostówce. Na liście startowej XI Wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych 
znalazło się 116 załóg. W rajdzie turystycznym udział wzięło 85 załóg, jednakże 
na metę w Koszelance dotarło ich już tylko 67. Warto zaznaczyć, iż na przestrzeni 
lat dość istotnie zmienił się również pejzaż zlotu. Tym razem wystartowała tylko 
jedna Syrena, zaś pojawiać się zaczęło coraz więcej pojazdów z lat 80-tych, do 
niedawna znajdujących się w normalnej eksploatacji, a obecnie stających się  
z wolna cenionymi klasykami. Nagrody rozdano także w pubie „Taaka Ryba”, gdzie 
miało miejsce zakończenie zlotu. Poza nagrodami za najdalszy dojazd (Aleksander 
Ejsmont z Jeleniej Góry), najstarszy pojazd (Leszek Gidelski z Ząbek – Citroen AC 
4 z 1930 r.) wręczono również specjalną nagrodę im. Tomasza Mikulskiego, która 
powędrowała w ręce Michała Kurdziel, właściciela Polskiego Fiata 125p.
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Budowanie pozytywnego obrazu
XII Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych im. Tomasza Mikulskiego, który 

odbył się w dniach  3 i 4 września 2016 r. to powrót do znanej z poprzednich 
edycji zlotu formuły przejazdu kolumną. Na trasie znalazł się Ossów i „Wrota 
Bitwy Warszawskiej 1920 r.”, a także Czubajowizna oraz dom dziecka w Równem. 
Następnego dnia uczestnicy  odwiedzili pałac w Chrzęsnem, poddany w ostatnich 
latach gruntownemu remontowi. Na starcie stawiło się 146 załóg z 260 osobami 
na pokładzie. 30 z przybyłych pojazdów stanowiły motocykle, 113 zaś samochody 
osobowe, zaś 3 samochody ciężarowe. Najdłuższą trasę pokonał Artur Samborski, 
który przyjechał Syreną 105L z Krakowa, zaś najstarszym pojazdem zlotu okazał 
się Fiat 1100 z 1937 r., własność Czesława Słowikowskiego z Białegostoku. 
Nagrodzono również Mirosława Dąbrowskiego, właściciela wojskowego motocykla 
K750 za najlepiej dobrany strój z epoki. Nagroda specjalna im. Tomasza Mikulskiego 
przypadła Marcinowi Malickiemu, który na zlot przyjechał Polskim Fiatem 126p 
ciągnąc jednocześnie przyczepę campingową N126.

Kiedy piszę te słowa, wraz z całym Wołomińskim Stowarzyszeniem Miłośników 
Dawnej Motoryzacji przygotowujemy się do trzynastej już edycji Wołomińskiego 
Zlotu Pojazdów Zabytkowych, która wystartuje jak zwykle w pierwszy weekend 
września. W ciągu całej historii Wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych przez 
imprezę „przewinęło” się kilkaset pojazdów i wielokrotnie więcej osób. Pojazdy 
zabytkowe, opatrzone okolicznościową naklejką zlotową z napisem „Wołomin” 
można spotkać na imprezach weterańskich (i nie tylko) już niemal w całym kraju.  
W środowisku tych ludzi Wołomin zaczyna nabierać nowego, pozytywnego 
znaczenia, jako miejsce ludzi z pasją i szacunkiem do przeszłości. Cieszy więc 
fakt, że organizując kolejne odsłony Wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych 
możemy dołożyć kolejną cegiełkę w budowanie pozytywnego obrazu naszego 
miasta.

Znaczki i naklejki okolicznościowe autorstwa Grzegorza Bońskiego.

Znaczek I WZPZ 
autorstwa Bartka 
Bednarka.
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Plakat IV WZPZ autorstwa 
Łukasza Marka.

Plakat IX WZPZ autorstwa 
Łukasza Marka.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Ryszard Musiałowicz

Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego 
(1951-2001)

Kierując się zainteresowaniem zwłaszcza absolwentów Technikum 
Przemysłu Szklarskiego, a później wiadomościami o szkole Zespołu Szkół 
Zawodowych, w skład którego to technikum wchodziło, postanowiłem 
przybliżyć nieco funkcjonowanie placówki zapisywane przez dyrektorów.

Absolwenci to w większości mieszkańcy Wołomina i okolic, a o samym 
zainteresowaniu sprawami dawnego technikum przekonały mnie zjazdy szkolne  
i klasowe, a nawet coroczne spotkania seniorów przemysłu szklarskiego, którym 
ta tematyka jest ciągle niezbędnie potrzebna do wspomnień i dyskusji.

Szkolne życie
Kronika szkolna była prowadzona od 1951 do 2001 roku, czyli 50 lat. Wpisów 

dokonywali dyrektorzy technikum: Aleksander Dobrzański, Piotr Rostkowski, Ryszard 
Ludwiniak i Andrzej Rudnik. Technikum Przemysłu Szklarskiego istniało do 2004 r., 
ale kiedy szkoła została nieco zreformowana i mieściła się w składzie Zespołu Szkół 
od 2002 r. nowy dyrektor, nie wiedzieć czemu zaprzestał tej tradycji. Dokonywano 
wpisów dzisiaj już nieistniejących rocznic np. Rewolucji Październikowej, działalności 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej /TPPR/, nakazów pracy w Służbie Polsce 
i wielu innych spraw dzisiaj niezrozumiałych, a kiedyś z urzędu obowiązkowych. 
Z pewnością pominięto wiele ważnych spraw uczniowskich, a skoncentrowano 
się głównie na wydarzeniach  ważnych w życiu szkoły np. kolejnych rocznicach 
istnienia szkoły,  rotacji kadry pedagogicznej i wychowawczej ilości powstających 
klas. Nie przeszły do historii szkoły nazwiska przedstawicieli samorządu szkolnego, 
osiągnięcia sportowe, czy udział w przeróżnych konkursach międzyszkolnych  
w zakresie wiadomości z podstawowych przedmiotów czy innowacyjności. Należy 
dodać, że od początków istnienia technikum do drugiej połowy lat osiemdziesiątych, 
przed lekcjami nieodłącznym elementem  był apel poranny, polegający na zbiórce 
wszystkich uczniów i informowaniu ich o ważnych wydarzeniach szkolnych i  innych 
sprawach uczniowskich niewymienionych w kronice  połączonym z ciekawostkami 
przekazywanymi przez nauczycieli. W ramach małego uzupełnienia kroniki szkolnej 
dodałem kilkanaście zdań o różnych osiągnięciach uczniowskich pozyskanych  
z innych źródeł, by kronika szkolna była nieco bardziej wzbogacona. Pominięto  
z oryginału kroniki bohaterów tamtych czasów, składów komitetu PZPR, ZSL, SD 
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i władz lokalnych zwłaszcza przy opisywanych wydarzeniach stricte politycznych, 
w których szkoła brała wyznaczony udział.

Szklarstwo przed wojną
Wstęp do kroniki Technikum Przemysłu Szklarskiego napisany przez

inż. Aleksandra Dobrzańskiego (zapis zgodny z oryginałem)

Szklarstwo w Polsce kapitalistycznej należało do jednej z najbardziej zacofanych 
gałęzi przemysłu. Kilka większych przedsiębiorstw znajdowało się w ręku 
kapitalistów zagranicznych, zatrudniających cudzoziemców na kierowniczych 
stanowiskach technicznych. Właściciele reszty zakładów – drobnych i zupełnie 
prymitywnych – zadowalali się personelem technicznym z praktyków-hutników. 
Z chwilą uspołecznienia szklarstwa w roku 1945 ostro wyłoniła się konieczność 
możliwie szybkiego szkolenia kadr technicznych. Ponieważ czas naglił, nie można 
było czekać kilka lat na pierwsze normalnie szkolne roczniki techników. Ówczesna 
władza przemysłu szklarskiego – Centralny Zarząd Przemysłu Mineralnego  
w Warszawie – zadecydowała dokształcenie hutników praktyków pełniących funkcje 
personelu technicznego w zakładach szklarskich. Wykonanie tej decyzji zostało 
zlecone doradcy tego Centralnego Zarządu ob. inż. Dobrzańskiemu Aleksandrowi, 
który skorzystał z możliwości zorganizowania dokształcania przy Północnym 
Zjednoczeniu Przemysłu Szklarskiego w Piotrkowie. Zjednoczenie zapewniło opiekę 
administracyjną i jako taki lokal do prowadzenia wykładów, a wśród personelu 
Zjednoczenia byli doświadczeni inżynierowie, którzy podjęli się prowadzenia 
wykładów z  podstawowych przedmiotów zawodowych (inż. Nowotny i Sosnowski). 
Powstał tak zwany Kurs Hutmistrzów, obliczony na rok szkolny 1946/47. Słuchaczy, 
w liczbie 30, wytypowały zakłady szklarskie podległe C. Z. P. Mineralnego. Kurs 
rozpoczął się dopiero w listopadzie 1946 r., gdyż trzeba było czekać, aż się zakończy 
organizacja bursy powiatowej dla uczących się, by móc zakwaterować słuchaczy 
i zorganizować dla nich tanie wyżywienie. Kierownik – inż. Dobrzański – został 
zatwierdzony przez Ministerstwo Przemysłu, które wtedy organizowało na szeroką 
skalę szkolenia kadr technicznych różnych stopni. W końcu lipca 1947 roku wszyscy 
słuchacze z wynikiem pomyślnym złożyli egzaminy końcowe i po tygodniowej 
wycieczce do przodujących hut – Ujście, Pieńsk, Jelenia Góra, Wałbrzych, 
Murów – powrócili do swych miejsc pracy. Ponieważ dyrekcja C. Z. P. Mineralnego  
i dyrekcja zjednoczeń przemysłu szklarskiego oceniły pozytywnie wyniki I Kursu,  
a potrzeba doszkolenia personelu technicznego nie była zaspokojona, postanowiono 
Kurs powtórzyć w roku szkolnym 1947/8. Kursem kierował nadal inż. Dobrzański. 
Skład II Kursu był analogiczny do I – go. Wszyscy słuchacze zakończyli II Kurs 
w lipcu 1948 r. z wynikiem pomyślnym. Na zakończenie była zorganizowania 
podobna wycieczka do przodujących hut szkła. Już w roku 1946 zadecydowano  
o  organizacji własnego szkolnictwa szklarskiego dla młodocianych po zaspokojeniu 

przez Kursy najpilniejszych potrzeb przemysłu. W myśl tej decyzji C. Z. P. 
Mineralnego postanowił zorganizować, opierając się o dwuletni dorobek Kursów 
Hutmistrzów, w Piotrkowie Gimnazjum Przemysłowe Hutnictwa Szkła z początkiem 
roku szkolnego 1948/9. Dyrektorem gimnazjum został mianowany inż. Aleksander 
Dobrzański. Przygotowania do uruchomienia gimnazjum zostały rozpoczęte już 
jesienią 1947 roku. Upatrzono budynek niedokończony i prowadzono starania  
o przekazanie tego budynku C. Z. P. Mineralnego do wykończenia i umieszczenia 
w nim szkoły. Wobec odwołania się właścicielki budynku do władz wojewódzkich, 
by anulować decyzję Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie, sprawa przekazania 
budynku szkole przewlekła się i można było przystąpić do wykończenia go dopiero 
z wiosną roku 1948. W prowadzonych przez inż. Dobrzańskiego staraniach dużą 
pomoc okazali tow. Bolesław Wolnicki, wówczas dyrektor huty „Kara” w Piotrkowie 
i Ignacy Tokarski – przewodniczący piotrkowskiego oddziału Z. I. Chemików. 
Wykończeniem budynku zajęło się Północne Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego. 
Prace z powodu trudności materiałowych przeciągnęły się tak, że dopiero z końcem 
września można było uruchomić szkołę. Wkrótce po uruchomieniu wyjaśniło się, że 
nowo powołana placówka techniczna, która mogła szkole zapewnić wykładowców 
przedmiotów zawodowych – Biuro Projektów Przemysłu Szklarskiego – zostanie 
przeniesiona do Warszawy, a ponieważ nie było widoków, by miejscowe huty lub 
zjednoczenie mogły w ciągu kilku najbliższych lat w tym zakresie pomóc, dyrekcja 
szkoły zmuszona była zabiegać o przeniesienie szkoły wraz z biurem projektów. 
W ten sposób powstała myśl umiejscowienia szkoły w Wołominie, a decyzja C. Z. 
P. Mineralnego zapadła już w początkach listopada 1948 r.

Początki szkoły w Wołominie
Postanowiono rozpocząć budowę odpowiedniego gmachu dla szkoły i internatu  

z wiosną 1949 roku. Opracowanie projektu budynku oraz nadzór nad budową 
zostały powierzone inż. Kazimierzowi Lewakowi. Założenia podał inż. Dobrzański. 
Trudności materiałowe spowodowały, że w ciągu sezonu budowlanego 1949 
roku można było tylko założyć fundamenty i wyciągnąć mury do wysokości 
pierwszych stropów. W następnym 1950 roku wynikły trudności utrzymania na 
budowie dostatecznej ilości pracowników wobec zbyt dużej rozpiętości płac między 
Wołominem a pobliską stolicą. Budynek do jesieni 1950 roku nie został na tyle 
wykończony, by można było umieścić w nim szkołę, która już od września 1950 r.  
liczyła 3 klasy. Z wielkim trudem udało się rozwiązać przeprowadzanie roku 
szkolnego 1950/1 w Piotrkowie. Wobec pilnych potrzeb przemysłu, dyrektor szkoły 
inż. Dobrzański od kwietnia 1950 r. otrzymał urlop i został powołany na stanowisko 
dyrektora Biura Projektów Przemysłu Szklarskiego w Wołominie, co pozwoliło mu  
w pewniej mierze opiekować się budową gmachu szkoły. W Piotrkowie zastępowali 
go kolejno – do listopada 1950 r. ob. Szperna, a później ob. Leon Kropidłowski. 
Od maja 1951 r. inż. Dobrzański objął ponownie stanowisko dyrektora szkoły. 
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Już w 1948 roku postanowiono, że w myśl ówczesnych zasad organizacji szkół 
zawodowych, gimnazjum przemysłowe zostanie po trzech latach uzupełnione 
klasami licealnymi i będzie lepszych uczniów kształcić do stopnia technika 
szklarskiego, słabszych zaś przekazywać do przemysłu po trzech latach nauki jako 
kwalifikowanych hutników. W ramach ogólnej reorganizacji szkolnictwa zawodowego 
już od 1950/1 roku pierwsza klasa szkoły była prowadzona jako klasa technikum. 
Od roku 1951/2 szkoła została formalnie przemianowana na Technikum Przemysłu 
Szklarskiego. Pomimo wysiłków zarówno inwestora – C. Z. P. Szklarskiego  
w Sosnowcu – jak i dyrektora szkoły – roboty wykończeniowe przeciągnęły się do 
końca grudnia 1951 roku. Szkoła zaś musiała być przeniesiona z Piotrkowa, gdzie 
w żaden sposób nie można było umieścić 4 klas, a należało ponadto, wg. planów 
władz szkolnictwa zawodowego, przekształcić przyzakładową szkołę zawodową 
w zasadniczą szkołę szklarską. Należy zaznaczyć, że w wyniku przeniesienia 
Technikum do Wołomina powstała w Piotrkowie bez nakładów Zasadnicza 
Szkoła Szklarska, która przejęła gotowy budynek oraz potrzebne meble szkolne  
i w pewnej mierze wyposażenie internatu. Należy również nadmienić, że równocześnie  
z zapoczątkowaniem własnego szkolnictwa szklarskiego w roku 1946 w postaci 
I Kursu hutmistrzów, został przejściowo uruchomiony dział Szklarski przy Liceum 
Chemiczno-Ceramicznym w Warszawie, ul. Hoża 88, który był zaprojektowany już 
w roku 1938, a nie rozwinął się z powodu wybuchu wojny. Dział ten istniał przez  
6 lat – od września 1946 do maja 1952 roku i dał 4 roczniki techników szklarskich, 
w ogólnej liczbie 50 absolwentów.

Rok szkolny 1951/52
Dnia 1 września 1951 r. Szkoła została przeniesiona z Piotrkowa Trybunalskiego 

do nowo wybudowanego budynku, lecz jeszcze całkowicie niewykończonego 
w Wołominie. Mieścił się przy ulicy Armii Ludowej 85. W pierwszych czterech 
miesiącach sale wykładowe i pokoje biurowe zorganizowano w internacie. 
Dnia 5 stycznia 1952 r. nastąpiło przeniesienie kancelarii i sal wykładowych do 
wykończonej i przeznaczonej na szkołę części budynku. W miesiącach zimowych 
bardzo często wieczorami gasło światło na kilka godzin, co ogromnie utrudniało 
pracę wychowawczą i naukową.

W maju 1952 r. odbyły się pierwsze egzaminy maturalne i młodzi  technicy 
zostali skierowani do przemysłu. W czerwcu 1952 r. odbyły się egzaminy wstępne, 
w wyniku których przyjęto 13 kandydatów. Dnia 25, 26 i 27 sierpnia odbyły się 
dodatkowe egzaminy wstępne. Komisja przyjęć zatwierdziła 39 uczniów. Szkoła 
Przysposobienia Zawodowego wytypowała 9 kandydatów, których przyjęto do 
klasy I – bez egzaminów. Dnia 28 sierpnia 1952 r. odbył się egzamin poprawkowy. 
Zdawało 28 uczniów – złożyło egzamin 25 uczniów.

1952/53
Dnia 1 września 1952 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Dyrektorem 

Szkoły od dnia 1 września został mianowany ob. Gumiński Teodor na miejsce ob. 
inż. Dobrzańskiego Aleksandra. Dnia 1 października 1952 r. zostało wykończone 
i wyposażone laboratorium chemiczne. 5 października 1952 r. uroczyste otwarcie 
laboratorium. W okresie od września do listopada 1952 r. zorganizowane zostały 
koła naukowe: matematyczne, technologiczne, historyczne, sportowe.

W kole sportowym pracują drużyny: bokserska, piłki nożnej, siatkówki, 
pingpongowa, szachowa i lekkoatletyczna. 7 listopada 1952 r. zorganizowano 
akademię dla uczczenia 35-lecia rewolucji październikowej i dla pogłębienia 
przyjaźni polsko–radzieckiej. 16 listopada 1952 r. akademia dla uczczenia 10- lecia 
śmierci Feliksa Paplińskiego – pracownika miejscowych Zakładów Szklarskich, 
powieszonego przez Niemców. 4 grudnia 1952 r. odbyły się zebrania koła 
technologicznego, na których poddano pod dyskusję plan pracy na rok 1953 r. Dnia 
6 grudnia 1952 r. koło matematyczne zorganizowało wieczór dyskusyjny z udziałem 
młodzieży szkół średnich z Wołomina. Referat pt.: „Historia matematyki” wygłosił 
ob. inż. Tochanowicz. W dniach 18 – 24 grudnia 1952 r. odbyła się wycieczka do 
Krakowa. Wyjechało 18 uczniów klasy IV. 31 grudnia 1952 r. komitet rodzicielski 
urządził zabawę taneczno – sylwestrową. Dochód przeznaczono na bieżące 
potrzeby szkoły.

1953 rok
4 stycznia urządzono choinkę noworoczną dla dzieci pracowników w wieku 3-14 

lat. Rozdano podarunki w postaci książeczek i słodyczy. 10 stycznia – choinka 
noworoczna dla młodzieży szkolnej. Uroczystości obejmowały: przemówienia, 
recytacje, śpiew, rozdanie nagród i zabawę taneczną. 25 lutego – koło naukowe 
technologii urządziło zebranie otwarte, w którym udział wzięli uczniowie klas 
wyższych szkół podstawowych. Referat pt.: „Historia szklarstwa” wygłosił ob. inż. 
Dobrzański Aleksander. Ilustracją referatu była wystawa wyrobów szklarskich, 
eksponaty i ilustracje. Celem zebrania było zainteresowanie uczniów klas 7 zawodem 
szklarskim. 7 marca – akademia żałobna dla uczczenia pamięci Generalissimusa 
Józefa Stalina. 9 marca – wysłuchanie transmisji radiowej z uroczystości pogrzebowej 
z Moskwy. W godzinach wieczornych udział młodzieży i pracowników w ogólnej 
akademii żałobnej. 12 marca koło historyczne urządziło zebranie otwarte. Referat 
wygłosił ob. Konieczny Czesław. 25 marca – koło matematyczne urządziło „Wieczór 
Kartezjański” /matematyk, filozof XVII wieku/. Referat wygłosił ob. inż. Tochanowicz. 
Skecze matematyczne w wykonaniu uczniów kl. III: Mroczkowskiego Leona, 
Mastalerza Mariana, Kaczmarka Czesława. 21 kwietnia odbył się zjazd dyrektorów 
szkół zawodowych Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych. Uczestnicy 
zjazdu hospitowali /kontrola pracy nauczyciela, uczniów i prowadzonego tematu 
lekcji/ zajęcia. 24 kwietnia 1953 zebranie otwarte koła technologicznego, na które 
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zaproszono młodzież ze szkół miejscowych. Referat pt. „Szkło nowoczesne i jego 
produkowanie” wygłosił ob. inż. Nowotny Wacław. 30 kwietnia – akademia Święta 
Pracy. Dnia 1 maja – wzięto udział w pochodzie 1-majowym. Wystąpiła drużyna 
sportowa. 18 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne. Do egzaminu przystąpiło 25 
uczniów klasy IV i dwóch eksternów. Egzamin złożyło 24 absolwentów. 8 czerwca 
uroczysta promocja z przedstawicielami ministerstwa, komitetów: opiekuńczego 
i rodzicielskiego oraz organizacji politycznych i społecznych. Po przemówieniach 
rozdano nagrody i podano nazwiska uczniów wytypowanych na wyższe studia: 
Klempka Stanisław, Polak Mieczysław, Zając Zdzisław. Egzaminy promocyjne 
rozpoczęły się w dniu 9 czerwca. W dniach 24, 25 i 26 czerwca odbyły się egzaminy 
wstępne do klas pierwszych tj.: do kl. I szklarskiej i I normowania. 28 czerwca 
1953 r. dziesięciu chłopców wyjechało do Bolkowa na obóz wypoczynkowy,  
5 dziewczynek do Szczytnej Śląskiej. W lipcu część uczniów klasy II wyjechała do 
brygad rolnych „SP”/Służba Polsce/. 24 sierpnia 1953 r. rozpoczął się dodatkowy 
egzamin wstępny. Przyjęto 62 uczniów, łącznie z przesłanymi uczniami z P. P. Z.  
z Polanicy i z Technikum Ceramicznego z Warszawy, dołączając uczniów przyjętych 
po egzaminach czerwcowych. Utworzono klasę I szklarską i klasę I normowania. 
W dniach 28 i 29 sierpnia – egzamin poprawkowy. 31 sierpnia młodzież wzięła 
udział w capstrzyku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. 1 września 1953 r.  
rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Wzorując się na szkolnictwie radzieckim 
szkoła nasza przeszła na nauczania gabinetowe. Urządzono następujące gabinety: 
technologiczny, matematyczny, fizyczno-chemiczny i P.W. /przysposobienie 
wojskowe/. Z gabinetów technologicznych powstały: gabinet technologii szkła 
gospodarczego, płaskiego i opakowań szklanych.

1954 rok
9 stycznia odbyła się choinka noworoczna dla młodzieży szkolnej. W dniach  

28-29 marca 1954 r. zorganizowano wycieczkę uczniów klasy IV wraz z dyrektorem 
szkoły i wykładowcami technologii do Zakładów Szklarskich „Ujście”. Wycieczka 
miała na celu zapoznanie uczniów z nowoczesnymi urządzeniami mechanicznymi 
zastosowanymi w przemyśle szklarskim.

Początek wpisów do kroniki dyrektora Piotra Rostkowskiego.

Przy końcu roku szkolnego 27 uczniów z klasy czwartej złożyło egzamin 
dojrzałości i otrzymało dyplomy technika – technologa szkła. W czasie wakacji 
nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Dotychczasowy dyrektor, Teodor 
Gumiński, objął funkcję kierownika internatu, a na jego miejsce powołano od  
1 sierpnia Piotra Rostkowskiego, dyrektora Zawodowej Szkoły im. Konopczyńskiego 
w Warszawie. Technikum posiada kierunek nauczania – technologia szkła – i liczy 
cztery klasy, bo klasa normowania wróciła od wakacji do swej szkoły macierzystej 

tj. do Technikum Ceramicznego w Warszawie. Energiczna propaganda na 
rzecz naboru pozwoliła w czasie dodatkowego egzaminu, przy końcu sierpnia 
zorganizować dwie klasy pierwsze technologii szkła, co razem stanowi pięć klas 
tego kierunku z liczbą młodzieży 168 osób. Obok nauki teoretycznej w szkole 
młodzież klas pierwszych i drugich przechodzi szkolenie warsztatowe w wymiarze 
sześciu godzin tygodniowo. Szkolenie to odbywa się w miejscowej hucie szkła, która 
zapewnia młodzieży materiał i sprzęt szkoleniowy, a szkoła opłaca tylko nauczycieli 
zawodu, rekrutujących się spośród pracowników huty. Należy podkreślić szczególną 
rolę pracownika huty, Stanisława Lindego, który naucza zawodu, zapewnia należytą 
organizację nauki przy warsztacie i otacza młodzież prawdziwie ojcowską opieką 
w zakładzie i poza zakładem. Od 1 września 1954 roku zaangażowany został 
ponadto etatowy nauczyciel zawodu, Paweł Kowalski. Etatową obsadę przedmiotów 
teoretycznych tworzyli ob. Aleksander Dobrzański, Wacław Nowotny, Czesław 
Konieczny i od 1 IX 1954 ob. Stanisław Piotrowski, absolwent Akademii Wychowania 
Fizycznego. Reszta to nauczyciele dochodzący o niepełnym wymiarze godzin 
nauczający przedmiotów: j. polski – Z. Sznitko, j rosyjskiego – L. Dobrzańska, 
matematyki i fizyki – Zb. Nitschke, maszynoznawstwa – R. Faustyn; chemii –  
M. Rey; ćwiczenia laboratoryjne – L. Nitschke, Z. Zand, T. Witkowski – pełniący 
jednocześnie obowiązki kierownika laboratorium, laborant – B. Woropaj.

1954/55
Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego praca dydaktyczno-wychowawcza 

rozwinęła się w dobrej atmosferze z całym personelem szkoły i z organizacją 
młodzieżową ZMP, która po kilku tygodniach współdziałania z dyrekcją szkoły 
bardziej jeszcze włączyła się do oddziaływania wychowawczego na młodzież na 
terenie internatu, w szkole i poza szkołą. Baza lokalowa szkoły jest wystarczająca 
dla tej liczby młodzieży, ale z zapewnieniem miejsc uczniom w internacie są kłopoty, 
ponieważ spora liczba lokatorów, niezwiązanych zupełnie ze szkołą, zajmuje 
pomieszczenia internatu. Młodzież miejscowa stanowi nikły procent w stosunku 
do całości uczniów. Szkoła w środowisku jest mało popularna. Nazwa „szklarz” nie 
jest atrakcyjna i nie wzbudza zainteresowania wśród miejscowej młodzieży, która 
tuż pod bokiem, w Warszawie ma dostęp do szkół bardziej znanych i atrakcyjnych. 
Szkoła z konieczności opiera się na elemencie z dalszych okolic, elemencie 
napływającym, który liczy na zapewnienie miejsc w internacie. Stąd zadanie: 
popularyzowanie szkoły i uwalnianie od lokatorów pomieszczeń w internacie. 
Współpraca z przemysłem układa się dobrze, w konsekwencji czego zostaje  
z inicjatywy i na życzenie przemysłu zorganizowany w lutym 1955 r. Wydział 
Zaoczny przy naszym Technikum dla pracowników przemysłu szklarskiego  
z całej Polski. Od tej pory zacieśnia się korzystna dla rozwoju szkoły współpraca  
z zakładami, zjednoczeniem i wiceministrem rozwoju Papierniakiem. Kończymy rok 
szkolny dając dla przemysłu 21 absolwentów techników technologii szkła.
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1955/56
Dokonaliśmy naboru znów do dwóch  klas pierwszych, czyli mamy już sześć 

klas z liczbą 183 uczniów. Najmniejszą klasą jest czwarta, bo liczy zaledwie 13 
uczniów. Dzięki zabiegom udało się zaangażować, od 1 września 1955, trzech 
nauczycieli stałych: matematyka R. Ludwiniaka, polonistę W. Błońskiego i do 
rysunku technicznego M. Gwiazdeckiego. Mamy więc pełną i dobrą obsadę i do 
przedmiotów zawodowych i przedmiotów ogólnokształcących. Rok szkolny kończy 
się edycją 11 absolwentów.

1956/57  
Od roku 1956/57 obowiązuje w technikum już pięcioletni okres nauczania. 

Uświadamiająca akcja o charakterze technikum i perspektywach dla młodzieży 
po jej ukończeniu, prowadzona wśród społeczeństwa, nauczycielstwa i młodzieży 
szkół miejscowych i w okolicy oraz „otwarte drzwi” szkoły w okresie maja i czerwca 
wzbudziły większe zainteresowanie placówką, wskutek czego poprawił się nabór 
miejscowego elementu do technikum. Wprawdzie był to element może nieco słabszy 
pod względem przygotowania, ale fakt ten świadczył, że szkoła zdobywa sobie 
uznanie w środowisku. Znacznie przyczyniła się do  tego młodzież technikum klas 
starszych, która w dni wolne wyjeżdżała do szkół sąsiednich z krótkimi imprezami 
przez co najskuteczniej propagowała i szkołę, i kierunek zawodowy. Młodzież 
otaczano należytą opieką w szkole i w internacie. Personel przykładał wagę do 
poprawiania metod nauczania i wykorzystywania pomocy naukowych. Poprawiono 
warunki i organizację nauczania w laboratorium, uruchomiono dygestorium /wyciąg 
laboratoryjny/, urządzono i wyposażono pokój wagowy, wyposażono w sprzęt do 
gimnastyki salę gimnastyczną, uwolniono od lokatorów dwie sypialnie w internacie 
i zmieniono na lepsze wyposażenie internatu. W marcu 1957 r. szkołę należącą 
dotychczas do resortu budownictwa przejęło Ministerstwo Oświaty. Odbył się w tym 
roku zjazd absolwentów technikum. Na koniec roku szkolnego dyplomy uzyskało 
dwudziestu dwóch absolwentów.

1957/58
Rok szkolny rozpoczęto z liczbą młodzieży 235 uczniów w siedmiu klasach: 

dwie klasy pierwsze, dwie drugie i jedna czwarta. Zarządzeniem władz szkolnych 
wprowadzono, od początku roku szkolnego, warsztaty metalowe dla klas pierwszych 
obok istniejących warsztatów szklarskich. Nauka zawodu obu warsztatów szkolnych 
odbywała się w zakładzie huty szkła na materiale i sprzęcie zakładu. Szkoła 
opłacała tylko nauczycieli zawodu. Aby bardziej zapoznać młodzież z charakterem 
i organizacją przyszłej  pracy w różnych zakładach - urządzano co roku wycieczki 
do tych zakładów pracy oraz organizowano spotkania przedstawicieli przemysłu 
- inżynierów i dyrektorów hut  z młodzieżą na terenie szkoły. Szkołę w tym roku 
ukończyło dwudziestu maturzystów.

1958/59
Zaangażowano dodatkowego nauczyciela do nauczania elektrotechniki, ob. mgr 

inżyniera Zygmunta Chmielewskiego. Zwiększała się liczba młodzieży w szkole  
i w internacie, zwolniono od lokatorów znów dwie sale w internacie przez co warunki 
mieszkaniowe dla młodzieży znacznie się poprawiły, ale w szkole zrobiło się bardzo 
ciasno. Szkoła pomyślana była na cztery klasy „zinternatowane”, nie było więc 
szatni, nie było pomieszczeń gospodarczych na magazyny, na sprzęt i pomoce 
naukowe, nie można było z braku miejsca organizować pracowni naukowych. 
Postanowiono więc poczynić starania o rozbudowę, ale zamierzona inwestycja nie 
znajdowała się w planie inwestycyjnym, a zatem nie było przyznanych środków 
na sporządzenie dokumentacji. Dzięki ścisłemu powiązaniu szkoły z przemysłem, 
uznano nasze zamierzenia za bardzo wskazane, wskutek czego zjednoczenie 
przyznało szkole środki na sporządzenie dokumentacji inwestycyjnej. Zasługa  
w tym w pierwszym rzędzie naczelnego dyrektora zjednoczenia Jana Bieńczyka. 
Od tej pory rozpoczęły się starania o sporządzenie dokumentacji i wprowadzenie 
inwestycji do planu. W tym roku szkoła wypuściła 22 absolwentów.

1959/60 i 1960/61
Podjęto zabiegi o znalezienie biura projektów, które podjęłoby się wykonania 

w stosunkowo krótkim czasie dokumentacji, następnie jej zatwierdzenie  
i wprowadzenia rozbudowy szkoły do planu inwestycyjnego. Wreszcie udało się 
osiągnąć cel i rozbudowę szkoły umieszczono w planie inwestycyjnym na rok 
1962. Powołano Międzyszkolny Klub Sportowy - Błękitni Wołomin. W sekcji piłki 
siatkowej męskiej występowali uczniowie tylko TPSz. Uczeń Tadeusz Guźliński  
w klasie juniorów został mistrzem powiatu wołomińskiego w tenisie stołowym.  
W roku 1959/60 było w szkole 8 klas z liczbą młodzieży 250, a w roku 1960/61 
również 8 klas z liczbą uczniów 283 i absolwentów na koniec roku szkolnego 30. 
W roku 1959/60 egzaminów dojrzałości nie było wskutek przedłużenia okresu 
nauczania w technikum do lat pięciu.

1961/62
Od początku roku szkolnego powiększono liczbę nauczycieli etatowych  

o jedną osobę a mianowicie, o drugiego nauczyciela do języka polskiego ob. mgr 
Zofię Sznitko. Szkoła liczy 9 klas z liczbą młodzieży 314 uczniów. Na koniec roku 
szkolnego otrzymało dyplomy ukończenia szkoły 26 absolwentów. Inwestycja 
niestety nie ruszyła z miejsca, bo wyznaczone przez wojewódzką Komisję 
Rozdziału Robót - powiatowe przedsiębiorstwo inwestycyjne w Wołominie odmówiło 
wykonania ze względu na brak grup instalacyjnych, a drugie przedsiębiorstwo 
Beton-Stal w Warszawie, wyznaczone już przez Centralną Komisję Odwoławczą 
przy Radzie Ministrów, również nie przystąpiło do robót. Przeznaczone na ten rok 
do przerobu trzy miliony złotych spadło z planu, a Beton-Stal twierdziła, że inwestycji 
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nie wykona, bo nie jest w stanie ze względu na przeładowany portfel zleceń. Nasi 
siatkarze klubu Błękitnych zwyciężyli w Turnieju Piłki Siatkowej Juniorów o Puchar 
Polski 1962, wygrywając w finale ze wszystkimi drużynami miast wojewódzkich. 
To największy dotychczasowy sukces sportowy naszej szkoły.

1962/63
Naboru dokonano do 3 klas pierwszych: dwie klasy technologii szkła i klasa 

trzecia, jako nowy kierunek, analiza chemiczna. Klasę tę po roku przekształcono 
na technologię szkła. Było więc w szkole już 11 klas i 372 uczniów. Na początku 
roku szkolnego nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika internatu. Ob. Gumiński 
przeszedł na emeryturę, a na jego miejsce zaangażowany został ob. Józef 
Lewandowski, a jego żona, nauczycielka, na etatową wychowawczynię internatu. 
Dotychczas kadra wychowawcza internatu, poza kierownikiem ob. Gumińskim 
i ob. Heleną Krzywińską, która jako wychowawczyni internatu pracuje od 1952 
roku - zmieniła się co roku - z konieczności więc pełnili funkcje wychowawców 
nauczyciele w wymiarze kilku czy kilkanastu godzin tygodniowo, co nie było 
najlepszym rozwiązaniem dla ciągłości pracy wychowawczej w internacie. Obecnie 
w zakresie pracy wychowawczej i stałej opieki nad młodzieżą „zinternatowaną” 
nastąpiła duża poprawa. Do zespołu nauczycielskiego również przybyły siły etatowe: 
ob. Kempista Teresa - nauczycielka matematyki i R. Włodarczyk - nauczyciel 
chemii. Sprawa rozbudowy szkoły nie posunęła się naprzód i nie było siły, która 
zmusiłaby przedsiębiorstwo do wykonania inwestycji. Groziło wypadnięcie inwestycji 
z planu w ogóle. I znów przyszła pomoc ze strony przemysłu, a ściśle mówiąc ze 
strony Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Udało się 
zainteresować i pozyskać życzliwy stosunek do szkoły Generalnego Dyrektora 
Ministerstwa, ob. Stanisława Łapota, dzięki któremu zaproszono na teren szkoły 
Ministra Budownictwa i P. M. B. ob. Olewińskiego Mariana. Minister Olewiński po 
zapoznaniu się z warunkami szkoły przyrzekł pomóc dyrekcji szkoły w tej trudnej 
sprawie rozbudowy. Rok szkolny zakończyliśmy edycją 49 absolwentów. Siatkarze 
Błękitnych awansowali do ligi okręgowej – mazowieckiej.

1963/64
Organizacja szkoły obejmuje 11 klas technologii szkła oraz jedną klasę 

technologii drewna, jako filię 3 - letniego technikum drzewnego - razem 412 
uczniów. Do zespołu pedagogicznego przybyło dwóch etatowych nauczycieli: 
mgr Ryszard Borowski - chemik i mgr Leszek Podhoredecki - historyk, na miejsce 
Czesława Koniecznego, który przestał uczyć w technikum już z końcem roku 
szkolnego 1961/62. Bardzo życzliwym opiekunem szkoły nadal jest Generalny 
Dyrektor Ministerstwa Budownictwa ob. Stanisław Łapot, którego interwencja  
w przedsiębiorstwie Beton - Stal miała ten skutek, że na jesieni 1963 r. firma położyła 
fundamenty pod szkołę, a na wiosnę 1964 przystąpiła do intensywnych robót tak, 

iż na początku roku szkolnego 1964/65 młodzież weszła do nowo wybudowanych 
sal szkolnych. Rok ten dostarczył przemysłowi 39 absolwentów. Uczeń Janusz 
Mościbrodzki w kategorii juniorów w tenisie stołowym został mistrzem powiatu 
wołomińskiego.

Rozpoczęcie prac budowlanych przy modernizacji technikum 1964 r.
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1964/65
W roku 1964/65 nabór dokonany został do czterech klas pierwszych na 

technologię szkła i do jednej klasy pierwszej kierunku drzewnego. Razem więc 
było 13 klas szklarskich i dwie klasy technologii drewna, a młodzieży 460 osób bez 
uczniów kierunku drzewnego. Od początku roku otrzymaliśmy nowo wybudowane 
sale lekcyjne wraz z gabinetami pomocniczymi, natomiast pomieszczenia 
na parterze przeznaczone na pracownie technologiczne i pracownie pieców 
wykończone zostały dopiero w czasie trwania roku szkolnego. Na urządzenie  
i wyposażenie pracowni uzyskaliśmy 500 tysięcy złotych od Społecznego Funduszu 
Budowy Szkół i Internatów. Stworzone zostały warunki na upraktycznienie nauki 
i właściwą organizację nauczania, co z kolei wpłynęło na lepszy rozwój pracy 
organizacji młodzieżowych. Na koniec roku szkolnego szkoła wypuściła 59 
absolwentów. Powiatową Spartakiadę Lekkoatletyczną wygrali sportowcy MKS 
Błękitni, w której skład wchodzili również reprezentanci naszego TPSz, a uczeń 
Józek Hernik zajął VI miejsce w rzucie oszczepem na Ogólnopolskich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Olsztynie.

1965/66
Naboru dokonano również do czterech klas pierwszych, czyli było razem 15 klas 

technologii szkła z liczbą 545 uczniów, plus dwie klasy technologii drewna. Etatowy 
zespół nauczycielski powiększył się o następujące osoby: Barbara Jakubczak - 
nauczyciel j. polskiego, Maria Cieśnikarska - nauczyciel matematyki, Bolesław 
Białobrzeski - chemik, Borkowska i Frączczak, która już rok wcześniej rozpoczęła 
w szkole pracę w charakterze laboranta. Kierownictwo laboratorium objął mgr 
Ryszard Włodarczyk. Szybki rozwój szkoły i związany z tym wzrost zadań zwłaszcza 
dydaktyczno-pedagogicznych jak i administracyjno-gospodarczych wymuszał 
stworzenie stanowiska zastępcy dyrektora szkoły. Powołany więc został na to 
stanowisko na wniosek dyrektora szkoły doświadczony pedagog technikum, ob. 
Ryszard Ludwiniak. Cały zespół pedagogiczny stanowił wysoko kwalifikowaną kadrę 
nauczycielską, która przystąpiła w nowych warunkach lokalowych do organizowania 
i urządzania różnych pracowni naukowych i stosowania w szerszym zakresie 
nowoczesnych metod nauczania. Dorobek w absolwentach wynosił 66 osób. 
Nasza szkoła otrzymała nagrodę przechodnią metalową płaskorzeźbę Syrenki za 
najkulturalniejszą zabawę w konkursie szkół województwa stołecznego. W nagrodę 
uczniowie odbyli spotkanie z solistką Teatru Wielkiego – Krystyną Mazurówną.

1966/67
Organizacja szkoły obecnego roku szkolnego obejmuje 16 klas z liczbą młodzieży 

581 uczniów, w tym 3 klasy pierwsze. Ponadto była jeszcze ostatnia klasa filii 
technologii drewna. Filia technologii drewna bazowała na kadrze pracowników 
Zakładów Stolarki Budowlanej w Wołominie, gdzie nie było już młodego elementu 

do dalszej nauki. Nowi kandydaci będą mogli korzystać z Wydziału Zaocznego przy 
technikum. Na skutek zwiększonej liczby młodzieży zaangażowany został drugi 
nauczyciel do wychowania fizycznego - mgr Tadeusz Czaplicki. Należy zaznaczyć, 
że po rozbudowie, po wzbogaceniu bazy lokalowej, nastąpił widoczny rozwój 
szkoły pod względem dydaktycznym i pod względem organizowania pracowni. 
Powstały pracownie do ćwiczeń z fizyki, elektrotechniki, pracownia technologiczna 
i pieców, wzbogacone zostały sale przedmiotowe w pomoce naukowe; ćwiczenia 
w laboratorium powiązane zostały z nowoczesnymi metodami, wprowadzanymi 
do przemysłu przez Instytut Szkła i Ceramiki. Z instytutem nawiązano ściśle 
współdziałanie polegające na tym, że pracownicy naukowi przyjeżdżali do technikum 
i tu w laboratorium zapoznawali naszą kadrę pedagogiczną ze swymi osiągnięciami, 
a ponadto nauczyciele, prowadzący z młodzieżą ćwiczenia w laboratorium, jeździli 
do instytutu w celu praktycznego zapoznania się z nowoczesnymi metodami 
przeprowadzania szybkościowych analiz chemicznych. Rok szkolny zakończył się 
wypuszczeniem 86 absolwentów. Lekkoatleci MKS Błękitnych wygrali Mistrzostwa 
Szkolnych Klubów Sportowych Mazowsza. Siatkarze Błękitnych awansowali do 
ligi okręgowej.

1967/68  
W tym roku w wyniku reformy szkolnictwa zamieniono dotychczasowy pięcioletni 

okres nauczania w technikum na okres czteroletni. Naboru, zgodnie z orzeczeniem 
organizacyjnym, dokonano do dwóch klas technologii szkła i do jednej klasy 
analizy chemicznej. Razem więc w technikum było 16 klas z liczbą 596 uczniów. 
Przybyło trzech nauczycieli stałych mianowicie: mgr Marian Marciniak, mgr  
R. Stachera i z przemysłu inż. Witold Żołędziowski, który objął kierownictwo pracowni 
technologicznej wzbogacając w niej wyposażenie i zasób pomocy naukowych.  
W pełni wyposażona została również pracownia do ćwiczeń z chemii. Koniec roku 
szkolnego uwieńczony został wręczeniem 73 absolwentom dyplomów ukończenia 
technikum. Z początkiem roku szkolnego Wydział Zaoczny przemianowany 
został na samodzielną jednostkę od dnia 1 IX 1967 r. pn. Technikum Chemiczno - 
Ceramiczne Zaoczne w Wołominie. W Mistrzostwach Mazowsza SKS w kategorii 
- piłka siatkowa szkół średnich siatkarze naszego TPSz zajęli  - I miejsce. Nasi 
uczniowie - siatkarze Ryszard Bosek, Mirosław Mizera i Janusz Gordeła wystąpili 
w reprezentacji Mazowsza w meczu z reprezentacją Meksyku.

1968/69
Po dokonaniu naboru do klas pierwszych: dwóch technologii szkła i jednej 

chemicznej organizacja szkoły liczy 17 klas i 602 uczniów. Po rozpoczęciu 
roku szkolnego we wrześniu nieoczekiwanie ogłosiła rezygnację z pracy 
polonistka ob. Zofia Sznitko. Postawiło to szkołę w kłopotliwej sytuacji pod 
względem organizacyjnym, ale dość szybko udało się zastąpić ten ubytek przez 
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zaangażowanie już od 1 października młodej, kwalifikowanej siły w osobie ob. 
mgr Joanny Marciniak. Rok szkolny 1968/69 był ważnym rokiem w wydarzenia 
dla szkoły. W listopadzie odbył się w technikum, z okazji dwudziestolecia istnienia 
szkoły, zorganizowany przez przemysł i szkołę i sfinansowany przez przemysł - 
zjazd absolwentów technikum, na którym przedstawiono w referacie dyrektora 
szkoły, dorobek szkoły oraz współpracę, opiekę i pomoc dotychczas okazywaną 
szkole przez przemysł szklarski. Zjazd obok dwudziestolecia miał na celu -  
z uwagi na fakt, że absolwenci technikum młodzieżowego i Wydziału Zaocznego 
zajmują poważne, kierownicze stanowiska w przemyśle - pogłębić współpracę  
z przemysłem i wytworzyć jeszcze bardziej życzliwą atmosferę dla szkoły i jej potrzeb. 
Jako przejaw życzliwego stosunku i uznania dla szkoły  z okazji dwudziestolecia 
istnienia przemysł przyznał nauczycielom, którzy przepracowali w szkole ponad 
10 lat, nagrody pieniężne i niektórym ponadto upominki w postaci kryształowych 
pucharów. Należy podkreślić, że w ramach współpracy przedstawiciele przemysłu, 
jak np. Instytutu Szkła i Ceramiki i Biura Projektów Przemysłu Szklarskiego, co 
roku przyjeżdżają z prelekcjami do szkoły na spotkania z młodzieżą informując 
ją o rozwoju w dziedzinie postępu technicznego i o nowych osiągnięciach  
w przemyśle. Za ich przykładem przyjeżdżają również co roku nasi absolwenci, 
słuchacze AGH w Krakowie, na spotkanie z młodzieżą klas ostatnich w celu 
poinformowania kandydatów na wyższe studia o organizacji studiów w AGH  
i upewnienia o zabezpieczeniu im opieki w czasie egzaminów wstępnych. Wypada 
podnieść, że nasi absolwenci wyróżniają się wśród młodzieży akademickiej 
na AGH swoją aktywną postawą w pracy społeczno-politycznej i starannością  
w nauce. Obecnie baza materialna szkoły, po rozbudowie w roku 1964/65, wybitnie 
się poprawiła oraz wzbogacone zostały w sprzęt, pomoce naukowe pracownie 
szkolne i sale przedmiotowe dzięki uzyskaniu ze Społecznego Funduszu Budowy 
Szkół i Internatów - 500 tysięcy złotych w roku 1964/65 i 500 tysięcy złotych  
w roku 1957, jak również 480 tysięcy w roku 1968 na wyposażenie internatu. 
Naukę w szkole prowadzi etatowa, kwalifikowana kadra pedagogiczna z wyższym 
wykształceniem i kilku inżynierów, dochodzących z przemysłu. Od początku roku 
szkolnego powiększyła etatową kadrę pedagogiczną nauczycielka matematyki, 
ob. Irena Urbaś. Dyrektorowi skutecznie pomaga w pracy zespół kierowniczy. 
[…] Atmosfera pracy, stosunki międzyludzkie i koleżeńskie w całym zespole 
pedagogicznym szkoły są dobre. W tych warunkach dotychczasowy dyrektor szkoły, 
Piotr Rostkowski, po rozbudowie i zapewnieniu należytej bazy materialnej szkoły, 
mając na uwadze kwalifikowaną, dobrą, kadrę pedagogiczną i widząc sprzyjające 
warunki dalszego, stałego rozwoju szkoły z jednej strony oraz swój wiek z drugiej 
strony, wniósł do władz szkoły o przeniesienie na emeryturę. Zgłosił jednocześnie 
wniosek o powierzenie obowiązków dyrektora dotychczasowemu zastępcy, ob. 
Ryszardowi Ludwiniakowi, z którym pracuje w technikum od roku 1955, a który 
obok doświadczenia posiada wysokie walory dydaktyczne i takt pedagogiczny, 

co daje gwarancję należytego wywiązywania się z obowiązków dyrektora. Na 
zastępcę wysunął dotychczasowego kierownika pracowni technologicznej, inż. 
Witolda Żołędziowskiego, który z przemysłu przeszedł do pracy pedagogicznej  
w technikum i który z sercem i oddaniem podchodzi do swej pracy. Wnioski zostały 
przyjęte i zaakceptowane. Nauczyciel technologii, autor programów i podręczników, 
Wacław Nowotny, również zgłosił swoje przejście na emeryturę wiążąc decyzję 
swoją z faktem przejścia na emeryturę dyr. Rostkowskiego. Rok szkolny zakończony 
został wypuszczeniem 127 absolwentów technikum. Od początku roku szkolnego 
1969/70 dyrektorem technikum zostaje ob. Ryszard Ludwiniak, a zastępcą inż. 
Witold Żołędziowski.

1969/70
Początek wpisów dyrektora Ryszarda Ludwiniaka.

W roku 1969/70 dokonano naboru do dwóch klas pierwszych technologii szkła 
oraz do dwóch klas pierwszych nowo powstałej Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
w Wołominie - zawód produkcja szkła i wyrobów szklanych. Ostatecznie więc mamy: 
2 klasy I-sze, 2 klasy II-gie, 2 klasy III-cie- program 4-letni, 3 klasy IV-te, 4 klasy V-te 
– program 5 –letni, 1 klasa II-ga i 1 klasa III-cia analizy chemicznej i 2 klasy I-sze 
zasadniczej szkoły.  Zgodnie z ustaleniami władz nie dokonano naboru do klasy 
I-szej analizy chemicznej, gdyż w skali województwa wystąpił nadmiar absolwentów 
specjalności analizy chemicznej. Łącznie w technikum jest 17 oddziałów i 533 
uczniów, dziewczęta stanowią 50% ogółu uczniów. Rok bieżący jest pierwszym 
rokiem działania szkoły zasadniczej otwartej przez kuratorium na wniosek szkoły 
i przemysłu. Dokonano naboru do dwóch klas pierwszych - łącznie 56 uczniów. 
Praktyczną naukę zawodu organizuje się w Hucie Szkła im. Feliksa Paplińskiego  
w Wołominie. Kierownikiem warsztatów został kol. Zbigniew Machniewski. W szkole 
pracowało 29 nauczycieli etatowych. W grudniu 1969 kuratorium przeniosło kol 
Mariana Marciniaka do Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie powierzając mu 
obowiązki dyrektora szkoły. Praca w ciągu całego roku przebiegała w przyjemnej 
atmosferze, bez zakłóceń. Rok szkolny zakończono wydaniem 117 absolwentom 
świadectw dojrzałości. W Mistrzostwach Juniorów Mazowsza w piłce siatkowej 
Błękitni zajęli III miejsce.

1970/71
Organizacja roku szkolnego przedstawiała się następująco: technikum - 

technologia szkła: 2 oddziały klasy pierwszej, 2 oddziały klasy drugiej, 2 oddziały 
klasy trzeciej, 2 oddziały klasy czwartej i 3 oddziały klasy piątej wg programu 
5 - letniego na podbudowanie 7 letniej szkoły podstawowej: technikum - analiza 
chemiczna: 1 oddział klasy trzeciej, 1 oddział klasy czwartej. Razem w technikum 
jest 453 uczniów. Niezależnie od wymienionych oddziałów kuratorium otworzyło  
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1 oddział specjalności elektronicznej w Zielonce, jako filię naszego Technikum.  Do 
zasadniczej szkoły dokonaliśmy naboru do dwóch klas pierwszych - 70 chłopców 
i jednej klasy pierwszej - 40 dziewcząt. Dziewczęta będą się uczyć obróbki  
i produkcji wyrobów na palniku. Poza tym w szkole zasadniczej były dwa oddziały 
klasy drugiej oraz 1 oddział dziewcząt laboranta chemicznego. Razem w Z. S. Z. 
było 200 uczniów. Kadra kierownicza i nauczająca nie zmieniła się, nadal wszyscy 
pracowali zgodnie ze swym zatrudnieniem. W roku tym intensywnie pracowano nad 
pełnym wyposażeniem w aparaturę pracowni analizy chemicznej. Zakupiono łącznie 
urządzeń za około 200 tysięcy złotych. Szkoła nawiązała kontakt z Instytutem Badań 
Jądrowych w Warszawie - otrzymaliśmy od instytutu bardzo dużo cennych urządzeń. 
Urządzenia były przekazane szkole nieodpłatnie. Wreszcie udało się uporządkować 
boisko szkolne, nakładem 250 tysięcy złotych położyliśmy asfaltową płytę, na której 
wytyczono: 3 boiska do siatkówki, 2 boiska do koszykówki, 1 boisko do piłki ręcznej. 
Uporządkowany został całkowicie teren szkolny. W czerwcu 1971 zginął w wypadku 
samochodowym młody nauczyciel - Jerzy Chałupa (był on asystentem w pracowni 
chemicznej). W roku 1970 rozpoczęli pracę mgr inż. Andrzej Rudnik i mgr inż. 
Zbigniew Matusik - nasi absolwenci, którzy po ukończeniu AGH w Krakowie podjęli 
się pracy nauczycielskiej. Na koniec roku wydano 154 absolwentom świadectwa 
dojrzałości, a ściśle 67 świadectw dojrzałości i 87 świadectw ukończenia szkoły 
(zgodnie z nowym regulaminem).

1971/72
W roku szkolnym 1971/72 dokonaliśmy naboru do dwóch klas pierwszych 

technologii szkła, łącznie w technikum mamy 11 oddziałów w tym 1 oddział filia 
w Zielonce i dwa oddziały (klasa IV i V) analizy chemicznej. Od września br. 
klasy pierwsze realizują nowy program, klasy te i w przyszłości następne, będą 
realizować program 5-letniego nauczania. Nowe programy wszystkich przedmiotów 
zawodowych zostały opracowane przez naszych nauczycieli. Pod kierunkiem 
i opieką wizytatora Ministerstwa Oświaty mgr inż. Mirosława Dziawkowskiego 
działał zespół programowy, którego koordynatorem był dyrektor szkoły Ryszard 
Ludwiniak. Wszystkie programy były uzgodnione na wspólnych posiedzeniach, 
dzięki czemu zapewniona jest korelacja między przedmiotami. Wprowadzono 
nowe przedmioty: pracownię obróbki szkła, warsztaty mechaniczne, fizyko-chemię 
szkła, pracownię badań technicznych oraz wyodrębniono chemię organiczną. 
Do szkoły zasadniczej dokonaliśmy naboru do dwóch klas pierwszych chłopców  
w zawodzie produkcja szkła oraz do dwóch klas pierwszych dziewczęta w zawodzie 
laborant chemiczny. Łącznie jest jedenaście oddziałów Z. S. Z. W kwietniu 1972 
roku Sejm uchwalił ustawę: „Karta praw i obowiązków nauczyciela”. Nowa karta 
wprowadziła inny wymiar  godzin dla nauczycieli etatowych - 22 godziny tygodniowo 
niezależnie od nauczanego przedmiotu. Równocześnie z wprowadzeniem nowej 
karty, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów weszły w życie nowe stawki 

wynagrodzenia dla nauczycieli - pensje zostały znacznie podniesione. W czerwcu 
wydano 31 świadectw dojrzałości i 56 świadectw ukończenia szkoły. Nasz absolwent 
Ryszard Bosek został  wytypowany jako reprezentant Polski w piłce siatkowej na 
Olimpiadę w Monachium.

1972/73
W roku szkolnym 1972/73 uczyło się w naszej szkole 8 oddziałów technologii 

szkła, 1 oddział analizy chemicznej, 8 oddziałów Z. S. Z. produkcja szkła i wyrobów 
szklanych, 3 oddziały Z. S. Z. laborant chemiczny oraz 2 oddziały dwuletniej szkoły 
przysposabiającej do zawodu w zawodach budowlanych (od 1 lutego 1973 roku). 
Warunki pracy w zasadzie nie zmieniły się. Codzienną pracą doskonalono metody 
nauczania, wzbogacały się klasopracownie i pracownie o nowe pomoce naukowe. 
Świadectwa dojrzałości otrzymało 71 uczniów, zaś świadectwa ukończenia 26 
uczniów. 20 absolwentów ubiegało się o przyjęcie na studia wyższe, zdało 60 %. 
Zgodnie z zarządzeniem po raz pierwszy szkoła wytypowała najlepszych uczniów 
na studia bez egzaminu wstępnego. Skierowanie otrzymali: Wiesława Szymanik 
i Ewa Zalewska.

1973/74
Rok ten zaakcentowany został powołaniem Zespołu Szkół Zawodowych 

w Wołominie, w skład którego weszły: Technikum Przemysłu Szklarskiego  
w Wołominie, Technikum Chemiczno - Ceramiczne Zaoczne w Wołominie, Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa w Wołominie, Dwuletnia Szkoła Przysposabiająca do Zawodu.  

Zespół Szkół Zawodowych otrzymał następującą kadrę kierowniczą: Ryszard 
Ludwiniak - dyrektor zespołu, Witold Żołędziowski - z - ca dyr d/s pedagogicznych, 
Czesław Konieczny - z - ca dyr d/s szkolenia zaocznego, Józef Lewandowski 
- kierownik internatu, Ryszard Włodarczyk - kierownik laboratorium, Zbigniew 
Machniewski - kierownik warsztatów.

Organizacja nauczania przedstawiała się następująco: technologia szkła  
8 oddziałów: produkcja szkła i wyrobów szklanych Z. S. Z. - 2 oddziały kierunki 
budowlane szk. przysp. do zawodu - 2 oddziały. Od września 1973 r. rozpoczął pracę 
nauczyciel wych. fiz. Wacław Niski - absolwent naszego technikum. Baza szkoły 
ciągle jest rozbudowywana, przebudowano gruntownie pracownię elektrotechniki 
przystosowując ją do prac laboratoryjnych. Budynek po oczyszczalni ścieków 
adaptowano na warsztaty mechaniczne i szklarskie. Komitet rodzicielski wyraził 
chęć ufundowania szkole sztandaru z okazji jej 25 - lecia. Rada Pedagogiczna 
wystąpiła do kuratorium o nadanie szkole imienia Jarosława Dąbrowskiego. 
Decyzją kuratora w dniu 24 czerwca 1974 roku technikum otrzymało nazwę: 
Technikum Przemysłu Szklarskiego imienia Jarosława Dąbrowskiego w Wołominie. 
Uroczystości związane z nadaniem imienia, wręczeniem sztandaru i 25-lecia szkoły 
zaplanowane są na 14-go października 1974 roku.
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Rok szkolny zakończono wydaniem 45 świadectw dojrzałości, 16 świadectw 
ukończenia technikum: 44 świadectw ukończenia Z. S. Z. w zawodzie produkcja 
szkła i 70 świadectw ukończenia Z. S. Z. w zawodzie laborant chemiczny. Na 
studia bez egzaminu wstępnego wytypowano Andrzeja Kurka i Krystynę Ołowską.

1974/75
Organizacja nauczania: w technikum mamy po dwa oddziały I-IV, jeden 

oddział klasy I na podbudowie Z.S.Z. - specjalność analiza chemiczna. W szkole 
zasadniczej jest 6 oddziałów w klasach I-III, przy czym trzy oddziały są oddziałami 
dziewczęcymi ze specjalnością - produkcja szkła laboratoryjnego i ozdobnego. 
Kadra kierownicza pozostała bez zmian. Pełna lista nauczycieli etatowych wynosi 
22 osoby. Nauczycieli niepełnoetatowych jest 13. W technikum zaocznym, jest 
3. Pracowników administracyjnych szkoły - 3 osoby. Wydarzeniem numer jeden 
tego roku była uroczystość 25-lecia Technikum. Wprawdzie 25-lecie minęło w roku 
1973, to uroczystość odbyła się właśnie w roku 1974. Komitet rodzicielski przekazał 
szkole sztandar. W uroczystości wzięły udział osobistości ze szczebla centralnego  
z Wiceministrem Oświaty i Wychowania prof. Michałem Godlewskim przedstawicielem 
KC PZPR mgr Ireneuszem Sekułą, zastępcą dyrektora Zjednoczenia Przemysłu 

Szklarskiego i Ceramicznego w Warszawie mgr inż. Andrzejem Szczytowskim 
(absolwent naszego Technikum). Odbyła się uroczysta część oficjalna, wielu 
nauczycieli otrzymało odznaczenia, nagrody, dyplomy - np. Witold Żołędziowski 
otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Po części oficjalnej odbyło się 
spotkanie towarzyskie nauczycieli, zaproszonych gości, absolwentów - ufundowane 
przez przemysł. Nasz absolwent Ryszard Bosek w składzie reprezentacji Polski  
w piłce siatkowej zdobył złoty medal Mistrzostw Świata.

Huta Szkła w Wołominie, a właściwie jej Rada Zakładowa ufundowała medalion 
patrona szkoły Jarosława Dąbrowskiego, wykonany przez artystę plastyka 
Aleksandra Pawlika.  W roku szkolnym 1974/75 nie było klas maturalnych, ponieważ 
w roku 1971 rozpoczęto realizację 5-letniego planu nauczania. Szkołę zasadniczą 
ukończyło 33 dziewcząt i 24 chłopców. 9 kwietnia 1975 roku zmarł Aleksander 
Dobrzański - pierwszy dyrektor szkoły, jej założyciel i budowniczy. Uczestniczył 
jeszcze w pełni zdrowia w uroczystości 25-lecia organizowanych w październiku 
1974 roku w budynku szkolnym.

1975/76  
Organizacja nauczania w technikum i zasadniczej szkole, jak w roku poprzednim 

- po dwa oddziały: jeden oddział analizy chemicznej. W technikum zaocznym 
także kontynuowane jest szkolenie w ustalonych specjalnościach (17 sem.). Kadra 

Na uroczystości o historii technikum 
przemawia Mieczysław Gwiazdecki 
nauczyciel rysunku technicznego, 
geologii, mechaniki.

Zaraz po śmierci inż. Dobrzańskiego wdzięczni wychowankowie ufundowali 
pamiątkową tablicę w gmachu technikum z tekstem: „Pamięci mgr inż. 

Aleksandra Dobrzańskiego wybitnego organizatora średniego szkolnictwa, 
pierwszego dyrektora Technikum Szklarskiego w Wołominie oraz wieloletniego  

i zasłużonego pracownika przemysłu szklarskiego – Wychowankowie”.
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pozostała niezmieniona, jedynie przeniosła się do szkoły w Kołobrzegu koleżanka 
mgr inż. Teresa Furman. W roku tym w dniach 18-16 XI 1975  przeprowadzono 
wizytację przez st. wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania mgr inż. Irenę 
Kowalską. Ogólna ocena wizytacji bardzo dobra. W czerwcu 1976 roku wydano 
49 świadectw dojrzałości technikom i 65 świadectw ukończenia szkoły zasadniczej 
w zawodzie produkcja szkła i wyrobów szklanych. Na studia bez egzaminów 
wstępnego skierowano: Krystynę Kondracką - za wyniki w nauce i Romana 
Szewczaka - za udział w stopniu Centralnym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym. Nasz absolwent Ryszard Bosek w składzie reprezentacji Polski  
w piłce siatkowej zdobył złoty medal na Olimpiadzie w Montrealu.

1976/77
Organizacja roku szkolnego: 10 oddziałów technikum pięcioletniego (po dwa 

oddziały w każdej klasie) - technologia szkła, 1 oddział (klasa trzecia) technikum 
po Z. S. Z. - analiza chemiczna, 6 oddziałów (3 chłopców, 3 dziewcząt) w szkole 
zasadniczej - produkcja szkła i wyrobów szklanych. 20 semestrów w technikum 
zaocznym o specjalnościach: technologia szkła, technologia ceramiki, tartacznictwo. 
Średnie Studium Zawodowe o kierunku ogólno-mechanicznym. Kadra kierownicza 
bez zmian. Nauczyciele pełnozatrudnieni pracują, jak w poprzednim roku 
szkolnym. Nowo zatrudnioną nauczycielką przedmiotów zawodowych jest kol. 
inż. Teresa Krok (absolwentka naszego Technikum). 17 nauczycieli jest na etacie 
niepełnozatrudnionych. Technikum  ukończyło 82 uczniów. Na studia bez egzaminu 
skierowano: Zdzisława Skibiaka, Bogdana Przykopskiego i Zdzisławę Trzaskę. 
Szkołę Zasadniczą ukończyło 30 chłopców i 39 dziewcząt.

1977/78
Organizacja roku szkolnego: Technikum: 2 klasy I po 26 uczniów, dwie klasy II 

po 27, dwie klasy III po 37, dwie klasy IV po 31, dwie klasy V po 27. Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa po dwie klasy I,II i III Łącznie 180 uczniów. Technikum Zaoczne 
jak w roku poprzednim. Rok szkolny 1977/78 charakteryzował się bardzo małym 
napływem młodzieży do klas pierwszych. Od kilku lat maleje liczba chłopców 
uczących się w technikum. Kadra kierownicza i nauczycielska bez zmian w stosunku 
do roku poprzedniego. Nauczyciele zatrudnieni na część etatu – 11 osób. Technikum 
ukończyło 52 uczniów, ZSZ 16 chłopców i 38 dziewcząt. Na studia bez egzaminu 
skierowano Jerzego Kowalskiego i Sławomira Grączyńskiego. Ważniejsze 
wydarzenia: 18 maja 1978 r. otwarto Izbę Pamięci Narodowej, którą zorganizował 
kol. Dyrektor Witold Żołędziowski przew. Koła ZBOWiD w Wołominie. Wystrój 
plastyczny: Henryk Drzewiński – nauczyciel LO w Wołominie. Nasz absolwent 
Ryszard Bosek siatkarz KS Płomień Milowice zdobył z kolegami klubowymi Puchar 
Europy – najcenniejszy sukces klubowy w tej konkurencji.

1978/79
Nabór uczniów, jak w poprzednich latach po dwie klasy. W Zespole Szkół jest 

10 klas technikum i 6 klas w ZSZ. Technikum zaoczne kontynuuje naukę, jak  
w poprzednich latach. Kadra kierownicza i pedagogiczna bez zmian. Nowo 
zatrudnieni nauczyciele etatowi: Barbara Wojno – kierownik zajęć pozalekcyjnych 
i Wiesław  Żurawiński – nauczyciel fizyki. Technikum ukończyło 59 uczniów, a ZSZ 
68 uczniów. Na studia bez egzaminu skierowano Bożenę Gałązkę.

1979/80
Organizacja roku szkolnego. Powstało nowe określenie  technikum młodzieżowe. 

Technikum młodzieżowe liczy 10 oddziałów, po dwa w każdej klasie, a ZSZ liczy 
6 oddziałów po dwa w każdej klasie. Systemem zaocznym uczy się młodzież 
i dorosłych w następujących kierunkach: technologia szkła - 11 semestrów, 
technologia ceramiki – łącznie 3 semestry, meblarstwo – łącznie 3 semestry. 
Średnie studium zawodowe – ogólno-mechaniczny i drzewny – łącznie 3 semestry, 
czyli ogółem 20 semestrów, w których uczyło się 498 uczniów. Kadra kierownicza, 
wychowawców w internacie pozostaje bez zmian. W bibliotece na stanowisko 
bibliotekarki zatrudniono Mariolę Kowalską. Technikum młodzieżowe ukończyło 59 
uczniów, ZSZ ukończyło 10 chłopców i 33 dziewczęta, technikum zaoczne ukończyło 
138 osób: w tym 44 technologów szkła, 25 technologów ceramiki, 31 technologów 

Fragment Izby Pamięci Narodowej
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meblarstwa i 38 absolwentów średniego studium zawodowego. Na studia bez 
egzaminów skierowano: Małgorzatę Gawin i Marka Łączyńskiego. Szkoła uzyskała 
odznaczenia: 1/ Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Radzieckiej nadał 
Technikum Przemysłu Szklarskiego imienia Jarosława Dąbrowskiego Złotą Odznaką 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Radzieckiej za zasługi w umacnianiu przyjaźni  
i braterstwa między narodami Polski i Związku Radzieckiego uchwałą z dnia 19 
maja 1980 roku. 2/Zarząd Główny Związku Bojowników o Wolność i Demokrację 
nadał Zespołowi Szkół Zawodowych w Wołominie odznakę za Zasługi dla Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację uchwałą z dnia 7 czerwca 1980 roku.

1980/81
Organizacja roku szkolnego: technikum młodzieżowe (5-letnie) o kierunku 

technologia szkła: 10 oddziałów, po dwa w każdej klasie. ZSZ liczy 7 oddziałów. 
Na prośbę Huty Szkła zwiększyliśmy nabór do klas pierwszych przyjmując  
1 oddział chłopców i dwa dziewcząt. Technikum Zaoczne posiada: 10 semestrów 
szklarskich, 3 ceramiczne, 3 drzewne i 3 średniego studium zawodowego. 
Ważniejsze wydarzenia. Sierpień 1980 zapisał się strajkami w całej Polsce. 
W wyniku porozumień miedzy klasą robotniczą a rządem powstały nowe 
związki zawodowe: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. 
Dotychczasowe związki, zwane branżowymi przyjęły także nazwę „niezależnych, 
samorządnych”. W naszej szkole 90 % nauczycieli i pracowników administracyjnych 
i obsługujących wypisało się z ZNP przenosząc się do „Solidarności”. Współpraca  
z kołem „Solidarności” układa się bardzo dobrze. Z dniem 31 grudnia 1980 roku kol. 
Czesław Konieczny poprosił o zwolnienie z funkcji zastępcy dyrektora i nauczyciela. 
Od 1 stycznia 1981 r przeszedł na emeryturę, która przysługiwała mu (o 5 lat 
wcześniej) jako kombatantowi wojennemu. Ponieważ jest inwalidą wojennym  
II grupy, to emerytura i świadczenia z rentą inwalidzką przekraczają jego zarobki 
prawie o 100 %. W tej sytuacji właśnie na własną prośbę przeszedł na wcześniejszą 
emeryturę. Nadal będzie pracował na części etatu jako nauczyciel. Trzeba pamiętać, 
że kol. Czesław Konieczny pracuje w technikum od chwili przeniesienia szkoły do 
Wołomina tj. od 1951 r. Pracę nauczycielską prowadził kol. Czesław Konieczny 
do wakacji. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości zatrudnienia, jeśli 
ktoś  przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

1981/82
Rok szkolny 1981/82 rozpoczął się z następującą obsadą kadrową: mgr Ryszard 

Ludwiniak – dyr. Zespołu, inż. Witold Żołędziowski – z-ca dyrektora, mgr inż. 
Andrzej Rudnik – z-ca dyrektora od 1 sierpnia 1981 r., mgr Zbigniew Machniewski 
- kierownik warsztatów, mgr Józef Lewandowski – kierownik internatu, mgr inż. 
Ryszard Włodarczyk – kierownik laboratorium, mgr Barbara Wojno – kierownik 
zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele pełnozatrudnieni: mgr Bolesław Białobrzeski 

– chemia i pracownia, mgr Ryszard Borowski – chemia, mgr inż. Józef Bugaj 
– przedmioty zawodowe, mgr Maria Dudzińska – język rosyjski, Mieczysław 
Gwiazdecki – rysunek techniczny, mgr Bonifacy Kaczorek - wych. fizyczne, 
Teresa Kempista – matematyka, Mariola Kowalska – biblioteka, mgr inż. Elżbieta 
Kuczyńska – przedmioty zawodowe, mgr Maria Makowska – wych. fizyczne, mgr 
Joanna Marciniak – język polski, mgr Elżbieta Lewandowska – biblioteka, mgr 
Maria Pątkowska – język polski, mgr Leszek Podhorodecki – historia, Ryszard 
Suski – mechanika, Jerzy Sitek – zajęcia praktyczne, Irena Urbaś – matematyka, 
Wiesław Żurawiński – fizyka, mgr Jolanta Sawicka-Jurek – język polski w technikum 
zaocznym, mgr Zygmunt Michałowski – matematyka w technikum zaocznym, 
mgr Tadeusz Popielec – matematyka, mgr Wiesława Polityło -  język rosyjski  
w technikum zaocznym (korzystała z urlopu wychowawczego), Andrzej Szwedowski 
– zajęcia praktyczne. Nauczyciele niepełnozatrudnieni: płk dr Stefan Pataj – 
przysposobienie obronne, inż. Elżbieta Żołędziowska – przedmioty zawodowe, 
inż. Zbigniew Krzewski – elektrotechnika oraz wielu innych uczących zajęć 
praktycznych i przedmiotów teoretycznych. Administracja: Grażyna Szymczak 
– kierownik administracyjny (od 1.03.1975), Lucyna Mościcka – samodzielny 
referent (od 1.09.1974), Emilia Piotrowska – samodzielny referent technikum 
zaoczne (od 1972 r.), Mieczysława Koper – magazynierka, Marianna Jędrysiak – 
zaopatrzeniowiec. Woźne: Jadwiga Woropajska, Anna Mrozińska, Janina Osial. 
Organizacja roku szkolnego: Technikum młodzieżowe o kierunku technologia szkła 
– 10 oddziałów po dwa w każdej klasie; ZSZ chłopcy - hutnik szkła 3 oddziały I, 
II, III klasa, dziewczęta - produkcja szkła laboratoryjnego i ozdobnego: 4 oddziały 
Ib, IIb, IIc, IIIb. Łącznie szkoleniem zaocznym objęto 324 słuchaczy. W listopadzie 
1981 roku zorganizowano uroczystość 30-lecia działalności Technikum Przemysłu 
Szklarskiego w Wołominie. W uroczystości wzięły udział delegacje z hut szkła, 
przedstawiciele władz administracyjno-politycznych Wołomina. Kuratorium Oświaty 
i Wychowania reprezentował wicekurator Stefan Czyżewski. Z okazji 30-lecia 
zostały wręczone wyróżnienia. Minister Oświaty i Wychowania przyznał Zespołowi 
Szkół Zawodowych w Wołominie MEDAL PAMIĄTKOWY z okazji 200 rocznicy 
utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Huta Szkła im. Feliksa Paplińskiego 
wyróżniła Technikum Przemysłu Szklarskiego im. J. Dąbrowskiego w Wołominie 
odznaką: „Zasłużony dla Rozwoju Huty Szkła im F. Paplińskiego w Wołominie”. 
Rada Narodowa Miasta i Gminy, Naczelnik Miasta i Gminy nadały zespołowi Szkół 
Zawodowych Medal Pamiątkowy „60 lat nadania praw miejskich Wołominowi”.
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XXX lat Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie
/treść przemówienia W. Nowotnego 18.11.1981/

„Na terenie dzisiejszego Technikum Szklarskiego w Wołominie ścieliła się ongiś 
piękna łąka obsiana rosnącą bujnie jak co roku koniczyną. Pewnego dnia, 33 lat 
temu, usiadłem na tej łące z jej dzierżawcą podczas gdy geodeci wymierzali na 
niej usytuowanie przyszłych budynków technikum. Powiedział mi on wówczas te 
słowa: «Ta łąka przyniesie wam szczęście! Promienieje ono z tej ziemi!». Trzy lata 
potem w 1951 roku, rozpoczęło tam działalność pierwsze w Polsce Technikum 
Przemysłu Szklarskiego obecny Zespół Szkół Zawodowych Szklarskich. Wprawdzie 
już przed tym od 1945 roku prowadzono usilne starania kształcenia fachowców 
tak bardzo potrzebnych dla dynamicznie rozwijającego się przemysłu szklarskiego 
wzbogaconego nagle o kilkanaście hut na Ziemiach Odzyskanych. Uczono więc 
szklarzy, gdzie się dało, przeważnie przy Zjednoczeniu Przemysłu Szklarskiego 
w Piotrkowie Trybunalskim. Organizowano kursy hutmistrzów. Rozpoczęto pracę 
nad utworzeniem stałej szkoły technicznej szklarskiej. Zabiegała o to gorliwie 
grupa kierowniczych sił technicznych przemysłu, entuzjastów unowocześnienia 
technologii w opuszczonych przez cudzoziemców hutach szkła. Byli to ci, którzy 
wierzyli, że «szkło ma serce».

Lecz dopiero wybudowanie i zorganizowanie w Wołominie Technikum Przemysłu 
Szklarskiego zapoczątkowało skuteczną naukę fachowców szklarskich i przyczyniło 
się następnie do powstania kilku podobnych szkół w kraju. Spowodowało to też 
nacisk na potrzebę organizacji odpowiedniego wydziału w wyższych szkołach 
technicznych, co skonkretyzowało się wreszcie na Akademii Górniczo-Hutniczej  
w Krakowie Wydział Ceramiczno-Szklarski. Należy zaznaczyć, że wielce skuteczny 
od samego początku rozwój naszego technikum uwarunkowany był silnie faktem, 
iż powstało ono tam, gdzie działało powstałe także w Wołominie Biuro Studiów 
i Projektów Przemysłu Szklarskiego, w którym zgromadzeni wówczas najlepsi 
inżynierowie-fachowcy zasilili kadrę pedagogiczną technikum. A w ogóle do 
nauczania pospieszyli też ofiarnie najlepsi fachowcy pracujący w Warszawie,  
w kierownictwie przemysłu. Dobra od samego początku organizacja pracy w szkole 
zapewniła tej kadrze fachowców wielce skuteczną działalność. Niezmiernie ważną 
była także dla naszej imprezy duża życzliwość i skuteczna pomoc ówczesnych 
władz naszego przemysłu, zwłaszcza Centralnego Zarządu Przemysłu Mineralnego 
z jego dyrektorami: Stanisławem Bartoszewiczem, Anną Skalicką, Zygmuntem 
Domańskim, Januszem Jabłkowskim, a także kilku wówczas działających 
Zjednoczeń Przemysłu Szklarskiego, a szczególnie dyrektorów Feliksa Papierniaka 
i Stanisława Sykusa. Należy jednak wyróżnić szczególnie wielką zasługę 
dyrektora Piotra Rostkowskiego, który gdy budynek szkolny okazał się już zbyt 
mały dla nowoczesnej racjonalnej pracy dydaktycznej, dokonał wielkim wkładem 
swych zdolności dyplomatycznych i usilnych zręcznych zabiegów dla zdobycia 
odpowiednich decyzji władz i odpowiednich funduszy rozbudowy szkoły tak, że 
stało się możliwe zorganizowanie nauki w gabinetach przedmiotowych oraz co 
najważniejsze właściwej pracowni technologicznej. Można było także przekształcić 
Technikum w Zespół Szkół Zawodowych Szklarskich i Ceramicznych. Jeśli chodzi 
o pracownie, to należy podkreślić, że szkoła nasza miała duże szczęście także 
do organizatorów i kierowników pracowni. Pracownię Chemiczną zorganizowali  
i prowadzili wzorowo małżonkowie mgrowie inż. Witkowscy. Poziom tej pracowni 
był niewątpliwie równy pracowniom wyższych szkół technicznych. Po rozbudowie 
szkoły zorganizowana została pracownia technologiczna dzięki niestrudzonej pracy 
i entuzjastycznym wysiłkom mgr inż. Ryszarda Włodarczyka wraz z odpowiednim 
zespołem pracowników - pedagogów. Niektórymi widocznymi czynnościami tej 
pracowni można się zachwycać oglądając nie tylko jej pomieszczenia i wyposażenie 
(wraz z piecem szklarskim), lecz także liczne prace, które w niej wykonano, a które 
zapewne staną się obiektami wspaniałej wystawy.

Wiele, bardzo wiele pracy wytężonej i wielce skutecznej włożone zostało  
w sukcesy naszej szkoły przez wszystkich nauczycieli - pedagogów i wychowawców. 
Pracy codziennej, mrówczej, niewidocznej - ale wyniki tej pracy i starań są wyraźnie 
widoczne i doceniane głęboko przez wszystkich w przemyśle szklarskim. Przecież 
wielu absolwentów naszej szkoły kończyło dość gładko różne szkoły wyższe. Wielu 

Przemówienie 
Wacława Nowotnego.
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zajmuje dziś czołowe stanowiska nie tylko w przemyśle, lecz także w różnych 
instytutach naukowych i badawczych, w biurach projektów i innych placówkach 
naukowych. Jest z nich kilku profesorów, docentów, doktorów. Zaś w przemyśle 
obejmują przeważnie dyrektorskie i kierownicze stanowiska. Dzięki nim przecież 
poziom naszych hut szkła dźwignął się do średniego poziomu krajów zachodnich. 
Polski przemysł szklarski zyskał w świecie na wartości i zajmuje poważną pozycję. 
Wprawdzie przysparza on krajowi tylko 1% dochodów, ale daje 3,5% eksportu, czyli 
ok. 1 mld dolarów za 5 lat. Na świecie wytwarza się obecnie ogółem 76 mln ton 
szkła, z czego Polska 1,5 mln czyli 2%, ale przy zatrudnieniu wynoszącym tylko 
0,8%. To jest dorobek ludzi o odpowiednim - wreszcie - wykształceniu ogólnym  
i technicznym. A więc dorobek trzydziestoletniego działania naszego technikum jest 
jednocześnie wyraźny i duży. Chwała ludziom, którzy to uczynili! A jak przedstawia 
się działalność naszej szkoły dziś - po 30 latach istnienia? Odpowiadamy na to 
zarówno na podstawie domniemań własnych, jak i opinii dawnych pracowników oraz 
licznych absolwentów szkoły, z którymi jesteśmy nieustannie w kontakcie. Jak jest 
dziś - w szczególnie trudnych warunkach naszego ogólnego bytowania? Ocena jest 
znakomita, pomijając rzecz jasna liczne trudności i zakręty zwykłej codzienności. 
Obecna Dyrekcja Szkoły (Zespół Szkół) jest nadal na wysokim poziomie. Koledzy 
dyrektorzy: Ryszard Ludwiniak i Witold Żołędziowski nadal powiększają krąg 
poprzednich naszych dyrektorów. I nadal w szkole naszej pracuje wspaniały zespół 
pedagogiczny pełniący ofiarnie swoją rolę. Wnikliwie i z rozwagą wczuwają się  
w sens wielkich przemian społecznych i politycznych. Więc w dniu święta 30-lecia 
szkoły kierujemy naszą wielką wdzięczność i wielkie uznanie dla pięknych wysiłków 
i dobrych wyników pracy całego zespołu naszych drogich kolegów. A tak na 
marginesie - więc dobrze przepowiedział mi wówczas ten dzierżawca ówczesny łąki 
z kwitnącą obficie koniczyną, na której stoją obecnie budynki naszego technikum. 
Mamy szczęście: z ziemi tej promieniuje faktycznie energia wspierająca pracę  
i starania ludzi. Na niej stoją dziś okazałe drzewa - zasadzone przez ludzi, którzy 
zaczynali tu pracę dla dobra nas wszystkich. Wierzymy, że tak będzie dalej. Szkło 
ma serce!”.

Od 1 stycznia 1982 roku odszedł na emeryturę (w związku z uzyskaniem 
uprawnień z karty kombatanta) zastępca dyrektora inż. Witold Żołędziowski. 
Technikum młodzieżowe ukończyło 44 absolwentów w tym 34 dziewcząt. 
Zasadniczą szkołę zawodową ukończyło 52 absolwentów, w tym 35 dziewcząt. 
Szkolenie zaoczne: technologia szkła - 29 absolwentów, technologia drewna - 11 
absolwentów, technologia ceramiki - 25 absolwentów.

1982/83
Nastąpiły małe zmiany w kadrze kierowniczej: Zbigniew Machniewski – z-ca 

dyrektora, kierownik warsztatów – Józef Bugaj. Nauczyciele pełnozatrudnieni 
pozostali, jak w ubiegłym roku z wyjątkiem Tadeusza Popielca – przeniósł się do 

Piastowa. Technikum młodzieżowe bez zmian, ZSZ 8 oddziałów. Zaoczne łącznie 
9 semestrów. Absolwenci Technikum młodzieżowego 45, ZSZ 33, zaoczne 97 
absolwentów. Z końcem roku odeszła na emeryturę nauczycielka matematyki - 
Teresa Kempista. W kwietniu 1983 r. Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 
na wniosek ZBOWiD Wołomin nadała Zespołowi Szkół Zawodowych  - srebrny 
medal – Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę nad miejscami walki 
i męczeństwa. Leszek Podhorodecki nauczyciel historii i znany pisarz książek 
historycznych uzyskał tytuł doktora nauk historycznych.

1983/84
Kadra kierownicza pozostaje bez zmian. Kierownik internatu korzysta z urlopu 

zdrowotnego. Jego obowiązki pełni kol. Ścibor Maria. Na pełny etat do pracy 
zostali przyjęci doświadczeni pracownicy przemysłu szklarskiego, byli nauczyciele 
„dochodzący” kol. inż. Lech Suski i inż. Ireneusz Śmietanko. Na część etatu 
nauczyciela fizyki  przyjęto kol. Krzysztofa Wróbla. Do pracy w internacie na pełny 
etat wychowawcy zostali przyjęci mgr Julitta Żmijewska i jej mąż Marek Żmijewski. 
Organizacja nauczania - Technikum młodzieżowe - nabór tylko do jednej klasy – 
brak kandydatów, pozostałe oddziały po dwie klasy. ZSZ  - łącznie 8 klas. Szkolenie 
zaoczne łącznie 8 semestrów. Z okazji dnia Edukacji Narodowej kilku pedagogów 
otrzymało odznaczenia. Z końcem roku szkolnego odszedł na emeryturę kierownik 
laboratorium kol. Ryszard Włodarczyk. Obowiązki kierownika objął kol. Bolesław 
Białobrzeski. Wychowawcy internatu – J. i M. Żmijewscy na własna prośbę przenieśli 
się do innej szkoły. 28 lipca 1984r zmarł były dyrektor  technikum Teodor Gumiński 
odznaczony medalem Zasłużonego Nauczyciela PRL.

1984/85
Organizacja: Technikum – 7 klas, ZSZ – 8 klas, Technikum Zaoczne – 4 klasy  

/semestry/. Kadra i wychowawcy bez zmian. Wydarzenia: 11 października w dniu 
Edukacji Narodowej klasy I złożyły ślubowanie. W dniu tym otwarto stałą wystawę 
„Nasz dorobek w okresie 40-lecia Polski Ludowej”. W uznaniu za opracowanie 
i jakość wykonania kurator przyznał szkole  - dyplom uznania. Głównym 
koordynatorem prac urządzenia wystawy był kolega Ryszard Włodarczyk. Na 
uroczystości były obecne władze lokalne i przedstawiciele różnych organizacji. 
22 kwietnia 1985 r. zmarł Wacław Nowotny emerytowany nauczyciel przedmiotów 
zawodowych, autor podręczników szkolnych do technologii, autor książek z zakresu 
technologii szkła. Szkołę ukończyło i otrzymało dyplom technika 45 abiturientów, 
w tym 11 mężczyzn, ZSZ: 70 abiturientów, w tym 10 mężczyzn. Z końcem roku 
odeszli na emeryturę: Ryszard Borowski, Mieczysław Gwiazdecki i Irena Urbaś.
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1985/86  
Organizacja roku szkolnego: Technikum: 6 klas, ZSZ: 7 klas, Technikum Zaoczne: 

5 klas /semestrów/, Średnie Studium Zawodowe: 1 klasa. Kadra bez zmian. 
Nowo zatrudnieni nauczyciele: Marek Łączyński – nauczyciel chemii, absolwent 
naszego technikum, absolwent AGH Kraków, „dochodzący” Jerzy Turek. W grudniu 
była przeprowadzona wizytacja szkoły przez wizytatora KOiW ze szczególnym 
uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych i zajęć w wolne soboty. Ocena była bardzo 
wysoka. Po raz pierwszy uczniowie klasy czwartej wyjechali w maju na praktykę 
zawodową w Hucie Szkła „Kawalier” w Sazawie w Czechosłowacji. Technikum 
ukończyło 28 uczniów. Technikum Zaoczne ukończyło 15 technologia szkła,  
w tym 5 zdało egzamin dojrzałości, 12 technologię ceramiki w tym 4 zdało egzamin 
dojrzałości. Średnie Studium Zawodowe ukończyło 18 abiturientów – kierunek 
drzewny. ZSZ ukończyło 66 uczniów. Z urlopu wychowawczego korzysta Mariola 
Dąbrowska, zastępuje ją Teresa Jurczyk. Z końcem roku szkolnego zaprzestał 
pracy wychowawcy internatu /część etatu/ emerytowany dyrektor TPSz – kol. Piotr 
Rostkowski.

1986/87
Organizacja roku szkolnego: Technikum 6 klas, Technikum na podbudowie 

ZSZ – 1 klasa /nowo uruchomiona/ ZSZ 6 klas, Technikum Zaoczne: 4 klasy  
/semestry/ Średnie Studium Zawodowe 1 klasa /semestr/. Szkoła podpisała umowę 
o współpracy z Hutą Szkła w Wołominie /odnowienie/, Spółdzielnią Pracy „Areometr” 
w Miedzeszynie, Stołecznym Przedsiębiorstwie Reklam Świetlnych w Warszawie. 
Praktyki zawodowe odbyły się w Czechosłowacji dla 45 uczniów, a dla pozostałych 
w  14 hutach szkła w Polsce. W klasach piątych było 33 uczniów, wszyscy uzyskali 
świadectwa ukończenia szkoły. Do matury przystąpiło 18 uczniów, zdało 16. Dnia 
11 maja 1987 r. zmarł kol. Piotr Rostkowski były dyrektor szkoły w latach 1954-
1969. Uroczystość pogrzebowa z udziałem nauczycieli i młodzieży odbyła się na 
Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie /kwatera 80/. 24 lipca 1987 roku zginął  
w wypadku samochodowym nauczyciel matematyki Zygmunt Michałowski. Został 
pochowany w Józefowie k/Otwocka. Z końcem roku szkolnego 31 sierpnia 1987 r. 
odszedł na własną prośbę na emeryturę dyrektor Zespołu Szkół Ryszard Ludwiniak. 
Urodzony 29 marca 1933 roku pracę nauczycielską rozpoczął 1 lutego 1950 roku. 
W Technikum Przemysłu Szklarskiego podjął pracę od 1 sierpnia 1955 r.  jako 
nauczyciel matematyki i fizyki. Od  1 września 1967 r. był zastępca dyrektora,  
a od 1 września 1967 r. objął obowiązki dyrektora technikum. Po powołaniu Zespołu 
Szkół Zawodowych został jego dyrektorem. Od 1 września 1987 r. obowiązki 
dyrektora przejął kol. Andrzej Rudnik, zastępcą pozostał kol. Zbigniew Machniewski. 
Na prośbę w/w nie powołano drugiego zastępcy. «Nowemu kierownictwu życzę 
owocnej przynoszącej satysfakcję pracy» Ryszard Ludwiniak 31.08.1987 r.

1987/88
Wpisy do kroniki dyrektora Andrzeja Rudnika.

Od 1 września dyrektorem szkoły został mgr inż. Andrzej Rudnik absolwent tej 
szkoły. Poprzedni dyrektor Ryszard Ludwiniak po 18 latach  pracy na tym stanowisku 
przeszedł na emeryturę. Prace w szkole podjęła absolwentka Uniwersytetu 
Warszawskiego mgr Dorota Poślada – nauczycielka matematyki. Organizacja 
roku szkolnego: Technikum – 5 klas, Technikum na podbudowie ZSZ 2 klasy, ZSZ  
6 klas, Technikum Zaoczne 3 klasy /7 semestrów/ w tym ponownie otwarty kierunek 
technologia drewna. Średnie Studium Zawodowe – 1 klasa /semestr/. Praktyki 
zawodowe uczniowie odbywali w Czechosłowacji – 40 uczniów i innych 19 hutach 
szkła. Uczniowie ZSZ praktykę odbywali w zakładach, z którymi podpisano umowę 
w roku poprzednim. Technikum ukończyło 22 uczniów z czego maturę zdało 9. 
ZSZ ukończyło 49 uczniów. We wrześniu 1987 r. na prośbę miejscowych Zakładów 
Stolarki Budowlanej podjęto działania /zakończone pozytywnie/ o utworzenie  
w roku szkolnym 1988/89 pierwszej klasy ZSZ o kierunku stolarz. Z końcem roku 
szkolnego na emeryturę przeszedł po 33 latach pracy pedagogicznej nauczyciel 
historii dr Leszek Podhorodecki. W naszej szkole pracował nieprzerwanie od  
1 września 1963 r.

1988/89
Rada Pedagogiczna: A. Rudnik, Zb. Machniewski, B. Białobrzeski, J. Bugaj,  

M. Dudzińska, B. Kaczorek, M. Łączyński, M. Makowska, J. Marciniak,  
M. Pątkowska, D. Poślada, I. Śmietanko, B. Wojno, E. Lewandowska, T. Sawicka-
Jurek, A. Krzyżanowska, J. Sitek, L. Suski. Internat: J. Lewandowski, M. Ścibor,  
J. Górecka, M. Rostek, L. Kuch, E. Kowalska, St. Gutowska, W. Ścibor. Organizacja 
roku szkolnego: technikum klasy I-V po jednym oddziale, technikum po ZSZ  klasy 
1-3 po jednym oddziale, ZSZ: kierunek szklarski. Klasy 1-3 po dwa oddziały, 
kierunek stolarz 1 klasa. Ogółem 410 uczniów. Szkoła dla pracujących /kierunki: 
szklarski, ceramiczny, drzewny/ łącznie 305 słuchaczy. Szkołę ukończyło technikum 
5-letnie 26 uczniów, technikum 3-letnie 24 uczniów, ZSZ 49 uczniów. Z końcem 
roku szkolnego przeszedł na emeryturę kier. internatu mgr Józef Lewandowski, 
pracujący w naszej szkole od 1962 roku.

1989/90
Na wakujące miejsce z-cy dyrektora powołano inż. Lecha Suskiego pracującego 

w naszej szkole na pełnym etacie od 1983 r., a w niepełnym wymiarze od 1962 r.  
Kierownikiem internatu został  mgr Tadeusz Makowski – nauczyciel WF-u. Prace 
w szkole podjął mgr Jan Nadaj, jako nauczyciel fizyki i maszynoznawstwa, 
dotychczasowy pracownik Politechniki Warszawskiej z 16-letnim stażem. 
Organizacja roku szkolnego: obydwa technika bez zmian. ZSZ stolarz I i II klasa 
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po jednym oddziale, szklarski kl. I – jeden oddział II i III po dwa oddziały. Od 
1 września do naszego Zespołu Szkół została włączona ZSZ Przyzakładowa 
Zakładów Poszukiwań Nafty i Gazu w Wołominie. Kierunki: klasa I – III po jednym 
oddziale i mechanik maszyn i urządzeń wiertniczych kl. III jeden oddział. Szkoła dla 
pracujących – 8 semestrów o kierunkach j/w. W trakcie roku szkolnego rozpoczęto 
działania nad utworzeniem w pełni wyposażonej pracowni informatycznej. W tym 
celu przystosowano salę – instalując odpowiednie stanowiska i wykonano właściwą 
instalację elektryczną, składając równocześnie w MEN odpowiednie dokumenty 
pozwalające na działalność w szkolnym zakresie. W połowie roku szkolnego podjęto 
decyzję, by od września przyszłego roku szkolnego prowadzić nauczanie w ZSZ  
o kierunku mechanik maszyn skrawających, a z kierownictwem Zakładu Poszukiwań 
Nafty i Gazu uzgodniono realizację w tym zakładzie praktycznej nauki zawodu. 
Dzięki pomocy ZPNiG przebudowano i dostosowano budynek gospodarczy od 
kilku lat niewykorzystywany  na warsztat mechaniczny. Z końcem roku szkolnego 
na emeryturę odeszła mgr Maria Dudzińska pracująca w naszej szkole od 1965 r.  
oraz Maria Ścibor wychowawczyni z internatu pracująca tu od 1968 r., a także mgr 
Teresa Sawicka-Jurek nauczycielka języka polskiego.

1990/91
Kierownictwo i nauczyciele  bez zmian plus niepełnozatrudnieni: J. Bieńczyk,  

J. Borkowska, R. Borowski, J. Cyran, M. Dudzińska, R. Kozłowski, Zb. Krzewski, 
J.  Lewandowski,  R. Ludwiniak, St. Pataj, L. Podhorodecki,  R. Włodarczyk,  
J. Wójcik, J. Chmielewski, W. Malinowski, T. Sawicka-Jurek, .J. Laszuk.  
St. Piotrowski. Praktyczna nauka zawodu: A. Leszczyński, L. Krawczyk,  
H. Wąsowska, St. Baj, W. Bruszkiewicz, T. Siwiński, J. Cieślak, W. Szajbe, W. Dębska, 
K. Hejmanowski, J. Zieliński, J. Gozdal, H. Czajka, M. Bogatek, St. Wotkarski,  
St. Witkowski, M. Madejczyk. Internat: bez zmian plus H. Pieńkowska, J. Kowalski. 
W listopadzie oddano do użytku nowoczesną pracownię informatyczną wyposażoną 
w  dziewięć komputerów klasy IBM. W trakcie roku podjęto starania o utworzenie 
nowej szkoły – Liceum Ogólnokształcące z nauczaniem informatyki. Działanie 
zakończyło się pozytywnie i z dniem 1 marca 1991r. Zarządzeniem Kuratorium 
Oświaty i wychowania powołano II Liceum Ogólnokształcące w Wołominie.  
W roku szkolnym 1990/91 ukończyło technikum 36 uczniów, ZSZ kierunek szklarski 
– 49 uczniów, stolarz – 21, wiertacz 20, technikum dla pracujących 69 słuchaczy. 
Z końcem roku szkolnego odszedł na emeryturę mgr Zbigniew Machniewski,  
w szkole pracował od 1969 roku, mgr Elżbieta Lewandowska pracująca w naszej 
szkole od 1962 roku oraz wychowawczyni internatu Maria Rostek pracująca u nas 
od 1971 roku. 10 sierpnia 1991 zmarł mgr Jan Bieńczyk pracujący w szkole 15 lat 
jako nauczyciel niepełnozatrudniony.

1991/92
Kierownictwo i kadra bez zmian. Nowo zatrudnieni nauczyciele: mgr inż. Maria 

Lange /przedmioty mechaniczne/, mgr Urszula Lisowska /matematyka/. Organizacja 
roku szkolnego: Technikum 5-letnie kl. I-V po jednym oddziale, technikum 3-letnie 
kl I i II po jednym oddziale, liceum – 1 klasa, ZSZ stolarz kl. I-III po 1 oddziale, 
operator urządzeń przetwórstwa szkła kl I-III po jednym oddziale, operator maszyn 
skrawających kl. I-II po jednym oddziale, wiertacz – 1 oddział – kl. III. Technikum 
ukończyło 31 absolwentów. Absolwentka Monika Wysocka jest 2000 absolwentem, 
który ukończył technikum młodzieżowe. Pierwsi absolwenci uzyskali świadectwo 
ukończenia równo 40 lat temu. W trakcie roku szkolnego na emeryturę odszedł z-ca 
dyrektora inż. Lech Suski, który pracował w szkole  od 1962 r. W latach 1962-1982 
był nauczycielem niepełnozatrudnionym. Od 1982 r. pracował tylko w szkole. Z-cą 
dyrektora był od 1 września 1989 r. Z końcem roku szkolnego odeszła ze szkoły 
mgr inż. Maria Lange, która wygrała konkurs na dyrektora szkoły podstawowej  
nr 4 w Wołominie.

1992/93
Z dniem 1 września 1992 r. na wakujący etat z-cy dyrektora powołano mgr 

inż. Marka Łączyńskiego absolwenta naszej szkoły w 1980 r., absolwenta AGH  
w Krakowie. Zatrudniono nowych nauczycieli: mgr inż. Hannę Dużyńską – technolog 
drewna, mgr Bogusławę Łączyńską – chemik, mgr inż. Krystynę Małysko-
Dudkiewicz – mechanik, mgr Grażynę Podhorodecką - język angielski, mgr Tadeusz 
Zarzecki - WF. Organizacja roku szkolnego: Technikum 5-letnie klasy I-V po  
1 oddziale, technikum 3 –letnie I-III po 1 oddziale, liceum kl. I –dwa oddziały, kl. II 
jeden oddział. ZSZ 9 oddziałów kierunki stolarz, operator obrabiarek skrawających, 
operator urządzeń przetwórstwa szkła. W technikum na podbudowie ZSZ połowa 
klasy kształciła się  w zawodzie technologa szkła, druga połowa w zawodzie 
meblarstwo. Technikum ukończyło 40 osób, ZSZ 86 uczniów.

1993/94
Kadra kierownicza bez zmian. Od 1 września 1993 r. zatrudniono nauczycielkę 

języka rosyjskiego mgr Wandę Kopczyńską. Organizacja szkoły: technikum 5-letnie 
po 1 oddziale, technikum  3-letnie po 1 oddziale /plus jeden z połową dwóch 
kierunków - technologia szkła i drewna/, liceum kl. III 1 oddział, kl. I i II po 2 oddziały, 
ZSZ – 8 oddziałów kierunki, jak w roku poprzednim. W trakcie roku szkolnego 
przebudowano parter budynku internatu pozyskując cztery pełnowymiarowe sale 
lekcyjne. Urządzono też i wyposażono w nowoczesne komputery drugą salę 
informatyczną. Technikum ukończyło 33 uczniów, ZSZ – 80 uczniów. Z końcem 
roku odeszła na własną prośbę nauczycielka matematyki Urszula Lisowska.  
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1994/95
Kierownictwo szkoły bez zmian. Zatrudniono nowych nauczycieli na niepełnym 

etacie: mgr Alicja Kryśkiewicz – matematyka, mgr Jadwiga Stawicka – matematyka, 
mgr Małgorzata Fajfer – historia, mgr Krystyna Zając – biologia, Grażyna 
Kaczyńska – język angielski, mgr inż. Magdalena Bartosiewicz – informatyka, 
Bernadeta Szczęsna-Śliwa – religia, ks. Krzysztof Kulbat. Organizacja szkoły: 
Technikum 5-letnie – pięć oddziałów technologia szkła, technikum 3-letnie – 
trzy oddziały /1/2 technologia szkła i 1/2technologia meblarstwa/ ZSZ – stolarz 
3 oddziały, przetwórstwo szkła  - 3 oddziały, obróbka skrawaniem – 1 oddział. 
Liceum profil ogólny z autorskim rozszerzonym programem nauczania informatyki  
kl. I-IV – 7 oddziałów. Łącznie w szkole 22 oddziały – 620 uczniów. W trakcie roku 
szkolnego w pierwszej pracowni wymieniono po trzech latach użytkowany sprzęt 
komputerowy na nowy. W szkole dla pracujących uczyło się 95 słuchaczy na 
trzech semestrach /semestry łączone technologia szkła i meblarstwo/. Technikum 
ukończyło 34 uczniów. Liceum opuściło pierwszych 30 absolwentów z czego 29 
zdało egzamin maturalny. ZSZ ukończyło 78 uczniów. Z końcem roku szkolnego 
na emeryturę odeszli: Barbara Wojno – polonistka, Joanna Marciniak – polonistka, 
Marianna Pątkowska – polonistka, Jadwiga Borkowska – nauczyciel przedmiotów 
zawodowych.

1995/96
Kierownictwo szkoły bez zmian. Nowo zatrudnieni nauczyciele: mgr Ewa 

Wnorowska - język polski, mgr Leszek Lewkowicz – historia, mgr Danuta 
Kaczanowska – język angielski. Organizacja szkoły: Technikum 5-letnie po 
jednym oddziale, technikum 3-letnie po jednym oddziale, ZSZ stolarz 3 oddziały, 
przetwórstwo szkła 3 oddziały, liceum kl. I – IV po dwa oddziały. Łącznie 22 oddziały. 
Technikum ukończyło 36 uczniów, liceum 54 uczniów, ZSZ 46 uczniów.

1996/97
Kierownictwo szkoły. Mgr inż. Andrzej Rudnik  ponownie wybrany dyrektorem 

na nową kadencję do 2001 roku. Pozostałe osoby z kierownictwa bez zmian /plus 
księgowa Danuta Maciejak/. Nauczyciele: Dąbrowska Mariola, Dużyńska Hanna, 
Małgorzata Fajfer, Danuta Kaczanowska, Grażyna Kaczyńska, Wanda Kopczyńska, 
Alicja Kryśkiewicz, Anna Krzyżanowska, Leszek Lewkowicz, Bogusława Łączyńska, 
Maria Makowska, Jan Nadaj, Jolanta Sawicka–Jurek, Jerzy Sitek, Jadwiga Stawicka, 
Lech Suski, Bernadeta Szczęsna-Śliwa, Ewa Wnorowska, Krystyna Zając, Tadeusz 
Zarzecki, Barbara Wojno, Ewa Kowalska. Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 
Jadwiga Borkowska, Anna Bugaj, Ryszard Kozłowski, Zbigniew Krzewski, Elżbieta 
Lewandowska, Ryszard Ludwiniak, Zbigniew Machniewski, Krystyna Małysko-
Dudkiewicz, Joanna Marciniak, Krystyna Parys, Maria Pątkowska, Stanisław 
Piotrowski, Waldemar Pokropski, Małgorzata Roicka, Ireneusz Śmietanko, Tadeusz 

Tyburczy, Ryszard Włodarczyk, Paweł Laskowski, Małgorzata Tkaczyk, Jan Gozdal, 
Krzysztof Hejmanowski, Jacek Kleniewski, Tomasz Momotko, Stefan Watkowski, 
Jan Zieliński, Stanisława Gutowska, Jerzy Kowalski. Organizacja szkoły: Liceum 
9 oddziałów, technikum 5-letnie kl. II-V po jednym oddziale. Z uwagi na małą ilość 
kandydatów nie otworzono pierwszej klasy. Technikum 3-letnie 3 oddziały, ZSZ 
6 oddziałów /stolarz i przetwórstwo szkła/. Łącznie 22 oddziały - 610 uczniów. 
W trakcie roku szkolnego podjęto działania w celu otwarcia nowego kierunku 
kształcenie w ZSZ – krawiectwo. Z końcem roku na emeryturę odeszli Jadwiga 
Stawicka – matematyk, Jerzy Sitek – praktyczna nauka zawodu /uczył przez 30 lat/, 
Józef Bugaj – kierownik zajęć praktycznych w latach 1981-1997. Szkołę ukończyło 
54 uczniów, liceum 37 uczniów, technikum, 56 uczniów ZSZ.

1997/98
Kierownictwo i kadra nauczycielska bez zmian. O dnia 1 września kierownikiem 

zajęć praktycznych został inż. Lech Suski. Organizacja szkoły: łącznie 23 oddziały 
i 640 uczniów. Liceum 10 oddziałów, technikum 5-letnie 4 oddziały /bez II klasy/, 
technikum 3 – letnie 2 oddziały - bez klasy I/ZSZ. 6 oddziałów w kierunku stolarz 
i przetwórstwo szkła oraz jedna klasa krawiectwo. W czasie wakacji ułożono 
nowe chodniki przy wejściu do szkoły, wzdłuż sali gimnastycznej, do warsztatów 
szkolnych. Adaptowano pomieszczenie i wyposażono w urządzenia warsztaty 
dla pracowni krawieckiej. Wymieniono w nowe komputery drugą pracownię 
komputerową. Odbyła się wizytacja szkoły przez Kuratorium Wojewódzkie. Szkołę 
ukończyło 48 uczniów liceum, 37 technikum, 52 ZSZ. Ze szkoły odeszli długoletni 
nauczyciele pracujący ostatnio w niepełnym wymiarze godzin: Ryszard Ludwiniak, 
Ryszard Włodarczyk, Joanna Marciniak,  Maria Pątkowska, Stanisław Piotrowski, 
Barbara Wojno, Hanna Dużyńska oraz ks. Paweł Adler.

1998/99
Kierownictwo i kadra nauczycielska bez zmian. Nauczyciele nowo zatrudnieni 

na pełnym etacie: Agnieszka Promowicz – matematyka, Marcin Promowicz – WF, 
Agnieszka Godlewska – przedmioty zawodowe, Iwona Hejmanowska – przedmioty 
zawodowe, Agnieszka Rygało – język polski, ks. Sławomir Wyszyński – religia.  
W niepełnym wymiarze: K. Całun – ½ roku, T. Mikołajek, Maria Sobolewska  
½ roku, M. Maszota. Organizacja szkoły: Liceum 12 oddziałów, technikum 5-letnie 
4 oddziały, technikum 3-letnie – 1 oddział, ZSZ kierunki stolarz – 3 oddziały, 
krawiectwo – 2 oddziały, operator urządzeń przetwórstwa szkła 2 oddziały. Łącznie 
24 oddziały – 650 uczniów. Szkołę ukończyło: liceum 48 uczniów, technikum  
37 uczniów, ZSZ 51. Z końcem roku szkolnego odszedł na emeryturę kol. 
Bolesław Białobrzeski nauczyciel chemii od 1965 r. W latach 1983-99 kierownik 
laboratorium. Do innej szkoły odeszła nauczycielka praktycznej nauki zawodu Anna 
Krzyżanowska pracująca w szkole od 1985 r.
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1999/2000
Kierownictwo szkoły: Andrzej Rudnik – dyrektor, Marek Łączyński – z-ca 

dyrektora Lech Suski – kierownik zajęć praktycznych, Tadeusz  Makowski 
– kierownik internatu. Nowo zatrudniona nauczycielka: Anna Szczepańska – 
specjalista do nauki przedmiotów zawodowych w kierunku krawiectwa. Pozostali 
nauczyciele bez zmian. Organizacja szkoły: Liceum – 14 oddziałów, technikum 
5-letnie 4 oddziały, ZSZ stolarz – 3 oddziały, krawiec – 3 oddziały, przetwórstwo 
szkła – 1 oddział. Łącznie 25 oddziałów – 670 uczniów. Szkołę ukończyło: liceum 
62 uczniów, technikum 11 uczniów, ZSZ 75 uczniów. 14 października 1999 r. 
zmarł kol. inż. Witold Żołędziowski. Bardzo zasłużony nauczyciel dla szkoły.  
Ur. w 1925 r. W szkole pracował w latach 1956-1982, od 1969-82  z-ca dyrektora. Był 
głównym organizatorem pracowni technologicznej i badań technicznych, autorem  
i współautorem programów nauczania i podręczników z dziedziny technologii szkła. 
9 maja 2000 r. zmarła mgr Jadwiga Stawicka matematyczka. W naszej szkole 
pracowała od 1 września 1994 r. Z końcem roku szkolnego przeszedł do innej 
szkoły mgr Jan Nadaj – nauczyciel fizyki, podobnie Grażyna Kaczyńska – język 
angielski i Małgorzata Fajfer – historia, a także ks. Sławomir Wyszyński. W trakcie 
roku szkolnego rozpoczęto starania z powodzeniem, o powołanie od nowego roku 
szkolnego Liceum Technicznego o profilu chemicznym oraz technikum po ZSZ  
o kierunku odzieżowym i drzewnym.

2000/2001
Kierownictwo i kadra nauczycielska bez zmian. 1 września  nowo zatrudnieni 

nauczyciele to: Wioletta Bąkowska – język niemiecki, Joanna Łysiak – informatyka, 
Anna Ślifirczyk – matematyka, Hanna Michalik-Mróz – geografia, ks. Paweł Ejsmont 
– religia. Organizacja szkoły: Liceum – 14 oddziałów, technikum - 3 oddziały, liceum 
techniczne – 1 oddział, technikum 3–letnie po ZSZ – 1 oddział  /½ technologia 
drewna i ½ kierunek odzieżowy/. ZSZ  stolarz – 3 oddziały, krawiectwo 2,5 oddziału, 
½ oddziału operator urządzeń przetwórstwa szkła. Łącznie naukę rozpoczęło 668 
uczniów. Nasz absolwent Ryszard Bosek został trenerem reprezentacji Polski 
w piłce siatkowej. Z końcem roku szkolnego dobiegła końca kadencja dyrektora 
szkoły Andrzeja Rudnika, który nie ubiegał się o dalsze kierowanie szkołą. W latach 
1981-87 pełnił funkcje  z-cy dyrektora szkoły, a od 1987-2001 r. był dyrektorem.  
W 1970 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Wcześniej 
był uczniem Technikum Przemysłu Szklarskiego (1959-1964). W związku ze zmianą 
kierownictwa szkoły obowiązki z-cy dyrektora przestał pełnić Marek Łączyński  
(z-ca w latach 1992-2001). Z końcem roku szkolnego zamknięto internat szkolny 
i dotychczasowy kierownik Tadeusz Makowski od 1 września 2001 r. wraca 
na funkcje nauczyciela WF-u. Obowiązki dyrektora Zespołu Szkół powierzono  
kol. Leszkowi Lewkowiczowi – nauczycielowi historii, a z-cą dyrektora została   

kol. Krystyna Małysko-Dudkiewicz. «Nowemu kierownictwu życzymy pomyślności 
i satysfakcji z wykonywanych obowiązków» Andrzej Rudnik /31 sierpień 2001 r./

I tu kończy się kronika szkoły. Nowy dyrektor Zespołu Szkół nie podjął tradycji 
wpisów do kroniki.

Bibliografia:
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego
„Trybuna Sportowa” część „Trybuny Mazowieckiej” z lat 1960-70
Relacje ustne byłych dyrektorów TPSz: Andrzeja Rudnika, Ryszarda Ludwiniaka
Fotografie z kroniki i autora artykułu /tablica pamiątkowa inż. Dobrzańskiego/
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Jan Rączka, Andrzej Żelezik, Zbigniew Paziewski

Życie młodzieży wołomińskiej w latach 50-tych 
i 60-tych ubiegłego wieku

Podejmując trudny, ale i ciekawy temat życia młodzieży wołomińskiej  
w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego stulecia żywimy nadzieję, że nasza praca 
będzie inicjacją następnych opracowań wynikających ze wspomnień niewielu 
już żyjących i pamiętających tamte czasy mieszkańców Wołomina. 

Wspomnienia są zwykle obwarowane pewną dozą subiektywizmu tzn. odczuć 
własnych. Próbowaliśmy, przed podjęciem pracy, odnaleźć jak najwięcej (i nie 
ustajemy w szukaniu) naszych Koleżanek i Kolegów, którzy dołączyliby swoją 
„cegiełkę” do zebranych materiałów. Mamy wciąż nadzieję, że nasze opracowanie 
pobudzi tych, do których nie dotarliśmy. Może wniosą oni własne poprawki  
i uzupełnienie do wspomnianych przez nas wydarzeń i przyczynią się do dalszej 
realizacji opisu minionych lat.

Spieszmy się...
To już ostatnie momenty, aby opisać „stare dzieje”, gdyż jesteśmy „pokoleniem 

odchodzącym” i niebawem zabraknie tych, którzy pamiętają trudne, ale jakże 
barwne i pełne niespodzianek wydarzenia i przeżycia. Spieszmy się zatem, bo jak 
nam przypominają słowa księdza Jana Twardowskiego „spieszmy się kochać ludzi, 
bo tak szybko odchodzą”. Czasu mamy niewiele i wciąż mniej.

Autorzy przedstawionych wspomnień poznali się jako mali chłopcy – ministranci 
w jedynej w tym czasie w Wołominie parafii pod wezwaniem Matki Bożej 
Częstochowskiej. Działała na gruzach, zniszczonej podczas II wojny światowej 
świątyni m.in. w nowo wzniesionym tymczasowym domu modlitwy – kaplicy, 
spełniającej olbrzymią rolę w życiu mieszkańców całej okolicy Wołomina i to nie tylko 
na gruncie „czysto” religijnym, o czym będziemy pisać w dalszej części opracowania. 

Aby przedstawić się i umiejscowić w czasie opisywanych wydarzeń, podamy 
krótki opis naszych związków z Wołominem.

Jan Rączka
Młodzież lat 50-tych i 60-tych, to ludzie urodzeni w latach 1935 – 1950, czyli 

moi rówieśnicy i koledzy trochę starsi i trochę młodsi ode mnie. Nasi Rodzice  
i Dziadkowie pamiętali czasy zaborów, wojnę polsko - bolszewicką i życie w Polsce 
niepodległej. Ja urodziłem się w 1941 roku w Wołominie. Wojna pozostawiła  
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w mojej pamięci mgliste wspomnienie z przejścia frontu 1944 roku, gdy Mama ukryła 
mnie razem z siostrą w rowie pod Zagościńcem, także widok radzieckich czołgów, 
który do dziś mam przed oczami. Czołgi, które zapamiętałem, jechały dzisiejszą 
Aleją Niepodległości, tą samą, którą 24 lata wcześniej szły na Warszawę oddziały 
bolszewików. Bolszewicy nie zdobywszy Wołomina (1920 r.) musieli wybrać drogę 
przez Majdan i w ten sposób znaleźli się pod Ossowem, gdzie zatrzymał ich polski 
kontratak. Żona moja urodziła się w Berlinie, w kwietniu 1945 roku, gdyż jej rodzice 
zostali wywiezieni na roboty po kapitulacji Powstania Warszawskiego. To były 
urodziny pod bombami, bo w tym czasie Berlin był intensywnie bombardowany. Już 
w pierwszych dniach po wybuchu Powstania Warszawskiego aresztowano mojego 
Tatę i wywieziono w okolice Hanoweru. Wrócił po wyzwoleniu przez Amerykanów 
jesienią 1945 roku. Ciężko przeżywaliśmy brak kontaktu i wiarygodnych wiadomości 
o Tacie, więc radość z jego powrotu była ogromna. Jako dobry pracownik hut 
wołomińskich od razu znalazł pracę i w Święta Bożego Narodzenia mieliśmy 
prawdziwą choinkę. Mieszkaliśmy kątem u dziadków - jedna izba i nas czworo 
– dlatego jeszcze w 1939 roku Tata rozpoczął budowę własnego domu. Po 
zakończeniu wojny ze zgromadzonych  materiałów budowlanych niewiele zostało 
i  Tata pracował bez odpoczynku „w świątek i piątek”, abyśmy jak najprędzej mogli 
zamieszkać we własnym domu. Wprowadziliśmy się do niego w 1948 roku, choć 
był  jeszcze nie wykończony.

Pierwszą szkołą, do której uczęszczałem była placówka mieszcząca się  
w domu państwa Ciechomskich (Kolonia Gródek).  Dzieci z różnych klas uczyły 
się w jednej sali. Starsza siostra zaliczyła tam pierwszą i drugą klasę, a ja tylko 
pierwszą. Następne klasy kończyliśmy  w szkole numer 4 przy ulicy 1 Maja.

Nauka w następnych klasach, to „pranie mózgów”, czyli trwający wiele lat proces 
nachalnej indoktrynacji wrogiego systemu. Wszyscy odczuliśmy zmiany ustrojowe, 
ale tylko nasi rodzice zdawali sobie sprawę z tego, co się działo. Szkoła numer 4 
„czwórka” została objęta kuratelą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i stała się wzorcową 
socjalistyczną szkołą promowaną i najbardziej indoktrynowaną w Wołominie  
i okolicach. Żona, mieszkająca w latach 1952-1954 w Olsztynie znalazła się również 
w szkole TPD i również została poddana takiej manipulacji.

Nasi rodzice w obawie o życie swoje i swoich dzieci nie korygowali żadnych 
wiadomości i nowinek przynoszonych przez nas ze szkoły, pełnych komunistycznej 
propagandy i kłamstwa niemal w każdej dziedzinie nauki. Wśród ludzi panowała 
nieufność. Trzeba było uważać na każde słowo, bo nie brakło donosicieli. Tak 
naprawdę nie wiedziano, kto świadomie, czy dla korzyści popiera nowe porządki 
i w rezultacie okaże się wrogiem i zdrajcą.

W szkole karmiono nas zmanipulowanymi prawdami. Szczególnie manipulowane 
były nauki humanistyczne, zwłaszcza historia, choć próbowano też manipulować 
fizyką. Książki z tamtych lat, które miały kształtować mój światopogląd, a które 
przeglądałem niedawno, już  jako człowiek świadomy, ukształtowany na innych 

wzorcach, wzbudziły moje przerażenie. Stopień propagandy zawartej w nich jest 
niewyobrażalny. 

Zorganizowano harcerstwo, które z przedwojennym nie miało nic wspólnego 
oprócz nazwy. Wzorem tego nowego harcerstwa była organizacja pionierska 
w Związku Sowieckim. W Międzynarodowym Dniu Dziecka 1952 roku Rada 
Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski ufundowały mi nagrodę, jako uczniowi 
przodującemu w nauce i pracy społecznej, a była nią  książka Heleny Bobińskiej pt. 
„Pionierzy”. Gdy z dumą pokazałem Ojcu nagrodę, szybko zorientowałem się, że 
nie podziela mojej radości i że pod jego reakcją kryje się coś, czego nie rozumiem.  

Ministranci wspólne zdjęcie 1956 rok.

Równolegle z indoktrynacją rozpoczęła się wyjątkowo agresywna walka  
z Kościołem. Okazało się, że Kościół, z którego zdaniem liczyło się społeczeństwo 
jest wrogiem nowego ustroju i wszelkimi sposobami należało pozbawić go swoich 
wpływów. Prezydent Bierut  rozpoczął bezpardonową walkę, choć był czas, że 
sam uczestniczył w procesji Bożego Ciała. Na początek zlikwidowano lekcje religii 
we „wzorcowej” szkole TPD, a w krótkim czasie w pozostałych szkołach. Lekcje 
religii przeniosły się do Kościoła mimo bardzo trudnych warunków (odbudowa po 
wojnie) i pewnego niebezpieczeństwa (zniszczone  mury po bombardowaniu groziły  
w każdej chwili zawaleniem). Pierwsze msze św. były odprawiane w budynku Straży 
Pożarnej na rynku (obecnie Plac 3-go Maja), a potem w kaplicy, która wybudowana 
w 1946 roku służyła długi czas jako kościół. Stoi do dzisiaj.

Decyzję o budowie kościoła podjęto w 1950 roku, a projektowaniem jego zajął 
się profesor Politechniki Warszawskiej Stanisław Marzyński. Należy wspomnieć, 
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że był to człowiek wyjątkowej szlachetności. Miał ogromne zasługi przy odbudowie 
obiektów sakralnych po zakończeniu  wojny. To On uratował wieże kościoła na 
placu Zbawiciela, które miały być zlikwidowane, bo „psuły” perspektywę ulicy 
Marszałkowskiej i w końcu, żeby zasłonić ten kościół wybudowano hotel „MDM” 
na placu Konstytucji.  

Świadomość młodego pokolenia kształtowała się w warunkach kłamstwa, 
donosów i zakłamania. To, co słyszało się w szkole, nie było tym, co słyszano  
w domu. Rodzice, w obawie, by ich słuszne poglądy nie zostały ujawnione i ukarane, 
nie korygowali szkolnych wiadomości dzieci. Młodzież, która zrozumiała, że jawny 
opór przeciw  nowemu systemowi naraża rodziców na ciężkie represje, musiała 
ukrywać swoje wyniesione z domu przekonania. Trwała walka z Bogiem, prawdą 

Hutnicy po pracy pomagają w budowie fundamentów kościoła.

Projekt kościoła zatwierdzony został 28 maja 1951 roku. Jego odbudowa 
zintegrowała ludność Wołomina, a szczególnie młodzież, zgromadzoną w prężnie 
działających grupach ministrantów i bielanek. Zawiązywały się liczne przyjaźnie. 
Wakacje spędzano czyszcząc toporkami cegły pochodzące ze zniszczonych 
budynków. Oczywiście była i rozrywka – gra w piłkę na prowizorycznym boisku i inne 
zabawy ruchowe na powietrzu. Nie było telewizora. Z sentymentem wspominam 
te czasy, choć były bardzo trudne, szczególnie dla naszych rodziców. 

Nowe, powojenne czasy naznaczone były negacją wszystkiego, co było przed 
wojną i afirmacją tego, co nadeszło. Budowano socjalizm, znaczy niszczono 
dotychczas uznawane wartości. Świętego Mikołaja zastąpiono „dziadkiem Mrozem”. 
Pierwszy raz „dziadka Mroza” zobaczyłem na imprezie świąteczno-noworocznej  
w warszawskiej szkole na Nowolipkach i dowiedziałem się, że to radziecki  
św. Mikołaj. Następnie spotkałem go („dziadka Mroza”) na podobnej imprezie  
w Wołomińskiej Hucie. Był wówczas bliźniaczo podobny do znanego mi św. Mikołaja 
i dopiero z dedykacji w książce, którą otrzymałem przy tej okazji, dowiedziałem 
się, że to „dziadek Mróz”. 

Przeniesienie obrazu M. B. 
Częstochowskiej do nowego 
budowanego kościoła, 1952 rok.

Procesja w czasach budowy kościoła.
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historyczną, nauką niezależną od światopoglądu, z kulturą. Kierownictwo partyjne 
niejednokrotnie zmieniało zdanie, co oznaczało, że to co było dotąd głoszone, 
okazywało się złe lub bardzo złe, a dobrym stawało się zupełnie co innego. Miniony 
czas uznawano wówczas za okres błędów i wypaczeń. W nomenklaturze partyjnej 
nazywało się to „podejściem dialektycznym”.  

W takich warunkach szukanie prawdy i wzorców do naśladowania stawało się 
dużym problemem. Chyba jedyną instytucją budzącą zaufanie był Kościół, a to, co 
niezmiennie głosił pozwalało zachować zdrowy rozsądek w konfrontacji z obłędną 
ideologią. 

W szkołach triumfowało zakłamanie i propaganda, więc śmierć w marcu 1953 
roku znienawidzonego (nie przez wszystkich) Stalina dawała nikłą nadzieję 
na zmianę tego stanu. Emocje wyzwolone w ludziach 5 marca były krańcowe. 
Nauczycielki ubrane na czarno ze wstążeczkami z wizerunkiem Stalina płakały, a 
moi rodzice, tak jak wielu innych, nie okazywali żadnego smutku i ukrywali radość 
z obawy przed mogącymi nastąpić konsekwencjami. Ku czci wodza odbywały 
się liczne akademie, a władze Wołomina przemianowały ulicę Kościelną na ulicę 
Stalina. I jak w tym chaosie miała odnaleźć się młodzież? 

Widowisko o związku Męki Pańskiej i Mszy Świętej.

Książki preferowane przez szkoły, czyli nowa lektura stworzona na użytek 
systemu, niewiele miały wspólnego z prawdą i rzeczywistością. Moja sytuacja 
na tle innych była nieco lepsza, bo Mama należała do biblioteki parafialnej im. 
Królowej Jadwigi mieszczącej się w kamienicy przy ul. Kościelnej (obecnie 
zajmują Niewidomi), co dawało możliwość wypożyczania wartościowych książek 
przedwojennych autorów. Tak poznałem Kornela Makuszyńskiego i jego twórczość.

Jak już wspomniałem, przy kościele istniała prężna grupa ministrantów i bielanek. 
Między nami i podobnymi grupami z innych parafii organizowane były zawody 
sportowe i różne wyjazdy. Jednego z moich opiekunów z czasów, gdy byłem  
w grupie najmłodszych ministrantów, spotkałem po paru latach w liceum. To był 
pan Tadeusz Kielak, mój profesor w Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława 
Nałkowskiego. 

Chór kościelny.

Życie kulturalne miasta praktycznie nie istniało. Jak pisze w swojej książce Leszek 
Podhorodecki: „ …Jedyną większą placówką w tej dziedzinie było ciasne i stare 
kino Hel. Działało też kilka bibliotek i świetlic”. Po wybudowaniu kaplicy uaktywniły 
się grupy przykościelne. Ministranci i bielanki występowali jako „artyści” w starannie 
przygotowanych jasełkach. Proboszcz Mieczysław Grabowski, który był poprzednio 
Dyrektorem Domu Katolickiego „Roma” i miał znajomości w środowisku teatralnym, 
pomagał w wypożyczaniu strojów i rekwizytów teatralnych. 
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Elementem przedstawienia były też wygłaszane teksty związane z Bożym 
Narodzeniem i śpiewanie kolęd oraz pastorałek. Wystawione przez młodzież 
jasełka bardzo się podobały i powtórzono je czterokrotnie. Przy okazji przedstawień 
zbierano ofiary na budowę kościoła. Tak zaczęła się działalność kulturalna związana 
z kościołem wołomińskim. 

Indoktrynacja w szkole trwała w najlepsze. Musieliśmy uczyć się na pamięć 
takich wierszy jak „Plan sześcioletni” Jana Brzechwy, czy „Mały Japończyk 
Kano” Czesława Janczarskiego oraz wiele podobnych, a „Pieśń traktorzystów”  
W. Lebiediewa  musieliśmy  śpiewać.  Mam kilka podręczników z tamtych lat i  
z niedowierzaniem czytam czego uczono mnie zakłamując prawdę. Propaganda 
była niemal w każdym przedmiocie, a szczególnie w podręcznikach i na lekcjach 
historii, którą pisano po nowemu. Uczono nas, że: „Powstanie (warszawskie) 
wybuchło nie, jak sądził patriotyczny lud stolicy w porozumieniu z nadchodzącą 
wyzwoleńczą Armią Radziecką i przeciw okupantowi, ale w tajnym porozumieniu  
z hitlerowcami, na życzenie reakcji anglo-amerykańskiej przeciw Armii Radzieckiej, 
przeciw Wojsku Polskiemu, przeciw władzy ludowej”. Z przekonaniem mówiono nam 
o niezwykłych osiągnięciach w dziedzinie biologii uczonych Związku Radzieckiego 
Miczurinie i Łysience, które wkrótce okazały się zwykłym oszustwem. Do dziś 
przetrwały dowcipy z tego okresu. Jednym z nich jest anegdota o zaszczepieniu 
psa z jabłonką, żeby „wynalazek” Miczurina szczekał na złodziei i podlewał drzewo. 
Tylko fizyka i matematyka, których uczyłem się z przyjemnością były odporne na 
systemowe kłamstwa.

W 1954 roku, po zdaniu egzaminu wstępnego, jakim była wówczas rozmowa 
z komisją egzaminacyjną, której przewodniczył dyrektor Kopcewicz, rozpocząłem 
naukę w Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Wileńskiej (wtedy Paplińskiego). 
W tym czasie, dawało się już wyczuć atmosferę zapowiadającą nadejście jakichś 
zmian politycznych. Zaczęto mówić, że nie wszystko jest takie piękne jak głoszono, 
że były pewne błędy i wśród ludzi panuje niezadowolenie. Tak nadszedł rok 1956 

Modlitwa w Ogrójcu.

Pierwsza komunia 
w budowanym 
kościele.

Czoło procesji, słynny pan Bosek.
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i słynne „wydarzenia czerwcowe” w Poznaniu. Protest robotników „Cegielskiego” 
o godne warunki życia został krwawo stłumiony przez wojsko i milicję. Byli zabici  
i ranni. Ówczesny premier Cyrankiewicz krzyczał, że odrąbie rękę podniesioną na 
„władzę ludową”. Naród zobaczył co potrafi władza komunistyczna. Wiarygodne 
informacje o wydarzeniach docierały do nas jedynie przez radio Wolna Europa. 
W miastach (również w Wołominie) odbywały się wiece popierające władzę, która 
rządziła, a po wyjściu z aresztu Władysława Gomułki wiece poparcia dla niego, 
jako obiecującego, nowego przywódcy narodu. 

W moim podręczniku do historii znalazł się następujący tekst: „Rozwój wypadków 
historycznych, wspaniałe zwycięstwa Armii Radzieckiej, walka rewolucyjnego 
trzonu PPR, z Bolesławem Bierutem i Witoldem Jóźwiakiem na czele, o słuszną 
linię polityczną, uznanie KRN przez kierownictwo ZPP, przyjęcie delegacji 
KRN w Moskwie przez Generalissimusa Stalina, wreszcie utworzenie PKWN – 
całkowicie potwierdziły słuszność koncepcji KRN i zadokumentowały bankructwo 
prawicowo – nacjonalistycznych kapitulanckich koncepcji, które głosiła prawicowo 
– nacjonalistyczna grupa Gomułki popierana przez agentów polskiej reakcji, którym 
udało się przeniknąć do Wydziału Informacji AL”.  

Wszystkie te wydarzenia miały swoje reperkusje w szkolnictwie. Szczególnie 
dotyczyły one nauki języka polskiego i historii. Nauczyciele tych przedmiotów:  
języka polskiego prof. Jadwiga Chomińska i historii prof. Antoni Kielak polecili nam 
wyrzucenie obowiązujących  podręczników, mówiąc bez ogródek, że treści w nich 
zawarte są zwyczajnym kłamstwem. Te lekcje mocno utkwiły w mojej pamięci. Do 

dziś mam przed oczyma lekcję, na której prof. A. Kielak przeczytał, a właściwie 
wyrecytował z pamięci, objęty cenzurą w PRL-u (a carską w czasie zaboru) utwór 
Kornela Ujejskiego „MARATON”. Słowa tego wiersza brzmiały, jak czytany przez 
ucznia w „Syzyfowych Pracach” Żeromskiego początek „Reduty Ordona” - „Nam 
strzelać nie kazano…”.  . Chyba do końca życia nie zapomnę swego wzruszenia. 

Pewne zmiany stały się więc zauważalne. Ludzie się autentycznie cieszyli. 
Zaczęli powracać Polacy wywiezieni wbrew swojej woli na wschód. W naszej klasie 
pojawiła się nowa uczennica, która właśnie przybyła z wygnania. Była bardzo 
miła, ale nie chciała opowiadać  o swoim pobycie w ZSRR i na nasze pytania, jak 
tam było, odpowiadała milczeniem. Zrozumiałem to parę miesięcy później, kiedy 
usłyszałem o kimś, kto po powrocie z Syberii został skazany na więzienie za to, 
że opowiadał o swoich przejściach na zesłaniu.

Niedługo po wydarzeniach 1956 roku władza pokazała swoje prawdziwe oblicze 
niewiele różniące się od tego, sprzed Wydarzeń Poznańskich. Cenzura nie została 
zniesiona i działała bez zmian. Indoktrynacja trwała jak dawniej i do tego okazało 
się, że nie sprawdza się model gospodarki socjalistycznej.  

Mój związek z Wołominem nieco rozluźnił się, gdy po skończeniu Liceum 
Ogólnokształcącego rozpocząłem studia na Politechnice Warszawskiej. Było to 
w roku 1958. Nie oznaczało wcale, że przestałem brać udział w życiu Wołomina. 
Czuję się z nim bardzo związany.

Andrzej Żelezik
Wspomnienia związane z zamieszkaniem w Wołominie zacznę od 1950 r.  

W tym czasie mój ojciec Edward Żelezik – wizytator Centralnego Urzędu Szkolenia 
Zawodowego zakończył wędrówkę po Polsce (Lublin, Jelenia Góra, Kołuda Mała  
k/Inowrocławia), gdzie uruchamiał - jako dyrektor - kolejne szkoły o profilu kształcenia 
zawodowego. To był czas, kiedy zwykłe życie podnosiło się z zapaści po niedawno 
zakończonej zawierusze wojennej. Po tym szukaniu swojego miejsca – ojciec wraz 
z rodziną postanowił osiąść na stale w miejscowości położonej w pobliżu Warszawy, 
aby w przyszłości ułatwić kształcenie swym (w tym czasie czworgu) dzieciom na 
uczelniach stolicy. Los sprawił, że wybrał Wołomin, by dyrektorować w szkole tzw. 
„Handlówce” przy ul. Miłej. To był czas, kiedy ja – (dziewięcioletni chłopiec) razem 
z rodzicami, dziadkami i trojgiem rodzeństwa zamieszkałem w małym mieszkaniu 
przy ul. Radzymińskiej (dziś Broniewskiego). Mama w czasie wojny prowadziła 
tajne nauczanie młodych spółdzielców z „Tęczy”, a tuż po zakończeniu wojny,  
w trzyosobowym nauczycielskim składzie, pracując po kilkanaście godzin dziennie 
– uruchamiała dla nich naukę w Liceum w podlubelskiej rodzimej Bychowie. Po 
przyjeździe do Wołomina podjęła pracę w „Handlówce”, gdzie jako - nauczycielka 
matematyki – przybliżała swoim uczniom tą trudną dziedzinę wiedzy. Ja razem 
z moją siostrą Marią, jako uczniowie klasy V rozpoczęliśmy naukę w szkole  
nr 1 przy ul. Wileńskiej. Naszą wychowawczynią była niezapomniana Pani Natalia Procesja w Boże Ciało.
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Kwapiszewska. W tym samym 1950 roku probostwo w jedynej w Wołominie parafii 
objął ksiądz Mieczysław Grabowski (co będzie miało znaczący wpływ na opisywane 
zdarzenia).

Wpływ na kształtowanie charakterów młodych mieszkańców Wołomina miały  
w tamtym czasie oprócz domu rodzinnego – szkoła, kościół, a także organizatorzy 
wszelkiego rodzaju życia sportowego. Ich wysiłek wywołany był koniecznością 
przeciwstawienia się wciskaniu ideologicznej propagandy szerzonej przez 
ugrupowania komunistyczne. Macki organizacji propagandowych sięgały do 
wszystkich dziedzin życia, w tym przede wszystkim do szkół. Taka polityka 
miała jeden cel – skutecznie rozbijać wartości budowane na szacunku do życia 
rodzinnego, zminimalizować rolę rodziców, a często wręcz pozbawić ich wpływu 
na psychikę i ideały dzieci. Propaganda minimalizowała wartości wpajane przez 
dom rodzinny.         

na falach użytkowanych przez stacje radiowe Wolna Europa - Głos Wolnej Polski, 
czy też radio BBC Londyn lub Głos Ameryki. Hasła i oznaki programów radiostacji 
zachodnich znaliśmy i odróżnialiśmy nawet mimo zagłuszeń. Młodym utrudniano 
nawet słuchanie stacji neutralnych politycznie, jak np. Radio Luksemburg, gdyż  
w opinii władzy nadawały one „kapitalistyczne”, a nie „socjalistyczno-ideologiczne” 
szlagiery muzyczne. Programy nadawane przez „kołchoźnik” emitowane były 
przez kilka godzin dziennie. Duże znaczenie propagandowe miała cenzurowana 
prasa. Gazety najbardziej popularne to „Trybuna Ludu” dla dorosłych, a „Sztandar 
Młodych” dla młodzieży. „Trybuna Ludu” posiadała redakcje lokalne jak np. „Trybuna 
Mazowiecka”. „Życie Warszawy” było traktowane, jako nieco mniej zaangażowane 
ideologicznie.  

Pierwsze prawdzie jasełka.

Pamiętamy, że propaganda przekazywana była przy pomocy opanowanych 
przez ideologów władzy środków przekazu. Nie było przecież Internetu, telewizji 
ani nawet radia – na którego posiadanie trzeba było uzyskać specjalne zezwolenie. 
W mieście rozbudowana była sieć tzw. „kołchoźników” czyli głośników, przez które 
przekazywane były informacje nadawane z radiowęzła i przesyłane do domostw 
specjalnie wybudowaną linią napowietrzną. Posiadacze nielegalnych odbiorników 
radiowych musieli przechowywać je w ukrytych miejscach. Nocne słuchanie 
zachodnich stacji przebiegało zazwyczaj w warunkach pełnej konspiracji. Zresztą 
trudno było odbierać programy,  zagłuszane przez specjalną stację, emitującą piski 

Żłóbek i pasterze z darami.

Placówkami oświatowymi w Wołominie były szkoły:
Nr 1 – Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące przy ul. Wileńskiej (później 

nazwanej Paplińskiego)
Nr 2 – Szkoła Podstawowa przy ul. Warszawskiej
Nr 4 – Szkoła Podstawowa TPD (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci) przy ul. 1-go 

Maja
Technikum Ekonomiczne tzw. „Handlówka”
Technikum Przemysłu Szklarskiego tzw. „Szklarska”

W szkole nr 1 utworzono „wieczorówkę”, w której uzupełniali wykształcenie 
mieszkańcy na ogół dorośli i przedstawiciele „przerośniętej” młodzieży, którzy nie 
uzyskali go wcześniej np. z powodu przerwania nauki w czasie trwania zakończonej 
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niedawno wojny i panującego po jej zakończeniu chaosu. Na „wieczorówkę” 
uczęszczali też działacze partyjni, którzy już byli nominowani do pełnienia nierzadko 
ważnych funkcji w mieście, a potrzebny im był „papierek” dokumentujący średnie 
wykształcenie. W szkołach wdrażano obowiązek powoływania Podstawowych 
Organizacji Partyjnych (POP). Ewenementem było, że POP-u nigdy nie powołano 
w wołomińskim Technikum Ekonomicznym, przez co dyrekcja narażona była 
na szykany komunistycznej władzy. W szkołach działały organizacje Związku 
Młodzieży Polskiej i pionierskie harcerstwo. Nauczyciel, który pozwolił sobie na 
negatywne ocenianie wiadomości przyswojonych przez działacza ZMP  i stawiający 
mu adekwatną do stanu wiedzy ocenę (niedostateczną) bywał wzywany na 
posiedzenie egzekutywy partyjnej. Tam tłumaczył się ze swojej decyzji odnośnie 
negatywnej oceny zaangażowanego politycznie tzw. „ucznia”. Poddawano  
w wątpliwość  predyspozycje wykładowcy do nauczania. W szkołach organizowane 
były, co najmniej raz w tygodniu przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych apele, czyli 
zbiórki propagandowe. Ustawieni „klasami” w przestrzeni głównego holu szkolnego 
uczniowie, śpiewali hymn Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej „Naprzód 
młodzieży świata...”. Odczytywano przygotowywane przez uczniów „prasówki” 
(wyciągi z prasy podtrzymujące ideologicznie właściwego ducha). Wyróżniano 
postawy uczniów, którzy wykazywali się słuszną doktryną filozofii czasów, innych 
upominano na forum szkolnego koleżeńskiego audytu. Szkolne korytarze tamtych 
lat – posiadały kąciki gazetek szkolnych także „uszkieletowanych”. Obiekty szkolne 
dalekie były od obecnie przyjętych standardów. Podwórkowe ubikacje, piece 
kaflowe, brak sali gimnastycznej. Wówczas tylko szkoła „szklarska” posiadała 
niepełnowymiarową, ale jednak salę gimnastyczną. W innych szkołach zajęcia 
WF-u odbywały się na boisku szkolnym, a przy niepogodzie w wytypowanej do 
tego celu – niewielkiej klasie, lub wprost na korytarzu, którego deski wysmarowane 
były, jak smoła czarnym pyłochłonem (o parkiecie jeszcze nikt wtedy nie marzył). 
Dla młodych mieszkańców Wołomina sport był nie tylko jedną z nielicznych 
rozrywek fizycznych, ale zajmował poczesne miejsce w spędzaniu codziennego 
czasu wolnego. Kluby sportowe z jednej strony, a z drugiej zwykła ulica  
i podwórko były areną sportowych zmagań i boiskiem do prowadzenia różnorakiego 
współzawodnictwa w grach zespołowych. Posiadanie własnej piłki nobilitowało 
jej właściciela i gromadziło wokół niego wielu oddanych kolegów. Kluby sportowe 
gromadziły najzdolniejszych i najsprawniejszych sportowo. Ale sport był prawdziwy 
– amatorski. Liczył się dobry wynik, liczyło się powołanie do reprezentacji szkoły, 
a marzeniem było reprezentowanie miasta. To już stanowiło wielki zaszczyt. 
Oczywiście bez korzyści finansowych. Kluby sportowe, o tradycyjnych nazwach, 
podporządkowano federacjom związkowym. Np. duma miasta „Huragan” stała 
się Kolejowym Klubem Sportowym. Działały także kluby „Budowlani” i milicyjna 
„Gwardia - województwo” odnosząca duże sukcesu w boksie. 

W Wołominie nie było „pełnosprawnego” obiektu sportowego. Mecze niezwykle 
popularnej reprezentacji miasta w piłce nożnej odbywały się na dostosowanej do 
gry łączce przy końcu ulicy Armii Ludowej (obecnie Legionów). Na łące wytyczono 
boisko, wkopano dwie bramki, a cały „obiekt” otoczono drewnianymi barierkami  
z wyciętych w lesie iglaków. Zawodnikom użyczył rozbieralni (szatni) mieszkaniec 
ostatniego w ulicy domu mieszkalnego (ok. 100 metrów od boiska). Mecze ściągały 
jednak bardzo wielu kibiców dumnych z każdego zwycięstwa i nieszczęśliwych  
w przypadku porażki drużyny. Nie było także stałego miejsca na rozgrywanie meczów 
siatkarskich i koszykarskich. Siatkarze grali początkowo na boiskach szkolnych; 
w szkole nr 1, w „Handlówce”, a po sukcesach odnoszonych przez siatkarzy  
z Technikum Szklarskiego – (klub o nazwie „Błękitni”) także na boisku tej szkoły. 
Na pewien okres czasu udało się pozyskać dostosowany do gry teren należący 
do przedsiębiorstwa „Ruch” przy ul. 6-go września. Podwaliny, jakże mocnej po 
niedługim czasie, wołomińskiej siatkówki stworzyli w „Błękitnych” nauczyciel – trener 
Stanisław Piotrowski, a w „Kolejarzu” (Huraganie) trener i jednocześnie zawodnik 
Borys Tokarski. Koszykarze korzystali ze zwykłego ziemnego boiska w szkole nr 1.

Wymienione wyżej boiska „okupowane” były przez zawodników klubowych. 
Garnąca się do sportu młodzież wykorzystywała każdą pozostawioną im na boisku 
chwilę, a także (nie tak, jak obecnie ruchliwe) polne drogi miejskie oraz przydomowe 
place. Ducha sportu widać było w całym mieście. Od „cymbergaja”, „ścianki”, 
poprzez „Zośkę”, do „nogi, „sita”, i „kosza”. Byle w ruchu – byle na powietrzu.  
O sporcie i jego wpływie na młodych wołominian pisano w wielu opracowaniach. 
Temat był podejmowany przez  zapaleńców – agitatorów sportu, którzy szczegółowo 

Wspólne zdjęcie po zakończeniu jasełek, 1956 rok.
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opisywali rozwój poszczególnych dyscyplin sportowych w wydawnictwach z okazji 
jubileuszów klubowych.  

Osobnego omówienia wymaga troska o zagospodarowanie czasu wolnego 
młodych ludzi w zakresie kultury. Może to słowo nie zawsze znaczyło tyle, co 
przez nie rozumiemy obecnie, ale w tamtych czasach miało dla nas wielką wagę. 
Wprawdzie całe tłumy mieszkańców w pogodne niedzielne dni (we wszystkie soboty 
pracowano) – spędzały czas na terenach pobliskich glinianek oraz rozszerzonym 
przy moście kolejowym rzecznym akwenie wodnym tzw. „trzeciaku”, ale nie 
organizowano prawie żadnej imprezy o charakterze ogólnym – nie licząc seansów 
filmowych w kinie „Bałtyk” (później „Hel”) oraz w kinie objazdowym wyświetlającym 
filmy w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej na rynku miejskim (obecnie plac  
3-go Maja). Tak było do 1950 roku.

W tym to 1950 roku probostwo w parafii MB Częstochowskiej objął ksiądz 
Mieczysław Grabowski. Zastał on kościół w gruzach. Ocalały jedynie szczątki naw 
bocznych i prezbiterium po zburzonej przez Niemców w 1944 r. świątyni. Ksiądz 
Grabowski nie załamywał rąk. Popisał się niezwykłą i prowadzoną z pełnym 
oddaniem kapłańską inicjatywą. Podjął wyzwanie podniesienia świątyni z gruzów. 
Mimo że zapał księdza wydawał się szaleńczy, doprowadził do rozbudzenia czynu 
społecznego. Zresztą parafianie chętnie korzystający, do odprawiania praktyk 
religijnych, ze wspomnianej wyżej remizy ochotniczej straży, powołali już pierwej 
komitet budowy jakiegokolwiek Domu Bożego.  

W pierwszym rzędzie miała to być jedynie usytuowana w pobliżu ruin kościoła 
– kaplica. Zresztą teren zajmowany przez miasto Wołomin kończył się praktycznie 
na placu przykościelnym. Dalej były już pola. Odbudowa świątyni wydawała się 
na owe czasy – zadaniem zupełnie niemożliwym do realizacji. Proboszcz ksiądz 
M. Grabowski tchnął w parafian nowego ducha i przekonał ich o perspektywach 
realności przedsięwzięcia budowy świątyni. Jego zmysł organizacyjny porwał 
starszych i młodych parafian do podjęcia wysiłku fizycznego niezbędnego przy 
gromadzeniu materiałów budowlanych. Dla zdobycia każdej cegły, każdego worka 
cementu i każdej tony stali trzeba było wykazać niebywałą inicjatywę, wręcz 
nadludzki spryt i pomysłowość. Ksiądz Grabowski zorganizował prężny komitet 
budowy kościoła. Zakupował materiały rozbiórkowe z lokalnych ruin (garbarnia  
i inne domy), a także z ruin w innych miastach, gdzie zorganizowana ekipa brała 
udział w pracach rozbiórkowych, wydobywając z ruin zdatną do oczyszczenia  
i ponownego użycia w budowli cegłę, stal i kantówkę, a zorganizowanym społecznie 
transportem – przywoził je na teren przykościelny. Tu ekipy składające się głównie 
z młodzieży i kobiet – oczyszczały cegłę z zaprawy murarskiej, ustawiając ją  
w „kozły”. Mężczyźni kopali ziemię tworząc wykopy fundamentowe. Ksiądz 
proboszcz zjednał architekta profesora inżyniera Stanisława Marzyńskiego – 
specjalistę od budowli sakralnych – do opracowania niezwykle perspektywicznego 
projektu technicznego świątyni. W projekcie przewidziano rozwój miasta i związane 
z nim zwiększenie liczby mieszkańców. Przewidziano wiele praktycznych – 
użytkowych szczegółów wykazując nowatorstwo i estetykę. 

U Piłata. Jasełka – pastuszkowie idą z darami.
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Nagromadzone stosy odzyskanego budulca upewniły parafian, że obrany cel jest 
możliwy do zrealizowania. Przy oczyszczaniu ruin świątyni i pracach pomocniczych 
na terenie przygotowania budowli pracowały całe gromady parafian. Wiara  
w powodzenie działania cementowała ludzi - więc nie szczędzili oni wysiłku. Gdy 
mury świątyni zaczęły się wznosić, ogólny zapał osiągnął zenit. Ksiądz Mieczysław 
Grabowski myślał wszechstronnie wybiegając w przyszłość. Unowocześnił 
tymczasowy dom modlitwy – kaplicę, a także plebanię. Pomyślał też o budowie 
na terenie kościelnym drewnianej dzwonnicy, gdzie wkrótce umieścił trzy pięknie 
odlane dzwony, które miały niebawem wzywać parafian do modlitwy. Konsekracja 
(wyświęcenie) dzwonów nazywanych: Maria-Stefan, Zygmunt-Wacław i Józef-
Antonii odbyła się w październiku 1953 roku, gdy ksiądz proboszcz Grabowski 
postanowił wprowadzić parafian do jeszcze surowej, pełnej rusztowań, pozbawionej 
posadzki, ale już przykrytej dachem świątyni.  

i nauki religii), a wieczorami oddawał salę kapliczną dla potrzeb organizacji 
kulturalnych spotkań mieszkańców. Ksiądz Grabowski miał wielkie zasługi dla 
uwikłanych w zawieruchę wojenną i nierzadko bezradnych aktorów polskich, 
opiekując się nimi podczas okupacji. Miał więc wśród nich wielu przyjaciół (np. 
Mieczysława Ćwiklińska, Mieczysław Fogg i wielu innych). Chcieli oni odwzajemnić 
przyjaźń i mecenat księdza - więc na jego zaproszenie występowali dziękczynnie na 
scenie w przystosowanej do występów kaplicy. Z czasem te występy przerodziły się 
w organizację przedstawień znanych zespołów i teatrów (Teatr Ziemi Mazowieckiej, 
Wagabunda, Pineska i wiele innych). 

Dzieci podczas jasełek.

Nastał etap prowadzenia prac wykończeniowych. Były one także bardzo 
kosztowne, ale ksiądz proboszcz ponownie wykazał się niezwykłą inwencją. 
Ta pomysłowość okazała się bardzo pozytywna dla życia miasta. Jak już 
wspomniano wyżej w Wołominie działało jedno niewielkie (choć przytulne) 
aktywne kino „Bałtyk” (później „Hel”), a część imprez mogła odbywać się w niezbyt 
funkcjonalnej i prymitywnej sali w remizie strażackiej. W okresie letnim w kilku 
miejscach organizowano zabawy taneczne na tzw. „dechach”, gdzie do tańca 
przygrywali miejscowi grajkowie. Ksiądz proboszcz dostrzegł możliwość poprawy 
tej niekomfortowej sytuacji. Dostosował kaplicę do wielofunkcyjności. Spełniała ona  
w święta i za dnia funkcje kościelne (msze dla dzieci, nauki pierwszokomunijne 

Wspólne zdjęcie po jasełkach.

Każdego 1 stycznia w dzień imienin księdza proboszcza Mieczysława, zespół 
czołowych polskich artystów dawał w sali parafialnej (w kaplicy) wspaniały 
dziękczynny koncert. Zawsze było to niezwykłym wydarzeniem artystycznym  
w mieście. Ksiądz proboszcz nie wyznaczał ceny biletów wstępu na organizowane 
imprezy, ale parafianie przekazywali dobrowolne datki, które przeznaczane były na 
potrzeby wciąż budowanego i wyposażanego kościoła. Aby przyciągnąć do kościoła 
młodzież zorganizował ksiądz proboszcz najpierw spośród ministrantów i bielanek,  
a z czasem spośród zgłaszającej się z różnych środowisk młodzieży – zespół teatralny. 
Początkowo występy były skoncentrowane na widowiska religijne („Golgota” –  
w okresie wielkanocnym oraz „Jasełka ” w okresie bożonarodzeniowym). Występy 
te cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem spragnionych przeżyć „artystycznych” 
mieszkańców i powtarzane były przez wiele tygodni przy wciąż pełnej frekwencji 
widzów. Z czasem repertuar rozszerzano na klasyczne sztuki świeckie.  Oprócz 
„Żywota Św. Stanisława Kostki”, grano takie przedstawienia, jak np. „Grube Ryby”.
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Ksiądz proboszcz wykorzystywał swe znajomości z teatru Roma oraz  
z Teatru Powszechnego i wypożyczał piękne stroje (np. szlacheckie) z minionych 
epok. Sutanny i birety do sztuk religijnych wypożyczali mu wszyscy miejscowi 
księża. Scena przygotowywana była przez posiadających zmysł scenograficzny 
młodych adeptów tej sztuki. Wiele pozytywnych wrażeń dostarczały publiczności 
towarzyszący „granym na scenie” sztukom, orkiestra i niewielki chór, które pod 
wodzą Andrzeja Wojakowskiego stwarzały niezwykłą, podniosłą atmosferę 
(pamiętne widowiska „Golgoty”). Aby podnieść poziom artystyczny przedstawień 
wystawianych przecież przez amatorski zespół, zapewnił z czasem ksiądz proboszcz 
jego wzmocnienie przez udział reżysera profesjonalnego oraz np. do odtworzenia 
roli męczonego Chrystusa – aktora zawodowego. Obaj byli etatowymi artystami 
z Teatru Powszechnego. Reżyser pan Kazimierz Złotnicki z wielką cierpliwością 
uczył nas – młodych zapaleńców wymowy i sposobu poruszania się na scenie - po 
prostu gry aktorskiej. Podniosło to poziom wystawianych przedstawień. 

Przechodziliśmy, pod okiem reżysera,  od początkowo mało znaczących 
podrzędnych ról, do z czasem – pierwszoplanowych. Stawaliśmy się rozpoznawalni 
na ulicach miasta. Działaniem tym uzyskiwał ksiądz proboszcz Grabowski wiele 
efektów, a przede wszystkim dwa główne:

- zbierał fundusze niezbędne do prowadzenia prac przy wznoszonej świątyni,
- przyciągał do kościoła młodzież, która poprzez wspólnie zorganizowane 

spotkania niezwykle się scementowała i osłaniała się wzajemnie od ideologicznych 
zasadzek.

Scena pożegnania młodego Stanisława przed podróżą do Rzymu.
Scena zmartwychwstania.

Wspólne zdjęcie po wystawieniu sztuki o św. Stanisławie Kostce.

Ksiądz dbał też o zapewnienie urozmaicenia tych spotkań, organizując dla 
młodzieży potańcówki i pogadanki. Z zebranych funduszy udało się księdzu 
urządzić wnętrze kościoła; ołtarze, oświetlenie, a z czasem posadzkę. Na 
zewnątrz wykonano ogrodzenie terenu kościelnego oraz wybudowano piękną, 
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do dziś użyteczną, grotę modlitewną ku czci Najświętszej Marii Panny. Poświęcił 
ją podczas wizytacji duszpasterskiej w dniach 16 – 17 sierpnia 1958 roku ksiądz 
prymas kardynał Stefan Wyszyński. 

Ksiądz proboszcz Mieczysław Grabowski poprzez swoją codzienną bliskość  
z parafianami zapewnił sobie autorytet, uznanie i bezgraniczne oddanie parafian. 
My młodzi nastolatkowie wprost go uwielbialiśmy. Kilku z nas odczuło powołanie 
do służby kapłańskiej. W niektórych przypadkach skończyło się na kształceniu  
w istniejącym wtedy „małym seminarium”. Za pomocą księdza kierowano do 
nich min. takich uczniów, którzy zbyt wcześnie ujawniali zamiar poświęcenia się 
kapłaństwu i z tego powodu w szkole byli „na indeksie”.  

ołtarza, dwukrotne podawanie w ampułkach wody i wina, usługiwanie kapłanowi 
do rytualnego zmycia palców (specjalnie złożony ręczniczek), a także pięciokrotne 
dzwonienie dzwonkami dla zasygnalizowania poszczególnych części mszy świętej. 

Scena ze spektaklu o św. Stanisławie.

Kilku absolwentów liceum wstąpiło do seminarium duchownego. Np. kapłanami 
zostali przywódcy ministrantów Henryk Szczypiński oraz Boguś Sikorski, a także 
Ryszard Lewandowski.  Do współpracy z „przykościelną” młodzieżą dobierał 
ksiądz proboszcz doświadczonych księży pedagogów. Wymieńmy choćby 
niektórych z nich – tych niezapomnianych: ks. Edward Majcher, Marian Kuzalski, 
Władysław Petecki, Józef Strzelecki. Ministranci i bielanki wciąż poszerzali swe 
szeregi. Być ministrantem – to było już wyróżnienie. Msze święte celebrowane 
były po łacinie. Ministrantów obowiązywała znajomość „ministrantury” tj. tekstu 
modlitwy odmawianej wraz z odprawiającym mszę celebransem. Oczywiście  
z poszczególnymi fragmentami trzeba było włączyć się po odpowiednich słowach 
kapłana. Służący do mszy ministranci wykonywali przy tym wiele czynności 
pomocniczych min. dwukrotne przenoszenie mszału z jednej na drugą stronę 

Scena ze spektaklu o św. Stanisławie.

Widowisko „Golgota” - Ostatnia Wieczerza.
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Pomimo tych wymagań do posługi ministranckiej zgłaszało się bardzo wielu 
chłopców. Praktycznie nie zdarzało się, aby odprawiana msza (a często były 
równocześnie odprawiane msze przy bocznych ołtarzach) nie była obsłużona przez 
ministrantów. Dyżurowali w każdej kościelnej potrzebie. 

W czasie nabożeństw Wielkiego Tygodnia adoracje trwały po kilkanaście godzin  
i zawsze z aktywnym udziałem ministrantów i bielanek.  Najbardziej było to widoczne 
podczas częstych procesji, a te organizowane w Boże Ciało do czterech ołtarzy 
ubieranych w mieście, przeradzały się w manifestacje katolickie. Mieszkańcy nie bali 
się ujawniać swych przekonań, gdyż przy tak wielkiej liczbie uczestników pochodów 
władze stawały się bezsilne i zmuszane były „przymykać oko”. Jak wiadomo  
w mieście znajdowała się tylko jedna parafia, więc ilość mieszkańców biorących 
udział w procesji była imponująca. Zresztą całą trasę katolickiego pochodu starannie 
i pięknie dekorowano. Okna domów i balkony przybierały odświętny wygląd,  
a małe bielanki posypywały drogę, którą niesiono Najświętszy Sakrament olbrzymią 
ilością kwietnych płatków. To było coś pięknego, tym bardziej, że uczestnictwo  
w manifestacji następowało spontanicznie, w przeciwieństwie do obowiązkowych 
pochodów 1-wszo majowych, na których zazwyczaj sprawdzano listę obecności. 

Dziś młodzi ludzie niepamiętający tamtych czasów i korzystający z praw 
demokracji nie wyobrażają sobie, jakich wybiegów i jakiego poświęcenia wymagało 
publiczne manifestowanie katolickich poglądów. Przybliżmy przykłady działań, jakie 
podejmowali przedstawiciele władzy ludowej, odpowiedzialni za kształtowanie 
postaw ideologicznych społeczeństwa. Szczególną dbałość wykazywano  
w pozyskiwaniu wpływów na prostowanie „kręgosłupów politycznych” ludzi młodych. 
A trzeba brać pod uwagę fakt, że władza posiadała wytworzone przez siebie prawa 
i uprawnienia do trzymania społeczeństwa w ryzach. Aby wstąpić do „zjednoczonej 
partii” trzeba było odbyć krótki okres kandydacki. Socjalistyczne szyki młodzieży 
zwierano w powołanych organizacjach, takich jak Związek Młodzieży Polskiej, a po 
odwilży w 1956 r. Związek Młodzieży Socjalistycznej. Studenci obok ZMP posiadali 
własny Związek Studentów Polskich, który z racji składu ludzi  kształcących się 
był traktowany, jako mniej pewny politycznie. Wspomnieć trzeba o zdecydowanie 
mniejszym znaczeniu organizacji ZMW (Związek Młodzieży Wiejskiej). Wymyślano 
różne odznaki dla powiązania młodych. Np. w sporcie określono normy dla 
osiągnięcia odznak SPO (dla starszych) i BSPO (dla młodszych) – Bądź Sprawny 
do Pracy i Obrony. Na wzór organizacji pionierskich i komsomolskich we wzorcowej 
strategii radzieckiej, przygotowywano młodzież od harcerstwa, poprzez organizacje 
młodzieżowe do późniejszego członkostwa w partii. Odzwyczajano więc młodzież 
od nawiązywania więzów rodzinnych i przyjacielskich, a nawet zwykłych – 
koleżeńskich. Liczył się tylko interes partyjny. Obowiązywało „pranie mózgów” 
propagujące donosicielstwo i wybór „jedynej słusznej drogi”. Wyścig pracy urastał 
do miar ponad siły ludzkie. Propagowano slogany typu „jednostka – bzdura” „tylko 
kolektyw”. Tylko zbiorowa odpowiedzialność. Kto nie nadążał był piętnowany. 
Nazywano go bumelantem. Nie tolerowano samodzielnego myślenia. Jedynie 
słuszną ideę i drogę wytyczały organizacje partyjne. Trzeba jednakże przyznać, 
że takie zamącenie umysłów pomagało w postępach w odbudowywaniu zniszczeń 
wojennych i podnoszeniu kraju z ruin. Wielu przodowników pracy przypłaciło ten 
zryw utratą zdrowia, a nierzadko – życia. Jednakże zawsze najważniejszym był 
nie człowiek – a czyn.

Aby sprawować kontrolę nad kierunkiem przebiegu myśli ludzi młodych, 
organizowano kluby młodych. Odbywały się w nich potańcówki – co bardzo 
wiązało żądnych rozrywki młodych ludzi. Wpadali oni łatwo w sidła udowadniające 
i wskazujące szczęście, jakie spotkało tych, którzy żyją w czasie, gdy lud sprawuje 
władzę i dba o młodzież – przyszłość narodu. Nie wiedząc kiedy wtłaczane poprzez 
prelegentów i umiejętnie dobierane informacje, tworzyły zaciemnienie zdrowego 
myślenia, a w konsekwencji zatracenie własnej osobowości. Na szczęście 
popularność uczestnictwa w tych klubowych pułapkach często ukrócana była 
przez myślących rodziców dostrzegających, że ta propagowana organizacja zajęć 
młodzieży prowadzi często do zaniedbania nauki. Z klubów ZMP-owskich wywodził 
się późniejszy aktyw partyjny. Mimo tych zasadzek wielu młodych ludzi pozostawało 

Widowisko o związku Męki Pańskiej i Mszy Świętej.
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w zgodzie z ideałami katolickimi, o czym można się było przekonać w niedzielne 
przedpołudnie. Msza święta w kościele MB Częstochowskiej organizowana była dla 
młodzieży o godzinie 10. Po mszy świętej szpaler młodzieży ciągnął się od kościoła 
do ul. Armii Ludowej (obecnie Legionów) i dalej do kina „Hel”. Łatwo było spotkać 
przyjaciół. Łatwo było spotkać sympatię. Spacery po głównych ulicach miasta,  
a także umawianie się na organizowanie popołudniowego, wspólnie spędzonego 
czasu było w ten sposób dość łatwe. I znów dla zrozumienia powyższego opisu 
przypomnieć należy, że w tym czasie nikt nie myślał o telefonii komórkowej,  
a nawet o wiele późniejszych „pagerach”. Ilość telefonów stacjonarnych, zresztą 
łączonych „na korbkę” poprzez pocztę, można było policzyć na palcach. Często          
w pogodne dni świąteczne młodzi ludzie organizowali zajęcia sportowe na placach 
szkolnych. Dziewczęta stanowiły wtedy reagującą na wyczyny kolegów „publikę”. 
Po zakończeniu gry, przy braku warunków do umycia się, często organizowano 
to w taki sposób, że myjący opierając się na kończynach, układał się pod pompą. 
Jeden z kolegów pompował wodę ręcznie, a drugi namydlał go i spłukiwał. Wiadomo 
wszakże, iż woda ze studni była po prostu zimna. Szatni przecież  nie było. Czy dziś 
młodych nie zniechęciłyby do sportu takie spartańskie warunki? Zauważyć należy, 
że mimo tego sport amatorski rozkwitał, a osiągane wyniki, nie były wcale mierne. 
Z perspektywy czasu warto zauważyć, że w tamtych czasach „zimy były zimami”,  
a „lata – latami”. W zimę sporty zimowe były trudniejsze do organizacji, chociaż także 
nie zaniedbywane. Trudno dziś pojąć, że w Wołominie mieliśmy takie „górki”, na 
których była organizowana nawet spartakiada wojewódzka młodzieży. W programie 
spartakiady rozgrywano także slalom narciarski. W Górkach Mironowskich istniała 
dosyć wysoka górka tzw „Łysa”. Z czasem jednak prężnie działająca huta szkła 
zniwelowała piaszczysty teren. Dziś po górce prawie nie ma śladu. W zimie zwykle 
bywało mroźno i śnieżnie. Kilka słów warto dodać o sprzęcie sportowym. Nie było 
kombinezonów, ani butów narciarskich. Nie było butów z łyżwami. Narty drewniane 
smarowane smarami. Nawet na zawodach krajowych dużej rangi zdarzało się 
niewłaściwe dobieranie smarów do padającego śniegu, co stawało się przyczyną 
porażek. Początkowo narty nie były nawet „okantowane”. Kijki narciarskie drewniane 
lub bambusowe. Spodnie narciarskie z ciepłej bai. Zamiast bluzy – sweter. Buty 
narciarskie – typu kamasze ze ściętym czubem. Wiązania nart – paski, a później 
(szczyt szczęścia) sprężynowe „kandahary”. Łyżwy przypinało się do butów – 
kamaszy. W obcasie wykrajano dziurkę i przykręcano blaszkę tzw. platkę. Łyżwa 
mocowana była z tyłu do tej właśnie platki, a z przodu odpowiednimi „szczękami” 
do podeszwy. I na takim sprzęcie zjeżdżali, biegali i skakali narciarze i jeździli 
łyżwiarze (także my – młodzi adepci sportów zimowych). Samochodów jeździło  
w mieście zaledwie kilka, więc młodzi zamieniali ulice w boiska hokejowe, używając 
kijów z krzewów orzechów laskowych i krążka z huby porastającej drzewa. I to 
dawało powód do popołudniowego spędzania czasu na powietrzu.    

W okresie uczęszczania do szkoły średniej, obowiązywało przychodzenie na 
zajęcia w stroju szkolnym tj. dziewczęta w granatowych lub czarnych fartuszkach 
z białym kołnierzykiem, chłopcy w schludnym ubraniu. Podczas uroczystości 
szkolnych czy też miejskich obowiązującym było ubranie się dziewcząt w granatową 
spódniczkę i białą bluzkę. Likwidowało to barwną pstrokaciznę, ukrócało nadmierne 
strojenie się dziewcząt pochodzących z zamożniejszych rodzin. Każdy uczeń miał 
obowiązek noszenia widocznych na zewnętrznym okryciu tarcz z numerem szkoły. 
Ujednolicone też były czapki szkolne (kolor i forma). Zwyczaj noszenia czapek był 
też przeniesiony na uczelnie.

Po studniówce dziewczęta (w klasach zwykle przewagę liczebną miały 
dziewczęta) zabierały chłopcom czapki i wyszywały na nich oprócz ozdób – 
oznaki „100-x” - (tj. wkrótce matura), a także krótkie napisy na ogół po łacinie. Na 
studniówkach obowiązywał strój szkolny, a dopiero bal maturalny stawał się rewią 
mody. Jako 16-sto latek ukończyłem naukę w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. 
Wileńskiej uzyskując świadectwo maturalne. Od jesieni 1957 r. młodzież wołomińska 
otrzymała nowy, piękny na owe czasy obiekt szkolny przy ul. Sasina. Nie było 
mi zatem dane uczyć się w nowej szkole. Gościłem tam często jako absolwent. 
Rozpocząłem wtedy studia na Wydziale Mechanicznym – Konstrukcyjnym (po 
połączeniu z Wydziałem Lotniczym – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) 
Politechniki Warszawskiej. Zajęcia na uczelni rozpoczynały się zwykle o godz. 8.15. 

Aby dojechać na czas z Wołomina pociąg (wówczas już elektryczny) wyjeżdżał 
o 7.15 . Można uznać, że był to pociąg studencki. Spotykali się w nim zazwyczaj 
studiujący zamieszkali na całej trasie. Pociąg ten dojeżdżał do dworca Warszawa 
- Śródmieście o godzinie 8.00 i wtedy szybkim krokiem spacerowym udawało się 
dotrzeć na czas na zajęcia. W bardzo złym tonie było wejście do auli po rozpoczęciu 
wykładu. Miałem niewątpliwe szczęście słuchać wykładów prowadzonych przez 
wybitnych przedwojennych profesorów takich, jak profesorowie Pogorzelski, 
Brzoska, Stefanowski, Bukowski, Oderfeld, Rytel, Uklański, Orłowski i inni – 
prawdziwe sławy. Tym bardziej spóźnienia studentów świadczyłyby o ich złym 
wychowaniu. Profesorowie potrafili jednakże docenić błyskotliwość i inteligencję 
spóźnionych nieszczęśliwców. Pamiętam zdarzenie, gdy po spóźnionym wejściu 
na wykład student tak zdenerwował profesora Brzoskę, że z umieszczoną w ręce 
kredą znieruchomiał  przy tablicy i z piorunującym wzrokiem krzyknął: - Jak pan 
śmie wchodzić na wykład spóźniony! Przeszkodził pan mnie i kolegom! I jeszcze 
po cichu zajmuje pan miejsce, jakby nic się nie stało! Student odparował pokornie: 
- Panie profesorze! Uznałem, że usprawiedliwianiem się jeszcze bardziej bym Panu 
przeszkodził. Miałem zamiar przeprosić za spóźnienie podczas przerwy. 

Twarz niezwykle błyskotliwego profesora rozjaśniała: - No i ujął mnie Pan tą 
odpowiedzią. Jeśli na egzaminie będzie Pan również taki bystry, to wszystko będzie 
w porządku. A teraz – siadaj Pan i słuchaj wykładu! 
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Zdarzało się, że profesorowie, niby taktownie potrafili „przywalić” młodemu 
adeptowi nauki. Profesor Łysakowski – znany z uszczypliwości prodziekan 
wydziału, podczas immatrykulacji 1 października – witając nowych studentów, tak 
ich „zachęcał”: - O! Widzę na naszym wydziale w tym roku także panie. Witam 
serdecznie. Ale chciałbym zauważyć, że u nas zwykle rozpoczynające studia 
panie, to takie kwiatki, gdy nadejdzie wiosna – odpadają (przypominam na wiosnę 
jest pierwsza sesja egzaminacyjna). Prawda, że zachęcający początek?  Tenże 
słynny profesor Łysakowski zasłynął z takich zachowań, jak np. przychodzącego do 
dziekanatu studenta proszącego o przedłużenie mu terminu rejestracji semestralnej, 
podprowadził do okna i wygłaszał sentencję: - Widzi pan tego żołnierza, on też nie 
zaliczył w terminie! Do innych mawiał:  - Pański pociąg już odjechał, a pan został 
na peronie! 

Studiowanie przedłużało jednak młodość i rozwijało szare komórki. Pozwalało 
prawidłowo patrzeć na otaczającą rzeczywistość i należycie ją oceniać. Tak właśnie 
wchodziliśmy w dorosłe życie. 

Zbigniew Paziewski
Rodzice przeprowadzili się do Wołomina z Ostrówka k/ Klembowa z dwiema 

moimi siostrami w roku 1946. Ja urodziłem się już w Wołominie. Ojciec właśnie 
powrócił z obozu w Buchenwaldzie, gdzie został zesłany po aresztowaniu w czasie 
Powstania Warszawskiego.

Dostaliśmy mieszkanie w trybie tzw. nakazu kwaterunkowego, przy ulicy 
Armii Ludowej (obecnie Legionów). Dom w ogóle bardzo ciekawy. Właścicielem 
był niepiśmienny artysta: murarz, sztukator, stolarz, rzeźbiarz – Stanisław Kur. 
Odbudowywał kościół w Wołominie i kościół św. Floriana na Pradze. W pokoju miał 
ołtarz ręcznie wykonany, na całą ścianę. Na piętrze mieszkał i miał warsztat szewc, 
pan Leon Krakowiak – kawalerzysta Pierwszego Pułku Ułanów Krechowieckich. 
Obydwie nogi stracił podczas walk w 1920 r. To tam otrzymałem pierwsze lekcje 
historii, siedząc na „taboretkach” służących panu Leonowi do przemieszczania się. 

Jako dziecko towarzyszyłem matce w pracach porządkowych przy 
odgruzowywaniu kościoła Matki Bożej Częstochowskiej. Był to wzruszający widok, 
bo w pracy przy swoim kościele brały udział setki parafian, zwłaszcza młodzieży. 
Na mszę w niedzielę zwykle chodziliśmy do kaplicy przy obecnej ulicy Kościelnej.

W budynku przy ul. Armii Ludowej (obecnie Legionów), mieścił się dom starców. 
W każdą niedzielę niezapomniany ksiądz Januszko odprawiał mszę świętą dla 
pensjonariuszy i okolicznych mieszkańców.

Edukację rozpocząłem w szkole podstawowej nr 4 w Wołominie. Jak wspomina 
w tym opracowaniu Jan Rączka „czwórka” została objęta kuratelą Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci i stała się wzorcową socjalistyczną szkołą, promowaną i najbardziej 
indoktrynowaną w Wołominie i okolicach. Pamiętam, jak w czasie apelu, młodzież 
klas siódmych stojąc w dwóch szeregach i trzymając w wyciągniętych rękach 

wykonane z drewna sierpy i młoty, śpiewała pieśni komunistyczne. Zdarzały się 
„naloty” inspektora oświaty, który w obecności nauczycielki sprawdzał, czy dzieci 
mają na szyi medaliki bądź krzyżyki. Jeżeli znalazł to zrywał z szyi i rzucał do kosza.

W szkole można było dostać na długiej przerwie talerz zupy, ale był warunek: 
po zakończeniu zajęć do godz. 16.00 będzie się obecnym cały czas na świetlicy. 
Wyrywaliśmy się z kolegami na lekcje religii do kościoła. Za karę zostałem 
wyrzucony ze świetlicy i odebrano mi talerz zupy. Rodzice wracali z pracy o godz. 
17.00 – 18.00. Trzeba było sobie jakoś radzić. 

Ministranci sprzątają teren kościoła.

Jeśli ktoś z nas uczniów miał oparcie w rodzinie i w swoim najbliższym otoczeniu 
to wytrzymywał. Można powiedzieć: tak hartowała się stal. Ministrantem zostałem 
po Pierwszej Komunii Świętej w maju 1956 r. Od pierwszych dni uczestniczyłem 
bardzo aktywnie w życiu kościoła parafialnego. Uczestnictwo w codziennej mszy 
św. lub nabożeństwie było raczej regułą. Najbardziej aktywni ministranci podzieleni 
byli na zespoły 4-6 osobowe. Na czele każdego zespołu stał przewodniczący.  
W porozumieniu z księdzem prowadzącym ministrantów mieliśmy wyznaczone 
dyżury do służby przy ołtarzu na wszystkie msze i nabożeństwa, zarówno poranne 
jak i wieczorne. 

Proboszczem parafii M.B. Częstochowskiej był wówczas ks. Mieczysław 
Grabowski. Księdzem opiekującym się ministrantami był m.in. ks. Edward Majcher, 
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kościelnym Antoni Żałobka, przewodniczącym Rady Parafialnej pan Makola, a tym 
który rządził procesją był pan Bosek. Z czasem, gdy przybywało lat i sił, braliśmy 
udział w pracach porządkowych wokół i wewnątrz kościoła. Pracowaliśmy przy 
budowie groty, ogrodzenia wokół kościoła, ogrodzenia wokół cmentarza, przy 
wykonaniu posadzki wewnątrz kościoła. Pomagaliśmy kościelnemu przy różnych 
pracach związanych z utrzymaniem porządku w kościele, wokół kościoła i na 
cmentarzu parafialnym. 

Niezapomniana ciotka księdza Grabowskiego (pani Maria Grabowska) i gosposia 
Józia zawsze pamiętały, by po pracy poczęstować nas zupą albo kanapką z herbatą. 
Ksiądz Mieczysław zapraszał w dniu swoich imienin grupę najbardziej aktywnych 
ministrantów na przyjęcie. Kilka razy miałem okazję siedzieć obok starszych panów 
z szarżą pułkownika i orderem Virtuti Militari na piersi. 

Gdy skończyliśmy 14-15 lat rozpoczęła się nasza przygoda z szeroko pojętym 
życiem kulturalnym. Pierwsze wizyty w Teatrze Polskim, Teatrze Narodowym, 
na koncercie włoskiego piosenkarza Marino Mariniego, czy na rewii na lodzie. 
W Wołominie w kaplicy-sali parafialnej rozpoczęły się pierwsze próby i występy 
w jasełkach, tajemnicy Golgoty czy też w przedstawieniu o życiu św. Stanisława 
Kostki. Z dnia na dzień uczyliśmy się tekstów na pamięć i jako tako śpiewać. 
Uczyliśmy się też poprawnej dykcji i sposobów radzenia sobie z tremą. Zazwyczaj 
poważne role odgrywali starsi koledzy. Ja zagrałem w co najmniej kilkunastu 
przedstawieniach. Obecność w czasie prób i przedstawień naszych koleżanek  
i kolegów dawała nam ogromne poczucie odpowiedzialności, solidarności i radości. 
Byliśmy przekonani, że to co robimy na scenie jest ważne, skoro w czasie dwóch 
przedstawień w niedzielę sala parafialna była wypełniona po brzegi. Te radosne 
lata do dziś pozostają głęboko w pamięci. 

W 1961 roku wraz z grupą młodszych i starszych ministrantów z parafii M.B. 
Częstochowskiej w Wołominie i z parafii św. Anny z Warszawy, uczestniczyłem 
w jednej z pierwszych Oaz. Zostaliśmy zakwaterowani w opuszczonej plebanii 
w jednej z wiosek pod Olsztynkiem. Spokój nie trwał długo. Po czterech dniach 
milicja uzbrojona w broń maszynową załadowała nas na ciężarówki i po kopnięciu 
w odpowiednią część ciała, wyrzuciła wszystkich na bruk, dwa kilometry za 
Olsztynkiem. Rozpoczęła się wtedy niesamowita przygoda. Pieszo przez Ostródę, 
Elbląg, Krynicę Morską do Olsztyna i dalej już pociągiem do Warszawy. A jedzenie? 
Najczęściej zupa w proszku, trochę ziemniaków, chleb. Do dziś pamiętam smak. 
Wszystko było naprawdę przepyszne. Za zgodą gospodarzy spaliśmy najczęściej 
na stogach z sianem lub w zabudowaniach gospodarczych napotkanej po drodze 
plebanii. Codziennie braliśmy udział we mszy świętej, w pełnej obsłudze liturgicznej. 
Po kolacji zbieraliśmy się przy plebanii, siadaliśmy na trawie, śpiewaliśmy piosenki 
patriotyczne, ale i kabaretowe. Niektórzy koledzy przebierali się i przedstawiali 
znane postacie świata piosenki i kabaretu. Ubaw do godziny dwudziestej drugiej 
zapewniony. Po dwóch tygodniach takich przygód wracaliśmy do Wołomina opaleni, 
pełni radości i energii.

Po roku 1962 wszystko się zmieniło. Przyszły inne czasy. Starsi koledzy poszli 
na studia lub do wojska. Proboszcz ksiądz Mieczysław Grabowski odszedł z parafii 
w Wołominie. 

Legionista  
i Kaifasz.

Ksiądz proboszcz M. Grabowski jak tylko mógł starał się nam wynagrodzić 
za naszą pracę, która czasami była niemal ponad nasze siły. Dostawaliśmy  
z darów Caritasu koszule, buty czy też spodnie. Nieraz dostawaliśmy też drobne 
kieszonkowe, jak to określał ksiądz Mieczysław: „na stalówki”. Chciałbym tylko 
przypomnieć, że były to lata sześćdziesiąte i wszystkiego brakowało, a nasze 
rodziny nie były zbyt zamożne. 

Oprócz darów bezpośredniego użytku dostawaliśmy też ciekawe książki 
patriotyczno–historyczne o treści znacznie różniącej się od oficjalnych przekazów. 
Książki te z dedykacją księdza Mieczysława z lat 1957 – 1961 do dziś darzę 
ogromnym sentymentem i starannie przechowuję.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Danuta Michalik

Historia domu rodziny Wodiczków w Wołominie

Na trzy miesiące przed wybuchem II wojny światowej Wodiczkowie kupili 
dom. Prawdopodobnie od 1935 roku mieszkali w Wołominie – wiadomo, że 
od tego czasu Franciszek Wodiczko był już znany w mieście jako zasłużony 
działacz i kapelmistrz wołomińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ulica, przy której znajdowała się posesja nazywała się wówczas Trakt 
Warszawski, a posiadłość oznaczona była numerem 29.

Willa Stasin
„Działo się w Rzeczypospolitej Polskiej w m.st. Warszawie dnia 20 czerwca 

roku tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego" − czytamy w wypisie z księgi 
nieruchomości. „Przede mną Zygmuntem Neumannem, Notariuszem przy 
Wydziałach Hipotecznych Sądu Okręgowego w Warszawie, w kancelarii mojej 
pod Nr. 493 w gmachu Hipoteki, stawili się osobiście mi znani obywatele polscy: 
1) Stanisław Roszkowski, w m.st. Warszawie przy ulicy Jerozolimskiej pod Nr. 21; 
2) Franciszek i Anna małżonkowie Wodiczko w mieście Wołominie we wskazanych 
miejscach zamieszkali i tamże zamieszkanie prawne obierający i zeznali akt treści 
następującej:

§1. 
Stanisław Roszkowski oświadczył, iż jako jawny z wykazu hipotecznego  

i faktyczny właściciel uregulowanej w księdze niniejszej nieruchomości „Willa 
Stasin litera F” gminy miejskiej w Wołominie, wydzielonej z folwarku Wołominek, 
powiatu radzymińskiego, pomienioną Willę Stasin litera F, przez akt niniejszy 
sprzedaje Franciszkowi i Annie małżonkom Wodiczko niepodzielnie za cenę zł 
6000 (sześć tysięcy złotych), przenosi na nabywców, małżonków Wodiczko, swe 
prawa własności do przedmiotu sprzedaży i zezwala uregulowanie tytułu własności 
tegoż przedmiotu w dziale II wykazu hipotecznego i gdzie tego zajdzie potrzeba 
na imię tychże małżonków Wodiczko.

§2. 
Nabywcy małżonkowie Wodiczko oświadczyli, iż przedmiot kupna osobiście na 

miejscu obejrzeli, o granicach, powierzchni i stanie Willi Stasin litera F osobiście na 
miejscu się przekonali, znany im jest stan hipoteczny tej willi i prawa sprzedawcy 
do przedmiotu kupna, sprzedaż tę akceptują i kupno niniejsze przyjmują”1.

1 Wypis z księgi nieruchomości „Willa Stasin lit. F” powiatu radzymińskiego, dokument z 20 czerwca 

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

Wspominajmy!
Wierzymy, że nasze wspomnienia, podane w wielkim skrócie zainteresowały 

czytelników „Rocznika”. Jak już na wstępie zaznaczyliśmy oczekujemy, że pobudzą 
one naszych kolegów i koleżanki do uzupełnienia zgromadzonych wiadomości oraz 
nadesłania uwag i własnych przemyśleń. Miło nam będzie zorganizować wieczór 
wspomnień i ewentualne rozszerzenie tematu w następnych wydaniach „Rocznika”. 
Składamy podziękowania tym, którzy już teraz włączali się w gromadzenie 
materiałów, a w tym przede wszystkim księdzu proboszczowi Witoldowi Gajdzie 
za udostępnienie kroniki parafii MB Częstochowskiej, prawdziwej skarbnicy wiedzy 
o tamtych latach.
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Wrastanie w lokalną społeczność
W przededniu wojny Anna i Franciszek – rówieśnicy − mieli po pięćdziesiąt 

siedem lat. Ich dzieci były już dorosłe i dawno się usamodzielniły. Eugeniusz − 
najstarszy syn – miał trzydzieści sześć lat. Na świecie były już dwie jego córki: Irena 
i Maria Elżbieta, wnuczki Franciszka. Starsza córka Wodiczków, trzydziestotrzyletnia 
Jadwiga, która również zwiąże się z Wołominem, była od lat mężatką i wychowywała 
z mężem Edmundem Nieciejowskim sześcioletniego wówczas synka Andrzeja. 
Ten właśnie wnuk Wodiczków okaże się ostatnim, spokrewnionym z Franciszkiem, 
mieszkańcem domu w Wołominie. Bohdan, drugi syn Franciszka, już wówczas coraz 
bardziej doceniany młody dyrygent, miał lat dwadzieścia osiem, Halina – trzydzieści 
jeden, a najmłodszy syn Anny i Franciszka, urodzony w 1920 roku Jerzy, miał lat 
dziewiętnaście. Od przynajmniej roku pływał na żaglowcu „Dar Pomorza”.

Akt notarialny  
z 1939 r.

Anna i Franciszek 
Wodiczko.

Wodiczkowie, jak tego się można było spodziewać, pamiętając o ich zdolności 
do aklimatyzowania się w nowych miejscach i wrastania w lokalną społeczność, 
szybko zdobyli sobie przyjaźń sąsiadów. Franciszek darzony był szacunkiem przez 
zwierzchników i współpracowników w Ochotniczej Straży Pożarnej, mieszczącej 
się wówczas przy placu Górnośląskim nr 2 (obecnie plac 3 Maja). W 1938 roku 

Anna i Franciszek Wodiczko 
z dziećmi – Jadwigą, Haliną, 
Bohdanem i Jerzym.



175Historia domu rodziny Wodiczków w Wołominie174 Danuta Michalik

Walery Zalewski i Bronisław Lipski z Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Wołominie napisali, że Franciszek wykazuje „dużo zdolności i znajomości spraw 
organizacyjnych”, że „zorganizował i postawił na wysokim poziomie orkiestrę straży, 
która cieszy się opinią najlepszej orkiestry w powiecie” i jest „bardzo zdolnym 
kapelmistrzem, dobrym organizatorem i zdolnym urzędnikiem obdarzonym ponadto 
bezinteresowną sumiennością i szczególnym zamiłowaniem pracy społecznej2”.

Wybuchła wojna. Prawdopodobnie Anna i Franciszek lata okupacji spędzili  
w Wołominie. Pozostały wysyłane do nich z zagranicy listy od Jerzego. Franciszek 
Wodiczko w dniu 26 sierpnia 1943 r. został komendantem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wołominie.

Lokatorzy
Po wojnie nastał „nowy porządek”. Wodiczkowie utrzymali swój dom, jednak 

według nowego prawa mieli obowiązek zakwaterowania lokatorów. Chociaż dom 
już nie istnieje, a na jego miejscu stoi nowy budynek, z dokumentów urzędowych 

2 Zaświadczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie dotyczące Franciszka Wodiczki, 10 sierpnia 1938 r.

wiemy, że był „usytuowany na działce o pow. 1012 m2„ i składał się „z 8 izb o pow. 
użytkowej 92 m2, kubatura 752 m2”3. Z opowieści sąsiadów i wspomnień rodziny 
wynika, iż przy ulicy Świerczewskiego 43 – bo taki nadano adres posiadłości – 
mieszkało kilka osób nienależących do rodziny. Jedną z lokatorek była Leokadia 
Denisewicz, nazywana Dziunią (ur. 4.11.1896 r. zm. 23.04.1989 r.). W archiwum 
pozostawionym w budynku zachował się dokument z czasów carskich – wystawiony 
na papierze ze znakiem wodnym przedstawiającym dwugłowego orła. To wypis 
z metryki chrztu Edmunda, syna Franciszka Denisewicza i Elżbiety, urodzonego 
2 marca 1853 roku, a także dokument zaświadczający o ślubie tegoż samego 
Edmunda z Eleną z 1881 roku. Trudno obecnie stwierdzić czy rodzina Denisewiczów 
była w jakikolwiek sposób spokrewniona z Wodiczkami, czy jedynie w domu były 
przechowywane dokumenty rodzinne pani „Dziuni”.

Dowód osobisty Leokadii Denisewicz.

- W domu państwa Wodiczków mieszkała Dziunia. Była to samotna kobieta, 
nauczycielka, która w zamian za mieszkanie opiekowała się schorowaną Anną. Pani 
Anna była niezwykle samodzielną osobą, ale dzieci chciały zapewnić jej obecność 
kogoś w domu, gdyby zachorowała lub potrzebowała pomocy przy pielęgnacji 
ogrodu. Ogród bowiem pani Anny był nasadzony „pamiątkowymi” drzewami  

3 Zaświadczenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie, Wydział Gospodarki Komunalnej  
i mieszkaniowej, 14 kwietnia 1972 r.

Nominacja Franciszka Wodiczki na stanowisko Komendanta OSP w Wołominie.
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i krzewami, gdzie każda roślina miała swoją historię. Większość była ofiarowana 
przez jej kochanego męża Franciszka. Żadnej rośliny nie można było usunąć, a  
w ogrodzie były rzeczywiście prawdziwe okazy.

Pani Dziunia miała dużo wolnego czasu, wobec czego zatrudniliśmy ją na dzień, 
żeby zajmowała się naszym domem i opiekowała małymi wtedy synami Andrzejem 
i Markiem. Robiła to znakomicie, miała doskonały kontakt, szczególnie z młodszym 
Andrzejem, którego darzyła niemal matczynym uczuciem. Żeby pani Dziuni ułatwić 
zajmowanie się dwoma domami, zrobiliśmy w ogrodzie, na granicy naszych posesji, 
furtkę, która istnieje do dzisiaj - opowiada Jan Michalik, sąsiad.

W latach pięćdziesiątych XX wieku mieszkała tu Marta Dudek z mężem 
Zbigniewem i synem Rogerem. - Marta to była starsza, dystyngowana, piękna pani  
z klasą – wspomina Teresa Jean Baptiste. - Poznałyśmy się w okresie narzeczeństwa 
z moim przyszłym mężem Hugo, który był Francuzem. Pani Marta pomagała mi 
w tłumaczeniu listów. Mieszkała na piętrze w budynku Państwa Wodiczków. 
W jej mieszkaniu były: piękna skórzana kanapa i fotele oraz stylowe meble. To 
mieszkanie było jakby z innego świata niż był w Polsce w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych – dodaje.

- Marta to była taka bardzo miła, pulchniutka osóbka o niezwykłej kulturze 
osobistej – mówi Maria Wodiczko–Szańkowska, wnuczka Franciszka. - Roger był 
bardzo do niej podobny, był bardzo uroczym i grzecznym młodzieńcem – uzupełnia.

- Przyjaźnili się z wołomińską rodziną Frank, pamiętam jak gościli się w ogrodzie 
lub siedzieli na balkonie. Rozmawiali wtedy po francusku – pamięta Jan Michalik.

- Pan Zbyszek był jej drugim mężem, pierwszy był Francuzem i mieszkał we 
Francji – wskazuje Maria Wodiczko-Szańkowska. - To z nim miała Marta syna 
Rogera. Zbyszka poznała w czasie wojny we Francji, zakochała się w przystojnym 
Polaku, rzuciła Francję i przyjechała z nim do Polski. Marta i Zbyszek pracowali  
w Warszawie. Pan Zbyszek w biurze, a Marta w sklepie z torebkami i dywanami. 
Roger miał problemy z nauką języka polskiego, głównie w klasie maturalnej. 
Pomagałam mu nawet, wstawiałam się za nim u nauczycieli. „W domu bowiem 
mówiło się po francusku. Skąd on ten polski język mógł poznać dobrze?” – 
przekonywałam nauczycieli. Pod swoje skrzydła opiekuńcze wzięła go pani 
Frank, matka Agnieszki, wołomińskiej lekarki. Była Szwajcarką – opowiada Maria 
Wodiczko-Szańskowska.

- Roger Braun ukończył I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie w roku 
szkolnym 1954/55. Widnieje w wykazie absolwentów tego rocznika – wspomina 
Teresa Jean Baptiste.

- Przez dwa lata studiował medycynę w Białymstoku. Potem ojciec Braun 
zaprosił go do Francji, żeby pracował w jego firmie, chyba na stacji benzynowej. 
Popracował tam krótko, na medycynę nie wrócił, do Polski także. Ukończył kursy 
masażu i założył gabinet rehabilitacji. Pozostał we Francji na stałe – przypomina 
sobie Maria Wodiczko–Szańkowska.

Gdy odszedł Franciszek
W lipcu 1948 roku Anna i Franciszek uzyskali zaświadczenie o wyłączeniu ich 

domu „z publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi”. W 1950 roku Franciszek 
Wodiczko zmarł w wieku sześćdziesięciu ośmiu lat. Z 1962 roku pochodzi zaś 
potwierdzenie, że Anna Wodiczko została właścicielką nieruchomości położonej 
przy ul. Świerczewskiego 43. Prawdopodobnie od tego czasu mieszkali z nią 
jej córka Jadwiga z mężem Edmundem Nieciejowskim i ich synem Andrzejem.  
W dokumentach rodzinnych odnalazł się kwit z Referatu Finansowego Prezydium 
Rady Narodowej z 1965 roku dotyczący płatności pomiędzy Anną Wodiczko  
a Nieciejowskimi – najprawdopodobniej związanej w wynajmowaniem im 
mieszkania. Wciąż mieszkała z nimi pani „Dziunia” Denisewicz, która za wynajem 
lokalu opiekowała się Andrzejem Nieciejowskim i potrzebującą pomocy w domu, 
panią Anną.

Prawdopodobnie przez jakiś czas mieszkał z nimi także Eugeniusz z rodziną 
(nie ma jednak dokumentów, które by pomogły określić, w jakich to było latach), 
o czym wspomina Jan Michalik, sąsiad: - Przez jakiś czas mieszkał tu Gienio z 
żoną i córkami, pięknie grający na pianinie. Mam wrażenie, że tam wszyscy grali 
na pianinie, skrzypcach i innych instrumentach, bo czasami słychać było, jakby 
grał cały zespół. Zarówno Franciszek, jak i Eugeniusz udzielali tu chętnym lekcji 
muzyki, także bezpłatnie.

Eugeniusz Wodiczko.
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- W salonie stał duży fortepian, na którym grał tylko Bohdan Wodiczko – wspomina 
sąsiad Marek Michalik. – Nam, dzieciom, nie wolno było się do niego dotykać. 
Fortepian ten zabrał potem Bohdan do Warszawy. Było to w drugiej połowie lat 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Z uwagi na brak dokumentów nie można potwierdzić okresu zamieszkiwania 
w Wołominie Bohdana Wodiczki. Z licznej korespondencji kierowanej przez niego 
do matki do Wołomina wiemy, że często przyjeżdżał i spotykał się z całą rodziną.

Na początku stycznia 1970 roku Jadwiga Nieciejowska, córka Anny, otrzymała 
wezwanie z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołominie, z Referatu Spraw 
Wewnętrznych, aby zgłosiła się 22 stycznia w lokalu przy ulicy Warszawskiej 7 lok. 
6, w celu złożenia wyjaśnień „na okoliczność wymeldowania Leokadii Denisewicz 
z pobytu czasowego”.

Być może w celu uporządkowania kwestii lokatorskiej i meldunku córki i zięcia 
w 1970 roku Anna Wodiczko podpisała z Nieciejowskimi umowę, która stwierdzała, 
że od 1962 roku „Ob. Wodiczko Anna wynajmuje na czas nieokreślony na prawach 
lokatorskich wyżej wymienionym małżonkom Jadwidze i Edmundowi Nieciejowskim 
oraz Andrzejowi Nieciejowskiemu odrębne mieszkanie na parterze składające się 
z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju oraz jeden pokój na pierwszym piętrze, to 
jest ogółem trzy pokoje, kuchnia i przedpokój”4. Rok później, 11 sierpnia 1971 r., 

4 Umowa między Anną Wodiczko a rodziną Nieciejowskich z 3 lipca 1970 r.

Od prawej: Bohdan Wodiczko oraz Eugeniusz Wodiczko z wnuczką Elżbietą 
i córką Ireną.

Jadwiga Nieciejowska, córka 
Franciszka Wodiczki.

Edmund Nieciejowski  
(z prawej) z synem Andrzejem.
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umiera Anna Wodiczko. W domu przy Świerczewskiego 43 pozostali Nieciejowscy 
z synem Andrzejem.

Rozproszeni po całym świecie
Od tego czasu, stary już przecież budynek, zaczął podupadać. Posesja zarastała 

roślinnością, a dom, od dawna nieremontowany, niszczał. Rodzina Wodiczków 
– rozproszona po świecie – często kontaktowała się z pozostałą w Wołominie 
Jadwigą Nieciejowską. Do lat 80. pisał do niej listy brat Jerzy, zamieszkały we 
Francji. „Wiedz tylko Jadziu, że myślę o Was dużo i chciałbym Wam pomóc, ale 
nie wiem jak” (list z grudnia 1980 roku). W 1985 roku umiera Bohdan Wodiczko, 
a jego jedyny syn Krzysztof, światowej sławy artysta, mieszka od lat w Stanach 
Zjednoczonych. Rok później, w 1986, w Szwajcarii umiera siostra Jadwigi, Halina, 
która również od lat mieszkała za granicą. Jadwiga Nieciejowska umiera 12 lutego 
1987 r. w Wołominie. Elżbieta Messaoudi, zamieszkała na stałe w Maroku wnuczka 
Eugeniusza Wodiczki, wspomina, że gdy przyjechała do Wołomina odwiedzić 
mieszkających tu Andrzeja Nieciejowskiego i jego ojca „wujka Edka”, zastała 
„strasznie zrujnowany i zapuszczony dom i ogród”.

Edmund wielką uwagę zwracał na wychowanie swojego syna Andrzeja. Mam 
wrażenie, że wychowywał go przez całe życie. Andrzej nigdy nie założył własnej 
rodziny, po śmierci ojca nie mógł zapanować nad swoim życiem, miał także poważne 
problemy zdrowotne. Opiekował się nim Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie, 
który z czasem umieścił go w swoim Domu Opieki - pięknym zabytkowym pałacu 
w Zielonce, gdzie w 2001 r. zmarł – wspomina Jan Michalik.  - Pochowany został 
na wołomińskim cmentarzu w rodzinnym grobowcu, gdzie także spoczywają 
jego rodzice. Andrzej zawodowo związany był ze sportem. Był nauczycielem, 
instruktorem sportowym. Przez pewien czas pracował w wołomińskim Huraganie 
- dodaje Jan Michalik.

Rodzina odkryta na nowo
Z upoważnienia rodziny Wodiczków sprawami spadkowymi zajmowała się 

Maria Wodiczko–Szańkowska (córka Eugeniusza i wnuczka Franciszka). Dzięki 
jej staraniom w 1997 roku, jako mieszkanka sąsiedniej działki kupiłam posiadłość 
przy Al. Armii Krajowej 43.

W zrujnowanym domostwie odkryłam pozostawione przez rodzinę archiwa – 
różne przedmioty, dokumenty, listy i zdjęcia. Niestety dawny dom Wodiczków nie 
nadawał się do remontu, dlatego w 2000 roku został zburzony, a na jego miejscu 
powstał nowy obiekt.

Od prawej: Irena i Eugeniusz Wodiczko oraz Jadwiga i Edmund Nieciejowscy.

Edmund Nieciejowski, magister filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,  
z dyplomem w zakresie filologii francuskiej otrzymanym w 1935 roku, nauczyciel 
języka francuskiego i tłumacz przysięgły, umiera 19 lutego 1996 roku.

Danuta Michalik w Izbie 
Muzealnej Wodiczków.
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Małgorzata Prawdzic-Szczawińska

Szkoła Podstawowa w Górkach Mironowych

Czasami w rozmowach z przyjaciółmi i znajomymi z Wołomina wspominałam 
moją pierwszą szkołę – podstawówkę w Górkach Mironowych. Najczęstszą 
reakcją było zdziwienie, że w Górkach  kiedykolwiek była szkoła. Pojawiały 
się także pytania, gdzie się znajdowała.  

Doszłam do wniosku, że przyszedł odpowiedni czas, by przypomnieć tę 
zapomnianą szkołę. Jej historia wiąże się nierozerwalnie z historią Górek 
Mironowych -   mojej ukochanej „małej ojczyzny”.

Świetność i trudne czasy
Górki Mironowe w Wołominie w okresie międzywojennym były osiedlem 

letniskowym, położonym wśród malowniczych wydm piaszczystych porośniętych 
lasem, głównie sosnami i brzozami. Na wzgórzach usytuowano kilkanaście dużych, 
drewnianych pensjonatów z pokojami do wynajęcia dla letników z Warszawy. 
Domy wypoczynkowe w stylu „świder-majer” zachowywały podobieństwo do tych  
z Otwocka. Do osiedla docierał już przed wojną prąd elektryczny. Ze stacją kolejową 
w Wołominie łączył je konny tramwaj. Torowisko ułożono wzdłuż dzisiejszej ulicy 
Piłsudskiego.

Po wojnie Górki utraciły charakter letniskowy. Prawie wszystkie pensjonaty 
spłonęły podczas walk rosyjsko-niemieckich latem 1944 roku. Pozostały po 
nich resztki fundamentów, zdziczałe bzy i róże. Zniszczona została także linia 
elektryczna. Znaczna część Górek,  położona na północ od ulicy Orzechowej, 
do 1962 roku była pozbawiona prądu elektrycznego. Z pożogi wojennej ocalały 
jedynie dwa pensjonaty przy dzisiejszej ulicy Lipowej. Zamieszkali w nich tzw. 
„dzicy lokatorzy”. Nazywaliśmy te domy „pekinami”. Spłonęły pod koniec lat 
sześćdziesiątych XX wieku. 

Kilka osób przy jednej ławce
Szkoła Podstawowa w Górkach Mironowych rozpoczęła działalność w roku 

szkolnym 1945/1946. Ulica, przy której się mieściła nosi do dziś nazwę Szkolnej. 
Jest to jedna z przecznic ulicy Radzymińskiej, po lewej stronie jadąc w kierunku 
Czarnej, przy kapliczce, na zakręcie. Budynek szkolny mieścił się w prywatnym 
domu wynajmowanym od pani Messingowej, wdowy po lekarzu. Właścicielka, 
starsza pani, zamieszkała w niedużym, murowanym domku obok. 

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

Wszczęte poszukiwania rodziny Wodiczków trwały do 2009 roku. Wtedy do 
Warszawy, ze swoją wystawą, przyjechał ze Stanów Zjednoczonych Krzysztof 
Wodiczko, artysta wizualny, fotograf, syn Bohdana Wodiczki i wnuczek Franciszka, 
dzięki któremu odnaleziono rodzinę Wodiczków we Francji, Maroku i w Polsce.  
W 2009 roku do Wołomina przyjechała z Warszawy Maria Wodiczko–Szańkowska, 
wnuczka Franciszka Wodiczki oraz jego prawnuczka Elżbieta Messoudi, na stałe 
mieszkająca w Maroku.

Podczas tego spotkania zapadła decyzja rodziny Wodiczków o pozostawieniu 
pamiątek rodzinnych nowej właścicielce, która przystąpiła do opracowania tego 
archiwum, a ratowane pamiątki rodziny Wodiczków dały podstawę do utworzenia  
w nowo wybudowanym budynku, przy dawnej ul. Trakt Warszawski Izby Muzealnej 
poświęconej Rodzinie Wodiczków. Na adaptację pomieszczeń, uporządkowanie 
zbiorów i przygotowanie stałej wystawy potrzeba było dwóch pracowitych lat.

W dniu 11 września 2011 r., w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, Izba 
Muzealna w Wołominie, poświęcona Rodzinie Wodiczków, została otwarta  
i udostępniona do zwiedzania. Od tego czasu zbiory powiększają się o pamiątki 
ofiarowane przez odwiedzającą to miejsce rodzinę Wodiczków, dokumenty 
odnalezione w instytucjach muzycznych i zakupione na aukcjach.

Źródło:
Wszystkie zdjęcia zamieszczone w publikacji pochodzą ze zbiorów Izby Muzealnej Wodiczków 
w Wołominie.
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Parter budynku szkolnego składał się z holu przeznaczonego na szatnię i pięciu 
izb różnej wielkości. Jedna z nich pełniła rolę gabinetu  kierownika szkoły i pokoju 
nauczycielskiego. W pozostałych czterech, w tym dwóch przechodnich, odbywały 
się lekcje. Siłą rzeczy wprowadzono zajęcia na zmiany. Szkoła działała od ósmej 
rano do wczesnych godzin wieczornych. Tylko w jednym pomieszczeniu przy  każdej 
ławce siedziało dwoje uczniów. W pozostałych, mniejszych salach klasówki pisało 
po kilka osób przy jednym pulpicie, a nawet na parapetach i niskim piecu. Roczniki 
powojenne były liczne, do każdej klasy zapisywano około czterdziestu uczniów.

W latach pięćdziesiątych pisało się w szkole piórami na atrament ze stalówkami. 
Mieliśmy stale pobrudzone ręce. W piórniku trzeba było  mieć stalówki na zapas, 
gdyż  ciągle się psuły i spływały z nich kleksy, niemile widziane przez nauczycieli. 
Długopisów jeszcze nie wynaleziono, a posiadanie wiecznego pióra stawało 
się czymś nieosiągalnym, luksusem. Nie przypominam sobie ucznia piszącego 
wiecznym piórem.

Budynek szkolny miał poddasze, gdzie znajdowało się służbowe mieszkanie 
kierownika szkoły Józefa Mathisa i jego żony Marii Mathisowej, również 
nauczycielki. W domu nie było centralnego ogrzewania. W salach lekcyjnych stały 
piece kaflowe. Plac przed budynkiem, od strony zachodniej, pełnił rolę  szkolnego 
boiska. Na podwórzu, po wschodniej stronie posesji, znajdowała się studnia 
abisynka i drewniane sławojki. Za  nimi w zagajniku mienił się niewielki stawik. 
Wiosną zagajnik i brzegi stawiku stawały się fioletowe od kwitnących  barwinków. 
Zimą mieliśmy tam ślizgawkę.  

W każdej izbie lekcyjnej, w rogu na stołku, stała miska do mycia rąk, mydelniczka. 
Obok dwa wiadra. Jedno z czystą wodą, drugie do wylewania wody brudnej. 

O sali gimnastycznej nie było mowy. Zajęcia sportowe odbywały się na świeżym 
powietrzu. Podłogi w salach lekcyjnych były pastowane  tak zwanym pyłochłonem. 
Na zajęciach siedziało się w butach. Miało to tę dobrą stronę, że na każdą przerwę 
natychmiast wybiegaliśmy na boisko, bez konieczności wchodzenia do szatni. 
Zabawy przed szkołą,  w samych fartuchach (wtedy mieliśmy jednolite stroje) 
odbywały się również zimą. W szatni panowała ciasnota. Nikt nie tracił czasu na 
szukanie swojego okrycia. Przerwa była za krótka. 

Podczas roztopów przy piecach suszyła się duża ilość przemoczonego obuwia. 
Uczniowie siedzieli w skarpetkach. Zapach suszących się butów i mokrych 
skarpetek można sobie jedynie wyobrazić.

Ciepłe, maślane bułeczki
W czasie dużych przerw biegaliśmy do pobliskiego sklepu, głównie po oranżadę 

i słodycze. Za ladą królowała panna Marysia Andrzejewska, niezwykle urodziwa 
szatynka. Przyciągała do sklepu zalotników z całej okolicy. Chodziliśmy też do 
piekarni państwa Garbolewskich. Chętnie kupowaliśmy na drugie śniadania świeże, 
ciepłe bułeczki maślane z kruszonką.

Do naszej szkoły przybywały dzieci z Górek, Czarnej, Helenowa, Jankowa 
Nowego, Jankowa  Starego i Nowinek. Niektóre musiały pokonać na piechotę 
czasami nawet ponad cztery kilometry. Nieliczni przyjeżdżali na rowerach, które 
stanowiły dla wielu kolejny, nieosiągalny luksus. 

Maszerowałyśmy dumnie Lipową
Naukę w Górkach rozpoczęłam w 1958 roku. Nie przypominam sobie, by 

pierwsze dni w szkole były dla mnie stresujące. Miałam tam znajomych. Razem 
ze mną do pierwszej klasy poszły koleżanki z piaskownicy Jola Stasiakówna  
i Hania Budkiewiczówna. Trzy kolejne  bliskie mi osoby Halinka Drążewska, Ela 
Stasiakówna i Marylka Woźniakówna trafiły do klasy wyższego rocznika.  W prawie 
każdej  grupie uczyły się znane nam dzieci sąsiadów. Dumnie maszerowałyśmy 
ulicą Lipową w granatowych fartuchach z tornistrami na plecach. Jesienią na drodze 
leżała gruba warstwa złotych liści opadających z olbrzymich lip rosnących tam od 
zawsze. Brodziłyśmy w tych liściach, słuchając ich szelestu. Przez kilkadziesiąt 
lat jesienią lipy przypominały mi drogę do mojej pierwszej szkoły. Niestety w tym 
roku  padły ofiarą piły mechanicznej. Szkoda.

Wychowawczynią naszej klasy została pani Maria Mathis. Należała do starszego 
pokolenia pedagogów, rozpoczynającego  pracę zawodową w międzywojniu. Do 
grupy tej należeli także jej mąż, kierownik szkoły, Józef Mathis, Wacława Endrukajtis, 
Barbara Truszczyńska i Kazimierz Wojciechowski. Młodsze pokolenie pedagogów 
reprezentowały: Danuta Olko, Leontyna Zalewska, Jadwiga Budrowska, Alina 
Palaszek i Marianna Puścian. Dwie  ostatnie panie pod nazwiskami panieńskimi 
Alina Puścian i Marianna Koza przybyły do Górek w 1961 roku, jako „świeżo 
upieczone” absolwentki liceum pedagogicznego. Podjęły w Górkach swą pierwszą 
w życiu pracę zawodową. Przez trzy lata wynajmowały pokój u mojej babci Janiny 
Głowaczowej, przy dzisiejszej ulicy Różanej.

Życie na górze
Po zakończeniu lekcji większość uczniów udawała się na pobliską, wysoką, 

piaszczystą górę nazywaną od zawsze „Nejmanką”. Była tak wysoka, jak  
wzniesienia w Mostówce pod Wyszkowem. Ze szczytu widać było Pałac Kultury  
i pokazy sztucznych ogni organizowane w Warszawie z okazji święta obchodzonego 
22 lipca. Latem doskonałą zabawę stanowiło kulanie się z góry po suchym, 
żółtym piachu. Zimą góra stawała się ośrodkiem sportów. Trasa zjazdowa była tak 
intensywnie eksploatowana, że po paru dniach  pokrywał ją lód. Zjeżdżaliśmy w dół 
po zlodowaciałej powierzchni góry na czym się dało. Na sankach, na nartach, na 
tornistrach, na tratwach z gałęzi i na butach. Niektórzy starsi chłopcy przymocowywali 
do desek łyżwy i zjeżdżali z góry na tak skonstruowanym wehikule leżąc na 
plecach. W naszym żargonie wehikuł nosił nazwę „pieronek” lub „sukinsynek”. Góra 
„Nejmanka” przyciągała  młodocianych narciarzy z Wołomina i Kobyłki. Czasami 
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dochodziło do bijatyk między starszymi chłopakami z naszej szkoły a „obcymi. Na 
szczęście obyło się bez ofiar. W połowie lat sześćdziesiątych  góra została znacznie 
obniżona w następstwie  wydobywania piachu dla budownictwa mieszkaniowego  
i na potrzeby huty szkła w Wołominie. Powoli nasza trasa zjazdowa kończyła żywot.

Filmy, przedstawienia, potańcówki 
Szkoła w Górkach pełniła także rolę placówki kulturalnej. Raz w miesiącu 

największa klasa zamieniała się w salę kinową. Przyjeżdżało kino objazdowe  
z Radzymina. Wybiegaliśmy z budynku i czekaliśmy na  samochód kinowy przy 
kapliczce, na rogu Szkolnej i Radzymińskiej. Gdy pojazd skręcił w ulicę Szkolną, 
gromada uczniów biegła za nim  wrzeszcząc z radości. Zawsze odbywały się dwa 
seanse. Wcześniejszy był przeznaczony dla dzieci i młodzieży, późniejszy dla 
dorosłych. Repertuar dorównywał ofertom wszystkich kin w tych czasach. Obok 
najliczniejszych produkcyjniaków i filmów wojennych, rodzimych i radzieckich, 
zdarzały się też westerny i  komedie. Zachwyt publiczności wzbudzały filmy  
z Fernandelem: „Czerwona oberża”, „Alibaba i czterdziestu rozbójników”, dwa 
westerny „Dyliżans” i „Winchester´73”  oraz radzieckie komedie muzyczne z Lubow 
Orłową. 

W sezonie letnim na parkiecie, zbitym opodal szkoły z desek, organizowano 
potańcówki z okazji świąt 1 Maja i 22 Lipca. Do tańca przygrywał zespół muzyczny. 
Działał też bufet z napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi oraz zakąskami. Na 
zabawy teoretycznie zapraszano dorosłych. Stawały się jednak nie lada atrakcją dla 
obserwującej dzieciarni. Szczególnie ciekawym dla nas widowiskiem były bijatyki  
podchmielonych uczestników. Moja młodsza siostra opowiadała mamie, że widziała 
„pana, który miał nos, jak pędzel”. Mycie zakrwawionych nosów i pranie koszul 
odbywało się pod studnią abisynką za szkołą. Samo życie.

Edukacja dawała możliwości
Mimo trudnych warunków lokalowych poziom nauczania w podstawówce był 

bardzo przyzwoity. Należy to przypisać  naszym wszystkim  nauczycielom. Tym 
starszym i  początkującym, zdobywającym pierwsze doświadczenia zawodowe, pod 
czujnym okiem doświadczonych koleżanek i kolegów. Wszystkie moje przyjaciółki 
z piaskownicy po ukończeniu siódmej klasy dostały się do wymarzonych szkół 
średnich i dawały sobie radę nie gorzej, niż uczniowie z miasta.

Ja, po ukończeniu drugiej klasy, zamieszkałam z rodzicami na warszawskiej 
Woli. Nie miałam żadnych braków w nauce i co za tym idzie trudności w nowej, 
wielkomiejskiej szkole. Początkowo  koleżanki i koledzy bardzo mi dokuczali. 
Powodem był fakt uczęszczania wcześniej do wiejskiej szkoły w Górkach 
Mironowych. Dokuczanie skończyło się po pierwszej wywiadówce, gdy okazało 
się że nowa koleżanka „ze wsi” ma same celujące.

Moi rodzice po roku i sześciu miesiącach mieszkania w Warszawie wyjechali na 
wiele lat do Ostrowca Świętokrzyskiego. Tam zaczęłam naukę w kolejnej, trzeciej 
już szkole podstawowej. Jednak  najlepiej pamiętam moją pierwszą podstawówkę 
w Górkach Mironowych i moją pierwszą wychowawczynię Marię Mathis. Nigdy nie 
zapomniałam słów, jakie  wpisała do mego pamiętnika: „Pamiętaj Małgosiu, że 
najcenniejszym darem, danym człowiekowi jest życie. Więc trzeba je tak przeżyć, 
aby nie płonąć ze wstydu, za lata przeżyte bez celu”.

Podziękowania: 
Dziękuję Pani Teresie Kowalczyk – Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej 

i moim koleżankom – Bożenie z Wiśniewskich Szulimowej, Hannie z 
Budkiewiczów Radomskiej, Elżbiecie  ze Stasiaków Litwiniakowej, Jolancie ze 
Stasiaków Zawistowskiej  i Marii z Woźniaków Dunin-Wąsowiczowej za pomoc  
w  przygotowaniu niniejszej publikacji.
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Początek lat sześćdziesiątych. 
Siedzą od  lewej: Józef Mathis, 

Maria Mathis, Leontyna 
Zalewska. Stoją od lewej: 

Jadwiga Budrowska, Alina 
Palaszek i Marianna Puścian.

Wychowawczyni Wacława Endrukajtis z uczniami klasy I, rok szkolny 
1954/1955.

Klasa I, rok szkolny 1958/1959. W pierwszym rzędzie od lewej nauczyciele: 
Danuta Olko, Maria Mathis, Józef Mathis, Leontyna Zalewska.

Początek lat sześćdziesiątych. 
W pierwszym rzędzie od lewej 
nauczyciele: Alina Palaszek, 
Maria Mathis, Józef Mathis, 
Leontyna Zalewska, Jadwiga 
Budrowska i Marianna 
Puścian.



191Pożegnanie z Afryką, powitanie Wołomina...190 Małgorzata Prawdzic - Szczawińska

„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Czesław Sitarz

Pożegnanie z Afryką, powitanie Wołomina
- wspomnienia i nieplanowana podróż Cioci Jasi 

(1939 – 1948)

Wspomnienia, Ciocia Jasia – Janina Bułyha z domu Januszewska na naszą 
(rodziny) prośbę napisała w roku 1994. Zmarła w roku 1999 (tekst wspomnienia 
jest w oryginalnym brzmieniu bez poprawek i jakichkolwiek zmian).

Po powrocie do Polski z Afryki w roku 1948 mieszkała w Wołominie. Rodzina 
Franciszka Januszewskiego związana była z miastami Chełm Lubelski, Wołomin, 
Grodno i Wilno. W Wołominie mieszkał starszy brat Franciszka Januszewskiego 
Adolf Januszewski (1880-1944) i jego żona Maria Januszewska (1880-1944)  
rozstrzelani za patriotyczną postawę w dniu 31.08.1944 r. Mieszkała też  
w Wołominie rodzina Kłosów, rodzina spokrewniona z Januszewskimi – Oleńka 
Kłos (1927-1944), wówczas 17-letnia w dniu 31.08.1944 r. została bestialsko 
zamordowana.

Bagaż doświadczeń
Adolf Januszewski, jego żona Maria i Oleńka Kłos spoczywają na parafialnym 

cmentarzu w Wołominie. Rodzina Kłosów po tych tragicznych wydarzeniach  
z Wołomina przeniosła się do Skawiny k/ Krakowa.

Jako rodzina Cioci Jasi posiadamy dużo oryginalnych dokumentów z okresu, kiedy 
rodzina Januszewskich zamieszkiwała w Grodnie, dokumentów z okresu służby 
wojskowej chorążego Franciszka Januszewskiego (ojciec Janiny) oraz dokumentów 
z okresu przebywania na terenie ZSRR z podróży i pobytu w Afryce. Posiadamy 
oryginalne dokumenty dotyczące mienia (majątku) rodziny Januszewskich na 
Wileńszczyźnie. Mąż Cioci Jasi to Kazimierz Bułyha (1923 – 1985), syn kapitana 
Jana Bułyha – oficera Korpusu Ochrony Pogranicza i oficera armii generała 
Władysława Andersa, o którym to oficerze  pisze Ciocia Jasia we wspomnieniach. 
Ciocia Jasia, ciocia mojej żony i jej rodzeństwa – nasza Ciocia. Wspaniały człowiek, 
patriota z ogromnym doświadczeniem życiowym. Janina Franciszka Bułyha  
z domu Januszewska urodziła się w Grodnie 24.02.1928 roku. Córka Marii Janiny 
Januszewskiej z domu Obuchowicz urodzonej 18.02.1891 r. w Otwocku i Franciszka 
Januszewskiego urodzonego 30.09.1893 r. w miejscowości Szklana Fabryka gmina 
Soleczniki powiat wileńsko – trocki. Franciszek Januszewski, syn Józefa i Marianny 
z domu Turczynowicz w okresie od 1.11.1914 roku do 17.10.1918 roku służył w 

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

Widok budynku szkolnego od strony wschodniej.
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armii rosyjskiej. W dniu 1.04.1920 roku został wcielony do Oddziału Sztabowego 
Dowództwa Frontu Litewsko – Białoruskiego. W dniu 7.07.1921 roku po odniesionej 
trwałej kontuzji został przeniesiony do Oddziału Sztabowego Dowództwa Wojsk 
Litwy Środkowej jako oficer administracyjny, jednocześnie zatwierdzony chorążym 
zawodowym w drużynie Dowódcy Pułku (76 p.p.). W dniu 13.06.1928 roku został 
przeniesiony na stanowisko Kierownika Kancelarii Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Grodnie, gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej. W wojnie polsko – 
bolszewickiej ranny. W zeszycie: „Zeszyt ewidencyjny kadry zawodowej” w rubryce: 
pobyt na frontach i udział w bitwach istnieje wpis: 1.04.1920 rok do 18.03.1921 rok 
na froncie bolszewickim i litewskim.

Franciszek Januszewski, jako oficer Wojska Polskiego otrzymał niżej wymienione 
odznaczenia:

• 7.05.1920 r. Odznaka Pamiątkowa Frontu Litewsko – Białoruskiego
• 15.01.1929 r. Medal Polska Swemu Obrońcy i Medal dziesięciolecia 

Odzyskania Niepodległości
• 2.06.1934 r. Odznaka Pamiątkowa 76 p.p.
• 19.03.1936 r. Brązowy Krzyż Zasługi
• 11.11.1937 r. Medal Niepodległości
• 19.05.1938 r. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
• 13.07.1939 r. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Wymieniając odznaczenia i medale Franciszka Januszewskiego informujemy, że 
jako rodzina jesteśmy w posiadaniu tych odznaczeń jak też dokumentów związanych 
z odznaczeniami. Odznakę Pamiątkową Frontu Litewsko – Białoruskiego 1919 – 
1920 przyznał, podpisał i wręczył generał broni i dowódca frontu Szeptycki. Medal 
Niepodległości, który Franciszek Januszewski otrzymał w dniu 11.11.1937 r. został 
mu przyznany zarządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16.03.1937 r.  
W piśmie z dnia 3.04.1937 r. znak: 3/3377 Komitet Krzyża i Medalu Niepodległości 
informuje odznaczonego o przysługujących mu przywilejach, które są zbliżone do 
przywilejów odznaczonych Krzyżem Virtuti – Militari.

Inne medale wręczał, legitymacje lub dyplomy podpisywał generał brygady 
Olszyna – Wilczyński, Dowódca Okręgu Korpusu nr III. Brązowy Krzyż Zasługi za 
zasługi w służbie wojskowej został przyznany w dniu 19.03.1936 r. przez Prezesa 
Rady Ministrów.

Dalszy przebieg służby wojskowej, wywóz na teren Związku Radzieckiego  
i wstąpienie do armii generała Władysława Andersa opisuje Ciocia Jasia w 
swoich wspomnieniach. Chorąży Wojska Polskiego Franciszek Januszewski 
zmarł 3.05.1946 roku w Szkocji. Tam też został pochowany na polskim cmentarzu 
wojskowym.

Po powrocie do Polski w dniu 22.01.1948 r. do punktu przyjęcia w Dziedzicach 
Ministerstwo Administracji poprzez Państwowy Urząd Repatriacyjny wydało 

przepustkę nr 496501, na podstawie której Janina Franciszka Januszewska 
nabyła prawo do pierwszeństwa jednorazowego, bezpłatnego przejazdu wszelkimi 
środkami lokomocji do miejsca zamieszkania. Janina Franciszka Januszewska 
w roku 1949 zdała egzamin maturalny.  Rozpoczęła pracę zawodową. W roku 
1951 ukończyła kurs dla księgowych, zdała obowiązujący egzamin potwierdzony 
świadectwem nr 7 z dnia 31.01.1952 roku. Kurs księgowych był zorganizowany 
przez Centralę Handlu Materiałów Budowlanych w Warszawie. Następnie już jako 
wykwalifikowany pracownik rozpoczęła pracę w Stołecznym Przedsiębiorstwie 
Handlu Wewnętrznego w Warszawie. Pracując zajmowała różne stanowiska w tym 
stanowiska kierownicze. W SPHW osiągnęła wiek emerytalny i w roku 1988 przeszła 
na emeryturę. Janina Franciszka Januszewska zmarła w dniu 24.03.1999 roku.

Z ustnych wspomnień i opowiadań Cioci Jasi i  Babci Januszewskiej wiemy, że w 
Grodnie przed wojną Januszewscy i Bułyhowie jako rodziny (wojskowe) przyjaźniły 
się, były w stałym kontakcie. Ciocia Jasia była młodszą koleżanką synów kapitana 
Bułyha Zdzisława i Kazimierza. Kazimierz w 1968 r. został mężem cioci Jasi.

1939 rok
Synowie kapitana Bułyha wakacje roku 1939 spędzali w Chełmie Lubelskim  

u cioci – siostry ich ojca. Wakacje spędzali wspólnie z córkami swojej cioci Danusią 
i Basią. Nie powrócili do Grodna. 1 września 1939 roku wybuchła wojna. Ciocia 
bała się chłopców samych wypuścić w podróż do domu. Pozostali  w Chełmie,  
a ich pobyt tam przedłużył się na okres całej okupacji. Kiedy mieszkałem w Chełmie 
znałem rodzinę kapitana Bułyha – jego siostrę i jej córki Danutę Kisielewską  
i Barbarę Jajus. Do Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie chodziłem z Jackiem 
Kisielewskim, synem Danuty. Kazimierz Bułyha pod koniec okupacji rozpoczął 
naukę i pracę zawodową w PKP. Pracował początkowo w Chełmie, następnie 
otrzymał nakaz pracy w PKP Olsztyn. Od 1968 roku pracował, jako dyspozytor PKP 
– Parowozownia Tłuszcz. Jego brat Zdzisław w latach pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku wyjechał do Szczecina. Tam uczył się i pracował. Synowie kapitana Bułyha, 
Kazimierz i Zdzisław, nigdy już nie spotkali się ze swoimi rodzicami. Jan Bułyha  
i jego żona Stefania w pierwszych dniach września 1939 roku zostali wywiezieni  
w głąb ZSRR. Następnie poprzez Indie, Pakistan, Włochy dotarli do Afryki. Z Afryki 
wyjechali do Anglii, tam zmarli – Jan w wieku 63 lat, Stefania w wieku 79 lat. W roku 
1973 Ciocia Jasia i jej mąż Kazimierz odwiedzili groby swoich rodziców: Franciszka 
Januszewskiego w Szkocji, Jana i Stefanię Bułyha w Anglii.

Takie to były pogmatwane losy, nieplanowane podróże, różne sytuacje życiowe. 
To wszystko jednak nie przeszkodziło w tym, by pamiętać o Polsce – ojczyźnie, 
kochać wojsko, kochać to wszystko co polskie, dobre, patriotyczne i szlachetne.
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Wspomnienia

Nadszedł dzień 1 września 1939 roku
Czarne chmury już wcześniej zbierały się nad pogodnym niebem, lecz czy ktoś, 

a szczególnie 11 letnia dziewczynka mogła myśleć o tym, że właśnie to wojna rzuci 
ją i jej rodziców z ukochanego, rodzinnego miasta nad Niemnem w dalekie kraje, 
o których tylko można było marzyć, lub wodzić palcem po mapie.

I tak właśnie się stało. Wczesnym rankiem 1 września Polskie Radio nadało 
tę okrutną wiadomość, że Niemcy wypowiedzieli wojnę Polsce i już zaczęły się 
bombardowania.

Ja, co prawda, nie bardzo się tym przejęłam, gdyż nie wyobrażałam sobie co to 
jest wojna, co za sobą niesie.

Skrycie myślałam: jak to dobrze, że nie pójdę do szkoły, bo chyba wszystkie 
dzieci tak myślały, że to przejdzie niepostrzeżenie i za miesiąc znów wszystko wróci 
do normalnego stanu. Lecz niestety zaczęły się kłopoty z zaopatrzeniem, młodzi 
ludzie szli do wojska, ewakuowano do Wilna niektóre instytucje.

Właśnie wówczas mój ojciec został ewakuowany z Wojskowym Sądem 
Rejonowym do Wilna i wszelki ślad, na jakiś czas, po nim zaginął. Obie z mamą 
zostałyśmy w naszym mieszkaniu w Grodnie, aby doczekać się dnia 17 września 
1939 roku wkroczenia armii radzieckiej. Jakiż to był okropny widok. Wjeżdżały 
do miasta czołgi, na nich żołnierze o nieprzyjemnych twarzach, wielu z nich 
pochodziło z Uzbekistanu lub innych terenów ZSRR, bo wygląd ich wskazywał na 
to. Strach ogarniał. Kryłyśmy się z mamą za firankami w oknach, aby zobaczyć 
„armię wybawicieli”.

Polacy tak łatwo się nie poddawali, rzucali na czołgi butelki z benzyną, podpalali. 
Obrona nie trwała długo. Po wkroczeniu wojska radzieckiego całe miasto ogarnął 
strach. Od razu zaczęły się rewizje, przesłuchania, szczególnie w domach 
wojskowych, policji, inteligencji, wyrzucanie z mieszkań, aresztowania a następnie 
wywożenie w bydlęcych wagonach w głąb Związku Radzieckiego do Archangielska, 
na Syberię, do Kazachstanu.

W tym czasie zrobiono u nas rewizję, oczywiście nic nie znaleziono, ale 
dostałyśmy nakaz opuszczenia domu w ciągu 48 godzin z dobytkiem, który 
mogłyśmy unieść. Dorobek życia moich rodziców pozostał dla kogoś, kto tam nie 
dołożył cegiełki, dla oficera radzieckiego, który potrzebował porządnego, ładnie 
urządzonego mieszkania.

Jeszcze wrócę do mego ojca, który znalazł się w Wilnie. W dniu, w którym 
wkraczała armia radziecka ojciec mój przechodził przez Zielony Most na Willi, gdy 
zaczęła się strzelanina i wjechały czołgi. Ponieważ nie miał już odwrotu przeleciała 
mu myśl, że zginie. Lecz w pewnej chwili radziecki oficer wychylił się z czołgu  
i krzyknął w stronę mojego ojca: „towarzysz łożyś”. Ojciec rzucił się na ziemię 
i jeszcze przykrył swoim płaszczem 10-letniego chłopca, który się tam znalazł. 

Wiele osób wówczas zginęło, lecz mój ojciec uratował się dzięki temu oficerowi. 
Po zdemobilizowaniu ojciec udał się do swojej matki, która zamieszkiwała na 
Wileńszczyźnie. Nie wiedziałyśmy, gdzie szukać ojca, ale mama zdecydowała, 
że pojedzie do Wilna i może się czegoś dowie. Niestety nikt nie umiał udzielić 
odpowiedzi w związku z czym udała się do babci i tam odnalazła ojca. Podróż 
miała okropną, w zatłoczonym pociągu dojechała do stacji Stasiły, aby od stacji 
iść pieszo 6 kilometrów przez olbrzymi las, nocą i sama. Ale podróż ta została 
uwieńczona sukcesem. Następnie wróciła do Grodna i obie z walizkami i tobołkiem 
pościeli przyjechałyśmy do babci.

Tam zaczęło się niby normalne życie. Zjechało się nas sporo, tak że trudno było 
się zmieścić, a było nas trzy rodziny. Każdy z nas miał swój przydział pracy. Trzeba 
było gotować, sprzątać. Zaczęły się trudności z zakupami. Brak cukru, nafty, choć 
i tak było spokojniej, gdyż Wilno wraz z okolicami zostało przydzielone hojną ręką 
Republice Litewskiej.

Przebywając u babci zaczęłyśmy chodzić na jagody, jesienią na grzyby, gdyż 
okolice obfitowały w nie. Łatwiej było żyć, gdyż zawsze można było coś przyrządzić 
dla naszej gromadki. Mieszkaliśmy tam od jesieni 1939 roku do jesieni 1940 
roku. Następnie rodzice moi, ze względów rodzinnych, zdecydowali się odłączyć 
i wystarali się o ulokowanie nas w punkcie uchodźczym w Czarnym Borze, 12 
kilometrów od Wilna. Tam już zamieszkiwało sporo Polaków, którzy uciekali przed 
Niemcami. Uciekali na wschód licząc, że tam będzie spokojniej i lepiej. Może dla 
niektórych tak, ale my nie zaznaliśmy spokoju.

14 czerwca 1941 roku wczesnym rankiem załadowano nas na ciężarówki  
i odtransportowano do Nowej Wilejki, aby ponownie załadować nas do bydlęcych 
wagonów po 70 osób i wywieźć w głąb ZSRR.

Jak na targu niewolników
Jechaliśmy 3 tygodnie w warunkach tragicznych, bez wody, bez jedzenia, pod 

strachem, że nie dojedziemy, gdyż ludzie zaczęli już chorować, a nawet umierać. 
Żywiliśmy się resztkami naszego prowiantu, dwa razy w ciągu trzech tygodni 
dostaliśmy nędzne pożywienie oraz jeden raz wypuszczono nas z wagonu, aby 
się trochę rozprostować i umyć. Właśnie podczas tego odpoczynku dwaj młodzi 
ludzie uciekli, wrócili do Polski i walczyli w Armii Krajowej na terenie Wileńszczyzny.

W takich warunkach dojechaliśmy do Ałtajskiego Kraju – stacja Rubcowsk, 
między Siemipałatyńskiem a Barnaułem.

W Rubcowsku werbowano nas do pracy. Były dwie możliwości: kołchoz lub 
alabastrowyj zawod. Wybierano nas tak, jak na targu niewolników. My trafiliśmy 
do alabastrowego zawodu. Ponieważ mój ojciec był inwalidą z 1920 roku nie mógł 
pracować fizycznie, został przydzielony do pracy w kantorze, ponieważ znał język 
rosyjski, mamę przydzielono do pracy fizycznej: ciągała po szynach wagoniki 
pełne alabastru. Ja miałam wówczas 13 lat, nie nadawałam się do pracy (wg ich 
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przepisów) więc musiałam zająć się naszym gospodarstwem. Był to obskurny 
barak. Dla naszej trójki przypadła jedna izba, ale chociaż chroniła przed deszczem 
i upałem, a zimą przed wiatrami i mrozem. Zaznaczam, że lata na Syberii są krótkie 
i upalne, natomiast zimy długie i bardzo mroźne.

Ja realizowałam dostawy prowiantu. Kupowałam trochę warzyw na bazarze, 
zbierałam na stepie szczaw, który gotowałam na wodzie, bo mięsa ani tłuszczu nie 
było. Czasem dolałam trochę mleka, aby zabielić tę wykwintną zupę. Był to posiłek 
główny. Na śniadanie i kolację jedliśmy po kawałku czarnego chleba. Mieliśmy 
zagwarantowany chleb na kartki: dla pracujących 0,40 kg, dla niepracujących 
takich jak ja 0,20 kg dziennie. Razem dostawaliśmy 1 kg dla naszej trójki. Ale co to 
był za chleb? 1 kg gliny, bo tak smakował, ale grunt że był. Choć też nie zawsze.

Przytoczę taki fakt, który utkwił mi w pamięci najbardziej. Był jesienny ranek, 
rodzice poszli do pracy, a ja zaspałam i dość późno poszłam po przydział chleba. 
Niestety już chleba nie było, ale nadal stała długa kolejka czekająca na swój 
przydział. Po jakimś czasie wyszedł piekarz i powiedział, że coś się zepsuło i nie 
będzie chleba, lecz w zamian dadzą nam tyle ciasta, ile wynosi przydział tj. 1 kg 
ciasta. Cóż miałam zrobić? Biegłam do baraku niosąc w swoich małych rękach ten 
kawałek ciasta, aby nie uronić ani trochę tak cennego daru. Dopiero, gdy mama 
wróciła z pracy na przerwę obiadową uspokoiła mnie, utuliła płaczącą i upiekła na 
blasze placki. Jakie one wtedy były dobre, gdy jeszcze skropiła je swoimi łzami. 
Bardzo się wstydziłam tego, że zaspałam i nie dostałam chleba, ale serce matki 
jest wyrozumiałe – pocieszała mnie, jak tylko mogła, aż przeszedł mi żal.

Pobyt w alabastrowym zawodzie trwał do późnej jesieni. Rodzicom udało się 
przenieść do miasteczka Rubcowsk, tam wynajęliśmy kącik u rodziny Kambarowych. 
Ojciec mój zajął się „handlem”. Miał mały sklepik, oczywiście państwowy, w którym 
miał sprzedawać buty, ale tylko dwa razy dostarczono tenisówki, których ludzie nie 
kupowali, bo nadchodziła zima i czekali na walonki. Mama w tym czasie pracowała 
w składzie zboża, nosząc worki na plecach.

Z braku witamin i odpowiedniego jedzenia dostała na ramionach czyraków  
i nie mogła nosić worków. Zgłosiła się do lekarza, ale zwolnienia nie otrzymała, 
ponieważ nie miała gorączki. Z pomocą mamie przyszedł brygadzista, który na 
swoją odpowiedzialność zwolnił mamę od noszenia worków, przez trzy dni mama 
liczyła worki ze zbożem przygotowane do wysyłki. Nie można powiedzieć, że 
wszyscy Rosjanie to źli ludzie, niektórzy okazywali serce wtedy, kiedy to zagrażało 
ich życiu lub pracy.

W naszym mieszkaniu często schodzili się Polacy, aby powspominać dawne 
czasy, ponarzekać na obecne, posłuchać szczekaczki, która donosiła o walkach  
z Niemcami. Różne były zdania ludzi na temat wojny, trzeba było uważać na to co 
się mówi, bo „ściany miały uszy”.

Witia Kambarow był to chłopak w moim wieku – konsomolec. Chciał się wyróżnić 
w organizacji i donosił co się u nas w domu dzieje. Opowiadał, że mój ojciec 

namawia Polaków do buntu, że Polacy się zbierają i narzekają na warunki, na pracę. 
Kiedyś, gdy nas nie było w domu wygrzebał zdjęcie, które udało nam się zabrać 
z Grodna i stwierdził, że mój ojciec to bardzo wysokiej rangi wojskowy i trzeba się 
go pozbyć. Tak nam powiedziała jego babcia i kazała się wystrzegać tego chłopca. 
Nie było z tego tytułu przykrości, ale byliśmy bardziej uważni.

Zupełnie niespodziewanie nadszedł dzień, w którym szczekaczka podała 
wiadomość, że gen. Sikorski podpisał układ ze Stalinem i wszyscy Polacy na 
terenie Związku Radzieckiego są wolni i mogą poruszać się po kraju. Poza tą 
wiadomością najważniejsza, że tworzy się armia polska i mężczyźni mogą się 
zgłaszać. Ja najbardziej zapamiętałam miejscowość Buzułuk, bo tam od razu 
pojechał mój ojciec oraz paru mężczyzn. Była to dla nas wielka radość, mimo że 
wiedzieliśmy, że nastąpi rozstanie: czy czasem nie na zawsze? Podświadomie 
przychodziła myśl do głowy, że może mój ojciec nie zostanie przyjęty, ponieważ 
jest inwalidą, z drugiej strony liczyliśmy się z tym, że zawsze był zawodowym 
żołnierzem i mimo inwalidztwa pracował w wojsku. I tak się stało, został przyjęty  
i podjął pracę w sądzie wojskowym.

Znów gdzieś jechaliśmy
W tym czasie obie z mamą i innymi towarzyszkami niedoli udałyśmy się w 

podróż na południe, bo tam miało być lepiej i cieplej. I jakiż to był błąd. Błąkaliśmy 
się różnymi pociągami po całym południu Związku Radzieckiego. Nasze pociągi 
stały całymi dniami na bocznicach, a przepuszczano transporty na front, bowiem 
trwała wojna i armia radziecka ciągnęła na zachód. Zaczynał doskwierać głód, 
choroby, brak leków, ludzie zaczęli padać jak muchy. Tyfus i dyzenteria zbierały 
żniwo. Zaczęły się pogrzeby, chcę wyjaśnić jak one wyglądały. Umarłego zawijało 
się w prześcieradło, jeśli jeszcze ktoś je miał i zostawiało na stacji, a później jacyś 
pracownicy zabierali zwłoki i grzebali na cmentarzach. Ile osób w ten sposób straciło 
swoich najbliższych – nie wiedzą nawet, gdzie ich szukać. Czy tam ktoś się martwił  
o umarłych, jeśli nikt nie zwracał uwagi na żywych, w jakich warunkach jadą i dokąd? 
Przejechaliśmy wiele kilometrów, trasa nasza przebiegała od Barnaułu, przez 
Siemipałatyńsk, Aktogaj, Ałma Atę, Frunze, Samarkandę, Bucharę. Trwało to parę 
tygodni. Wreszcie wyładowano nas nad rzeką Amu – Darią. Tam siedzieliśmy nad 
brzegiem głodni, zawszeni, zmarznięci, bez żadnych nadziei na lepsze. Przychodziły 
tragiczne myśli do głowy, wielka niemoc, nie wiadomo co robić, gdzie jechać? Lecz 
widocznie było nam sądzone przeżyć i to. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jak 
to się stało, lecz ponownie załadowano nas do wagonów i gdzieś wieziono. Nie 
mieliśmy nadziei na lepsze warunki, ale jechaliśmy. Znów zaczęły się choroby,  
w tym czasie moja mama zaniemogła: wysoka temperatura, kolki. Nasze towarzyszki 
orzekły, że to zapalenie płuc. Należałoby mamę zostawić na jakiejś stacji i oddać 
do szpitala. Ale co wówczas ze mną? Byłam sama, zagubiona, miałam wówczas 
14 lat, nie wiedziałam gdzie szukać ojca. Mama - bardzo chora - zadecydowała, 
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że jeśli z nią się coś stanie, to mną mają się zaopiekować towarzyszki podróży 
i miałam szukać ojca w polskim wojsku na terenie Związku Radzieckiego. Ale 
widocznie Bóg pozwolił mamie przetrwać tę chorobę i nie zostawić kości tam daleko 
w nieznanym kraju. Przeszedł kryzys choroby, bez żadnych leków temperatura 
spadła, pomału zaczęła wracać do zdrowia. I w takim stanie zdrowia mojej mamy 
wyładowano nas i inne osoby na małej stacyjce w Uzbekstanie, aby znów jakieś 
wozy (arby zaprzężone w woły) zawiozły nas do kołchozu, który nazywał się Kzył – 
Tu 2 (co podobno po uzbecku znaczy czerwony sztandar). Cóż to był za kołchoz? 
Parę baraczków, w których umieszczono Polaków. Nas wówczas było osiem osób,  
a więc otrzymaliśmy jeden baraczek. Oprócz nas zamieszkali tam: pani Kalinka 
z córką Krystyną i synami Zdzichem i Cześkiem, pani Sławińska i pani Łuszczyk. 
Do spania chłopcy zrobili prycze. Głód znów zaczął doskwierać, nikt nas nie brał 
do pracy, nikt nie dawał jeść. Samowystarczalni musieliśmy być i zaczęliśmy sami 
sobie radzić. Chłopcy zaczęli polować na ptaki, zające, aby wspólnie ugotować 
mąkę kukurydzianą i wrzucić kawałek mięsa.

Pomagaliśmy sobie
Przewodniczący kołchozu mały, brzydki człowieczek w lisiej czapce i kożuchu 

przydzielił nam ½ litra serwatki na osobę. Także stopa życiowa zaczęła nam 
się podnosić. Mieliśmy jeszcze trochę ubrań, więc zaczął się handel wymienny. 
Niedaleko nas mieszkała rodzina Ukraińców, matka z dorastającym synem oraz 
dwie rodziny niemieckie wysiedlone z Ukrainy w czasie wojny. Byli to bardzo 
przyzwoici i dobrzy ludzie. Zaczęliśmy sobie pomagać wzajemnie, nikt nie patrzył, 
że to Niemcy i Ukraińcy. Bieda i głód zbliżały ludzi do siebie. Niemcy byli już 
zagospodarowani, mieli trochę warzyw, piekli chleb. Tylko my byliśmy pozbawieni 
wszystkiego, ale jakoś dawaliśmy sobie wspólnie radę. Kołchoz nasz leżał nad 
rzeką Czu, leniwie płynącą, porośniętą krzakami i saksaułem (są to niskie karłowate 
drzewa świetne na opał). Pewnego dnia przyszła do nas Niemka i powiedziała, że 
idzie do miasteczka i może wziąć list na pocztę. Mama zdecydowała, że należałoby 
na wszelki wypadek napisać list do Buzułuku, może tam znajdziemy ojca. I tak 
zrobiłyśmy. List został wysłany, na który przez długi czas nie było odpowiedzi. Może 
dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem przychodzi przewodniczący kołchozu  
i mówi, że dla nas są pieniądze na poczcie 900 rubli. Ale do poczty jest 30 
kilometrów, a więc jak tam dotrzeć i czym? Radość wstąpiła w nasze serca, że 
ojciec odezwał się co znaczy, że żyje, myśli o nas i chce nam pomóc. Trzeba tam 
jakoś dotrzeć, mama źle się czuje, sama boi się iść. Co zatem robić? Rozwiązanie 
nadeszło. Ukrainka mówi: mój syn może z wami iść, ale trzeba mu za to zapłacić. 
Oczywiście mama wyraziła zgodę i rano ruszyli w drogę. Szli długo, aby po 
dotarciu na miejsce dowiedzieć się, że poczta nieczynna, bo pracownik chory  
i będzie dopiero za tydzień. A więc co robić? Mama udała się do państwa Trębskich, 
znajomych z Wilna, i tam przesiedziała tydzień. Ukrainiec z listem dla mnie wrócił 

do kołchozu, aby za tydzień wrócić po nią. Jak się okazało na poczcie wypłacono 
500 rubli, reszta gdzieś się rozpłynęła. Z tego należało zapłacić chłopcu, ale to 
nieważne, grunt że ojciec żyje. I tak dotrwaliśmy do wigilii. Głód coraz większy. Co 
będziemy jeść, skąd wziąć opłatek, skąd kawałek chleba?

Tata przyjechał!
I znów przyszła Niemka z podarkiem, który był najpiękniejszy w moim życiu. Był 

to mały bochenek chleba. Jakaż była radość, gdy mogliśmy się podzielić tym darem 
Bożym. Życzyliśmy sobie doczekania końca wojny i powrotu do kraju. I tak przeszły 
święta, aby po nich nastąpiła wielka radość dla mnie i mamy. Nocą usłyszeliśmy 
pod barakiem parskanie wielbłąda. Chłopcy wyskoczyli na dwór, zobaczyli wóz 
zaprzęgnięty w wielbłąda, jakiś Uzbek woźnica, a na wozie dwie męskie postacie 
ubrane w mundury. To był mój ukochany ojciec z żołnierzem Stasiem Nowosielskim. 
Trwało to moment, a byłam na wozie w objęciach mego kochanego ojca. Mama  
z wrażenia nie mogła wstać, lecz resztkami sił wyszła na dwór, aby się przywitać 
z ojcem. I tak znalazł się mój zaginiony ojciec.

Podczas Wigilii w wojsku koledzy ojca zadecydowali, że podzielą się prowiantem 
i ojciec weźmie go dla nas, bo miał już rozkaz wyjazdu i jechał do nas, a stąd do 
Jangi-Jul, bo tam przenosił się sztab Wojska Polskiego. Trudno dziś opowiedzieć 
ile radości było w naszym baraku i ile dobrych rzeczy do jedzenia. Przecież przez 
tyle czasu był głód, ciągły brak chleba i innych produktów. Wtedy dopiero zaczęła 
się uczta składająca się z chleba, sucharów, masła, dżemu, konserw rybnych 
i mięsnych, cukru, słodyczy i owoców. Wszyscy byliśmy jednakowo traktowani 
i przydział otrzymali wszyscy, nawet Niemcy i Ukraińcy. Radość była wielka, 
opowiadaniom nie było końca, ale trzeba było zadecydować, co z nami dalej? 
Wiadomy był na pewno powrót ojca do Jangi-Jul, a my gdzie się podziejemy? Mama 
bardzo źle się czuła, ojciec inwalida, ja nieduża dziewczynka. Ojciec sugerował 
nam pozostanie na jakiś czas w kołchozie. Miał na miejscu swojego pobytu załatwić 
nam jakieś lokum, a potem zabrać nas. Niestety nie było to do przyjęcia. Obie  
z mamą nie chciałyśmy o tym słyszeć, gdyż przerażała nas myśl o pozostaniu tutaj. 
I wreszcie ojciec zgodził się na naszą propozycję i pojechaliśmy razem. Trzeba 
była najpierw znaleźć chętnego Uzbeka, żeby zawiózł nas na stację. Za dość duże 
pieniądze znalazł się chętny. Poza tym na prośbę pani Kalinkowej wzięliśmy jej 
córkę Krystynę, która następnie została wcielona do armii polskiej w ZSRR, lecz 
niestety w roku 1943 zmarła w Palestynie.

Była nas spora gromadka w tym nie wszyscy sprawni. Jazda po gliniastym 
gruncie była bardzo uciążliwa, trzeba było zsiadać z wozu, aby wyciągać go  
z błota, gdyż grzązł po osie. Jakoś z trudem dotarliśmy do stacji. Pierwszy etap 
podróży był za nami.

Zatrzymaliśmy się u jakiejś polskiej rodziny, aby na drugi dzień znaleźć miejsce 
w pociągu, który zmierzał w kierunku Jangi-Jul, gdzie mój ojciec miał się stawić 
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w oznaczonym terminie. Nie było to łatwe, ponieważ jak wcześniej wspomniałam 
jechały transporty z wojskiem na front. Lecz w tym czasie szczęście nam dopisało, 
bo trafiliśmy na przyzwoitego człowieka. Tego, że ojciec miał rozkaz wyjazdu nikt nie 
honorował, trzeba było sobie radzić na własną rękę. Właśnie w tym czasie, kiedy już 
nie mieliśmy nadziei na podróż nadjechał transport wojska radzieckiego. W oknie 
zobaczyliśmy machającego w naszą stroną rękę oficera. Ojciec mój podszedł do 
okna, oficer zapytał dokąd chcemy jechać, sprawdził rozkaz wyjazdu i kazał nam 
szybko wsiadać do pociągu. Sama już nie wiem, jak szybko i sprawnie znaleźliśmy 
się w przedziale tego oficera. Oficer (major) zajął się nami bardzo serdecznie, 
dał nam jeść, sprowadził do mamy lekarza, który zaaplikował lekarstwa, po tym 
ułożyliśmy mamę na półkę, aby odpoczywała. My obie z Krystyną usnęłyśmy,  
a mój ojciec razem z majorem i żołnierzem opijali samogonem znajomość, 
spotkanie, planowali zwycięstwo. Jakże naiwny był ten major, gdy uwierzył memu 
ojcu, że jest inwalidą z 1939 roku, ale gdyby się dowiedział, że jest inwalidą  
z wojny 1920 roku, pewno by nas wysadził na pierwszej stacji. Takim to sposobem 
dotarliśmy do Jangi-Jul, czyli do celu naszej podróży.

Spotkanie z generałem Andersem
W Jang-Jul znaleźliśmy dla nas lokum u jakiejś Rosjanki, a ojciec z żołnierzem 

i Krystyną zameldował się w sztabie. Krystyna została przyjęta do wojska, Stasio 
udał się do swojej jednostki, a mój ojciec dostał polecenie wyjazdu do VIII Dywizji 
do Czok-Pak (co po polsku znaczy Dolina Śmierci, nie wiem na pewno, być może 
tak nazwali Polacy, gdyż tam tyfus i dyzenteria dziesiątkowały ludzi). Co prawda 
mój ojciec tam zachorował na dyzenterię, ale szczęśliwie wyszedł z tej choroby.

Obie z mamą zostałyśmy zarejestrowane jako rodzina wojskowa, dostałyśmy 
przydział żywności i ubrania. I tak zastał nas miesiąc marzec. Nie wiedziałyśmy, 
co będzie dalej. Chodziłam na bazar, patrzyłam na tych dziwnych handlujących 
ludzi, ale sama nie miałam nic, abym mogła sprzedać lub kupić. Moja mama 
znalazła się pod opieką lekarza i pomału dochodziła do zdrowia. Pewnego dnia po 
południu zjawił się u nas żołnierz i powiedział, że mamy się zgłosić do rejestracji, 
bo szykuje się transport, którym mamy jechać, ale nie powiedział dokąd. W każdym 
razie zdawałyśmy sobie sprawę z tego, że nic nam nie grozi, bo opiekę nad nami 
ma wojsko.

Dwa dni po rejestracji zgłosiłyśmy się na miejsce zbiórki, załadowano nas 
do samochodów i pojechaliśmy na stację. Jakież było nasze zdziwienie, gdy 
zobaczyłyśmy na stacji pociąg z polskimi chorągiewkami, dużo polskiego wojska. 
Zaczęto nas wyczytywać z listy, zaprowiantowano, załadowano po osiem osób 
do przedziału. Następnie przyjechał samochodem gen. Anders ze swoją świtą, 
przemówił do nas, pożegnał i powiedział, że jedziemy do gościnnej ziemi perskiej. 
Przy dźwiękach hymnu polskiego pociąg ruszył, aby zatrzymać się w porcie 
Krasnowodzk. Port był brudny, brzydki, a może to takie wrażenie, bo pogoda była 

chmurna i siąpił deszcz. Ale to nieważne, grunt że uciekamy z „raju”. Statek, który 
czekał na nas w porcie wydał nam się zbawieniem, choć była to stara zniszczona 
krypa. Nie patrzyliśmy na to. Każdy z nas ile miał siły zdążał, aby jak najszybciej 
znaleźć się na zbawiennym statku czekając, aby jak najszybciej odbił od brzegu.

Gdy już byliśmy na statku każdy z nas chciał zobaczyć, jak wygląda brzeg tej 
niegościnnej ziemi. Zauważyłam jeszcze parę okrętów, jeden z nich był blisko 
nas i udało mi się zobaczyć polskie mundury, a więc ta grupa wojska wyjeżdża 
też do Iranu. A może dalej? Od razu zabłysła myśl, a może tam jest mój ojciec? 
Niestety tym transportem nie jechał, bo jak nadmieniłam wcześniej był chory  
i pozostał w ZSRR, aby następnie w roku 1942 opuścić ten kraj. Po trwającej jedną 
dobę podróży zmęczeni dotarliśmy do Pahlewi, portu na terenie Iranu. Podróż 
była uciążliwa, warunki okropne, bez kabin. Wszyscy siedzieliśmy na pokładzie 
zziębnięci i zmęczeni, ale to nic w porównaniu z tym, że najgorsze było za nami.

W Pahlewi zostaliśmy przyjęci bardzo gościnnie. Ulokowano nas w namiotach, 
była możliwość umycia się, otrzymaliśmy jedzenie. Młodzi chłopcy biegali po plaży 
oferując gotowane jaja na twardo i owoce. Przez głośniki podawano komunikaty 
zabraniające konsumpcji jajek na twardo, bo na nasze wygłodniałe żołądki mogły 
być katastrofą. Dostaliśmy pożywienie delikatne, aby przyzwyczaić żołądki do 
normalnego odżywiania. Po dwóch dniach kwarantanny zarejestrowano nas. 
Przydzielono suchy prowiant i wyruszyliśmy w dalszą drogę, która wiodła do 
Teheranu, stolicy Iranu. Ciężarówki prowadzili Persowie, młodzi ludzie pełni 
temperamentu, który dał się zauważyć podczas jazdy przez góry Elbrus, pełne 
serpentyn, przepaści i grożącego niebezpieczeństwa. Ale czy ktoś z nas młodych 
zwracał uwagę na to, jak oni jadą? Przepiękne widoki i szybka jazda – to było 
przeżycie. Może dorośli obawiali się jakiegoś wypadku, ale my? Dla nas to 
była frajda, jeszcze dopingowaliśmy kierowcę. Po paru godzinach szaleńczej 
jazdy dotarliśmy do Kazwinu. Była to nieduża miejscowość, ładnie położona w 
górach. Tam mieliśmy odpoczynek, posiłek i nocleg. Ulokowano nas w szkole, 
pięknie przywitano i wręczono dzieciom upominki. Na drugi dzień wcześnie rano 
wyruszyliśmy do Teheranu i już bez zatrzymywania się dotarliśmy do celu podróży. 
Był to początek kwietnia, Wielki Piątek (daty nie pamiętam).

Święta i szkoła na obczyźnie
Teheran jest to bardzo piękne miasto, bogate a jednocześnie mające bardzo 

dużo biednych ludzi. Umieszczono nas w obozie pod Teheranem, blisko lotniska. 
Z naszego obozu widać było siedzibę letnią szacha Rezy Pahlewi, ale nigdy tam 
nie byłam, bo był bardzo strzeżony.

Ulokowano nas w pomieszczeniach, gdzie kiedyś były hale przy lotnisku. 
Warunki też były prymitywne. W takim pomieszczeniu przebywało po kilka osób, 
ale godziliśmy się ze wszystkim. Byłyśmy wolne pod troskliwą opieką. Od razu 
przeszliśmy badania lekarskie, szczepienia ochronne. Zaprowiantowano nas  
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i zaczęło się nowe życie. W pierwszy dzień Wielkiej Nocy, gdy poszłyśmy  
z mamą do kościoła na mszę świętą zauważyłam wielu młodych żołnierzy, którzy 
stali zwartym szpalerem na placu przed kościołem. Jakaż to była wielka radość  
i wzruszenie, że po tylu miesiącach tułaczki nareszcie jesteśmy w kościele, polski 
kapelan, msza święta, kazanie i życzenia świąteczne po polsku. Do tego jeszcze 
jedno wielkie przeżycie – spotkanie z kimś bardzo nam bliskim, przyjacielem 
naszego domu w Grodnie kpt Bułyhą. W trakcie moja mama zwraca się do mnie: 
zobacz to chyba kpt Bułyha. Spojrzałam, zdawało mi się też, że to nasz znajomy. 
Po mszy poszłam i zapytałam czy się nie mylimy. Okazało się, że nie. Była to ta 
osoba, którą poznałyśmy. Zapytał mnie: a ty kto jesteś? Przedstawiłam się, bo 
mnie nie poznał, jak i mojej mamy, tak wyglądałyśmy pięknie. Po bardzo miłym  
i czułym przywitaniu zapytał nas, gdzie jest ojciec? Następnie poinformował nas, 
że żona przebywa jeszcze za Uralem, ale jest nadzieja, że niedługo przyjedzie. 
Nie wiedział tylko nic o synach Zdzichu i Kaziku, którzy przez całą okupację byli  
w Polsce. Spotkał tylko żonę, synów nie spotkał, bo po wojnie zostali z żoną  
w Anglii i nie zdążyli wrócić do Polski.

I tak zaczął się dla nas pomyślmy okres, opieka kapitana, systematyczne 
leczenie. Mama zaczęła dochodzić do zdrowia, poprawiła się przy regularnym 
dobrym wyżywieniu, natomiast ja zachorowałam bardzo ciężko. Dostałam 
szkarlatyny, następnie bardzo silnej awitaminozy. Byłam obsypana czyrakami, 
bardzo bolesnymi. Dostawałam zastrzyki, jakieś smarowania – nic nie pomagało. 
Zdecydowano, aby oddać mnie do szpitala. Był to dla mnie wielki cios. Po raz 
pierwszy w życiu bez mamy, wśród obcych. Jak ja się tam przyzwyczaję? Jak mi 
tam będzie? Ale naprawdę miałam w szpitalu bardzo dobrze. Opiekował się mną 
dr Grembecki, znajomy naszego kapitana. Mimo tego bardzo tęskniłam za mamą, 
choć przychodziła do mnie co dzień, gdyż miała przepustkę. Każde mamy wyjście 
ze szpitala oblewałam łzami. Właśnie kiedyś zobaczył to lekarz, który przestrzegł 
mnie, że gdy będę ciągle płakała zabierze mamie przepustkę i będzie przychodziła 
raz w tygodniu. To poskutkowało, uspokoiłam się i zachowywałam się poprawnie. 
Choroba minęła, wróciłam do obozu i niedługo przeniesiono nas do obozu nr 3 
parę kilometrów od miasta, po drodze do letniskowej miejscowości Szemran. 
Obóz był położony na wzniesieniu, rosły tam krzewy granatów, teren przecinały 
aryki (strumyki). Stało tam bardzo dużo namiotów, w których mieszkaliśmy.  
W naszym namiocie mieszkało sześć osób, z którymi bardzo się zżyłyśmy. Było już 
lato w pełni, upały, warunki bytowania radykalnie się zmieniły. Przede wszystkim 
zorganizowano polską szkołę podstawową oraz pierwszą klasę gimnazjum. Jaka 
była radość, że możemy zapisać się do polskiej szkoły. Zaczynaliśmy myśleć, 
gdzie będziemy się uczyć? Kto nas będzie uczył? Oczywiście i temu zaradzono. 
Warunki okazały się prymitywne, ale jakie romantyczne. Siedzieliśmy na świeżym 
powietrzu wśród kwitnących granatów na cegiełkach, które nam zastępowały 
krzesełka. Na kolanach też mieliśmy cegiełki, które służyły nam za stoliki, aby 

można było robić notatki. Jakże miło dziś wspominam tę pierwszą polską szkołę 
na obczyźnie. Jak z łezką w oku wspominam naszych nauczycieli, którzy w tak 
ciężkich warunkach uczyli nas, wbijali w nasze głowy wiadomości. Brak było 
podręczników, a więc każdy z nauczycieli prowadził lekcje z pamięci. Pamiętam 
takich nauczycieli, jak polonistka pani Cimerman, panią Dryll nauczycielkę historii, 
pana Surowieckiego, pana Borowieckirgo, pana Wilczek, księdza Chmielewskiego. 
Na pewno nie wymieniłam wszystkich, nie pamiętam nazwisk, ale niektóre twarze 
jeszcze pamiętam. Przecież to już upłynęło 46 lat. Klasa nasza liczyła około 25 
osób. Poziom bardzo różny. Niektórzy z nas po pięciu klasach szkoły podstawowej, 
inni po sześciu lub siedmiu klasach. Ale wiek upoważniał mnie do zapisania się do 
pierwszej klasy gimnazjum. Miałam już skończone 14 lat.

Nasza edukacja rozwijała się w ciężkich warunkach, lecz w krótkim czasie uległa 
poprawie. Zrobiono nam ławki, tablice, sprowadzono z Anglii podręczniki oczywiście 
z programem przedwojennym. Nadchodziły książki do lektury, pomoce szkolne, jak 
globusy, atlasy, tabele logarytmiczne. W takich warunkach ukończyłam pierwszą 
klasę gimnazjum.

Rozstanie, podróż i nauka
W czasie moich wakacji przyjechał z Iraku do nas na urlop mój ojciec. Był to 

bardzo szczęśliwy okres. Zwiedzaliśmy piękne miasto, okolice. Chodziliśmy na 
dobre lody i napoje, jedliśmy różne frykasy. W tym czasie przyjechała z ZSRR 
żona kapitana. Także było już dobrze i wesoło. Razem w pięć osób spędzaliśmy 
miło i przyjemnie czas, przesiadywaliśmy często w pięknym mieszkaniu kapitana. 
Z naszego obozu do miasta często byliśmy podwożeni przez miłych Persów lub 
Ormian. To się naprawdę miło wspomina i pamięta. Ale co dobre szybko się kończy. 
Nadszedł dzień, w którym ojciec musiał się rozstać z nami i udać się do jednostki,  
a my z mamą dostałyśmy dylemat do rozwiązania. Ponieważ był to obóz przejściowy 
postawiono propozycję wyjazdu z Iranu. Zaproponowano Meksyk, Indie i Afrykę 
Wschodnią. Trudna to była decyzja, coraz dalej od kraju, klimat dużo gorszy niż  
w Iranie, ale trzeba było coś postanowić. Oczywiście po konsultacji z ojcem 
zapadła decyzja wyjazdu do Afryki Wschodniej, gdyż aktualnie ojciec przebywał 
w Egipcie. Kontynent ten sam, ojciec pewnie liczył, że łatwiej będzie się kiedyś 
nam połączyć, lecz niestety nigdy to nie nastąpiło. Urlop w Teheranie był ostatnim 
wspólnie spędzonym czasem w gronie rodziny i przyjaciół.

I znów ruszyliśmy w drogę. Ponownie ulokowano nas na polskim okręcie Batory, 
którym dopłynęłyśmy do portu Karachi w Indiach. Tam przebywałyśmy półtora 
miesiąca, przeszłyśmy kwarantannę, następnie okrętem Radżula dotarłyśmy do 
Mombasy. W czasie tej podróży oraz przerw uczyliśmy się. Nasi profesorowie 
wybrali inny kierunek, a więc znów brakowało nauczycieli, więc inni podjęli pracę 
ucząc nas, abyśmy nie zapomnieli tego czego nas nauczono. I tak w czasie tej 
wędrówki ukończyłam skrócony rok nauki.
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Mombasa zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Jest to duży port, zobaczyłam 
bardzo dużo murzynów, pracowników portowych, dużo okrętów różnych bander. 
Panował ruch i zgiełk.  I ponownie ładują nas na odmianę do pociągu i ruszamy 
do Kenii nad jezioro Wiktoria. Tam jest już polskie osiedle Koja. Podróż trwała 
około 2 dni, ale to co zobaczyłam przez okno pociągu można porównać z filmem:  
„W pustyni i w puszczy”, tego się nigdy nie zapomni. Jest to cudny film przyrodniczo 
– przygodowy. W tej cudnej scenerii dotarliśmy do Nairobi stolicy Kenii, aby dalej 
znów samochodami dotrzeć do Koji.

Obóz duży, chatki z gliny pokryte trawą słoniową, stojące równymi rzędami, które 
tworzą uliczki. Tam ulokowano nas po dwie rodziny. Trudno się było początkowo 
przyzwyczaić, bo i klimat inny, zaczęły się choroby, szczególnie malaria dawała 
się nam we znaki, gdyż nad jeziorem komarów było bez liku.

Suchy prowiant otrzymywaliśmy z magazynu i sami gotowaliśmy. Światła 
energetycznego nie było, tylko lampy naftowe. Łóżka były drewniane z siatką ze 
sznurka oraz nędzne materace. Musiały być obowiązkowo na łóżkach moskitiery 
(siatki chroniące przed komarami i robakami, których tam było bardzo dużo). 
Choć warunki egzystencji były marne, ale czy nam młodym coś przeszkadzało? 
Powstało też harcerstwo oparte na statucie przedwojennym, od razu dużo młodzieży 
zapisało się. Ja już należałam przed wojną, a więc byłam „doświadczoną” harcerką  
z krzyżem. Czas poza nauką mieliśmy wypełniony zbiórkami, ogniskami, 
podchodami. W bardzo szybkim tempie zorganizowano szkołę średnią. Ja byłam już 
w III klasie gimnazjum. Znów nowi nauczyciele, ale byliśmy już przyzwyczajeni do 
zmian, więc nam to nie przeszkadzało. Ważne było to, że nie zaniechaliśmy nauki. 
Tam skończyłam III klasę, zdałam egzamin do IV klasy i musiałam wyjechać do 
internatu w osiedlu Masindi 300 mil od Koji, gdyż w Koji było na razie trzyklasowe 
gimnazjum, a w Masindi było już liceum.

Masindi było dużo większym osiedlem, lepiej zorganizowanym. Domki były 
wygodniejsze, kuchnia oddzielnie oraz umywalnie. Mieliśmy przy każdym domku 
prysznic, wody nie trzeba było podgrzewać, gdyż przez cały dzień słońce nagrzało  
i była pyszna kąpiel. Osiedle liczyło 3.635 osób wg danych z książki W. Korabiewicza 
„Gdzie słoń, a gdzie Polska”. W osiedlu był kościół zbudowany przez Polaków, 
szpitalo - poradnia stomatologiczna, sklepy oraz kino.

Ja zamieszkiwałam w internacie z innymi koleżankami z Koji. Znów byłam sama, 
mama na jakiś czas została w Koji, lecz w pół roku przyjechała i opuściłam internat. 
W internacie warunki też były prymitywne, ale było bardzo wesoło, bo mieszkałyśmy 
po osiem dziewcząt w domku. Miałyśmy bardzo dobrą wychowawczynię – przecież 
byłyśmy młode, nic nie było trudne, nic nie przeszkadzało. Miałyśmy już po 16 – 17 
lat, a więc pretensje wielkie, każda chciały być panną. Ubierałyśmy się ładnie, bo 
materiałów w sklepie było dużo, każda starała się nakręcić loki, aby ładnie wyglądać. 
Robiłyśmy często potańcówki. Ale z kim tańczyć? Chłopcy, co lepsi i starsi, poszli 
do wojska, a u nas w osiedlu zostało ich niewielu. W naszej klasie było pięciu 

chłopców, a nas około dwudziestu dziewcząt. Ponieważ nie było z kim tańczyć 
dziewczęta tańczyły ze sobą, choć czasem trafił się jakiś chłopiec, co poprosił. 
Ale jaka muzyka? Któż dziś gra na takim patefonie, który co parę minut należało 
naprawiać, był stary zniszczony – nikt nie wiedział skąd się tam wziął. Kilka starych 
płyt, najpiękniejsza to tango „Żaluzi” (nie znam francuskiego i nie wiem, jak się 
pisze). Gdy się nieraz jeszcze spotykamy wspominamy te nasze tańce i prywatki. 
Właśnie przy tej melodii nauczyłam się tańczyć.

Nauka w Masindi szła już normalnym trybem. Książki i pomoce naukowe 
dostawaliśmy z Anglii, grono nauczycielskie było wspaniałe, dobrane. Pierwszym 
dyrektorem naszej szkoły był pan profesor Kazimierz Arnold, uczył nas polskiego. 
Był bardzo wymagający, ale w ocenach bardzo sprawiedliwy. Wspominam go 
bardzo miło, gdyż właśnie on wkładał w nasze rozmiękczone słońcem mózgi 
piękno literatury polskiej. U niego trzeba było się uczyć czy ktoś chciał, czy też 
nie. Oceniając nas miał dużo zastrzeżeń, ale teraz to doskonale rozumiemy, choć 
nieraz mówiliśmy, że się nas czepia. Ostatnio się dowiedziałam, że zmarł w Anglii.

Pani Emilia Michniewicz uczyła nas historii. Bardzo lubiliśmy tę dystyngowaną 
panią, która tak pięknie mówiła o naszej historii. Lekcje, które prowadziła były 
zawsze bardzo ciekawe, początkowo brak było podręczników wykładała więc  
z pamięci, a my robiliśmy notatki.

Matematyki uczył nas pan Wieruszewski. Był bardzo wymagającym nauczycielem. 
Sypał dwóje, że nieraz strach było iść do szkoły, gdy się szykowała klasówka. Ale 
i do tego się przyzwyczailiśmy. Trzeba było się uczyć, aby nie zostać na drugi rok, 
bo to był wielki wstyd, a i szkoda było czasu.

Nauczyciela fizyki pana Godlewskiego przezywaliśmy „Pimpuś Sadełko”. Był to 
dobry, spokojny, kulturalny pan. Gdy sobie dziś przypomnę nasze zachowanie na 
lekcjach fizyki, nasze dokuczanie, nasze hece to wstyd mi jeszcze dzisiaj. Ale pan 
Godlewski rozumiał nas. Gdy go przepraszaliśmy mówił „ja rozumiem, przecież to 
młodość, jeszcze się namęczycie, nażyjecie. Ja też byłem młody, wybaczam wam, 
cieszcie się życiem”. Czyż nie miał racji? Stopnie stawiał dobre, choć naprawdę 
niewiele umiałam, jednak na świadectwie ocenę mam bardzo dobrą.

Angielskiego początkowo uczyła nas rodowita Angielka, ale z nami długo nie 
wytrzymała. Przyszła pani Hawlingowa, która nas uczyła do końca. Rozumieliśmy 
ją doskonale, lekcje były prowadzone dobrze tak że lekcje angielskiego uważałam 
za bardzo dobre. Trochę tego angielskiego pozostało w głowie. Obaj jej synowie 
też uczyli się w naszym gimnazjum, potem w liceum.

Łaciny uczyła pani Markowska. Choć język martwy starała się go jakoś ożywić 
i bardzo zwracała uwagę na skandowanie. Nawet lubiłam skandować. Zwracała 
na to szczególną uwagę.

Bardzo lubiłam lekcje geografii może dlatego, że zwiedzałam tyle różnych 
krajów, a o innych opowiadał nam bardzo pięknie pan Surowiecki – przystojny 
szczupły brunet z wąsem. Przypominał mi Reta Butlera z „Przeminęło z wiatrem”. 
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Wykładał bardzo interesująco, sam bowiem przed wojną bywał za granicą i miał 
dużo ciekawych wspomnień.

Nauki o Polsce i świecie współczesnym oraz propedeutyki filozofii uczył pan 
Ekiert. Wysoki, tęgi z poczuciem humoru człowiek. Wymagał od nas bardzo wiele, 
pytał na środku klasy, a więc nieraz nie było możliwości podpowiadania. Robił 
nam nieraz kawały, że klasa pękała ze śmiechu. Następnie udawał groźnego, 
straszył dwójami. Gdy lepiej poznaliśmy naszego nauczyciela lekcje wydawały mi 
się milsze, nawet nieraz czekaliśmy na jakieś wesołe zdarzenie. Ponieważ miał 
wydatny brzuch i cienkie nogi, spodnie miał za krótkie, stawał za tablicą, która stała 
na środku klasy. Głowa wystawała nad tablicę, a cienkie nogi były pod tablicą, co 
robiło wrażenie, że niesie tablicą przed sobą. Śmieszyło to nas, bo robił groźne 
miny i wyglądał pociesznie. Czyż nam wówczas wiele było do śmiechu? Cała klasa 
ryczała, a nasz pan nie wiedział z czego. Mimo wszystko lubił naszą klasę, choć 
straszył dwójami, nigdy na koniec roku nikogo nie skrzywdził. Był sprawiedliwy.

Mieliśmy od prac ręcznych i rysunków panią Massalską. Przezywaliśmy ją 
„Wrócią”, gdyż często coś się nam nie udawało z haftu lub rysunków mówiła „wróć”, 
to znaczyło popraw. I dlatego została „Wrócią”. Była bardzo delikatna, nie nadawała 
się do tej rozwydrzonej młodzieży. Chciała nas nauczyć haftować, rysować, ale 
przychodziło to jej tak i niektórym z nas bardzo trudne. W naszej klasie jeden Mietek 
Greczyło reprezentował klasę w tym przedmiocie, bo bardzo pięknie rysował.

Mieliśmy jeszcze młodego księdza Wojciecha Szklanego, który uczył nas religii. 
Szczególną uwagę zwracał na historię Kościoła, pytał nas, stawiał nieraz srogie 
oceny. Co prawda niewiele przykładaliśmy się do tych nauk w związku z czym był 
dla nas czasem przykry. Kiedyś miałam z księdzem niemiłe zdarzenie. Zapytał 
mnie na środku klasy z historii Kościoła – na szczęście umiałam, lecz niestety 
zachowałam się niewłaściwie. Stałam przed klasą i przytupywałam sobie jedną 
nogą. Księdzu się to nie podobało i powiedział „panna masz dragońskie ruchy”. 
Niewiele myśląc odpowiedziałam „bo mój ojciec dragon był”. Zostałam wyrzucona 
za złe zachowanie za drzwi i musiałam poprosić mamę na rozmowę. Nie znałam 
dokładnie przebiegu rozmowy, ale otrzymałam największą karę dla mnie. Nie 
mogłam dwa tygodnie chodzić do kina. Od tej pory byliśmy z księdzem w zgodzie.

I tak trwała moja edukacja. Zawiązały się przyjaźnie wśród dziewcząt. Zdałam tam 
małą maturę, ukończyłam I klasę licealną i półrocze II klasy. Harcerstwo pracowało 
bardzo dobrze. Cudowne były zloty, zbiórki, ogniska, wycieczki do Gorących Źródeł 
do Butiaby. Mieliśmy instruktorów z czasów przedwojennych, którzy wpajali w nas 
patriotyzm, dobre postępowanie, wiarę, uczyli jak przyzwoicie żyć i postępować.

Przez cały czas pobytu w Afryce korespondowałam z moim kochanym ojcem, 
który był już w Anglii, korespondowałam też z chłopcami, którzy byli we Włoszech 
w wojsku (jeden z nich zginął pod Monte Cassino). Czekaliśmy na listy, każda  
z nas liczyła na spotkanie w Polsce po wojnie, lecz niestety drogi nasze się rozeszły. 
Trudno dziś się spotkać, gdy część mieszka w Ameryce, Australii, Anglii i w Polsce. 

Poszczególne przyjaźnie trwają do dziś i może tylko indywidualnie czasem się 
spotykamy.

Wojna skończona
Przyszedł rok 1946 – już wojna się skończyła, lecz nadszedł bardzo trudny 

okres. Trudno się było zdecydować, co robić dalej. Krążyły różne pogłoski, jak 
jest w Polsce. Wiedziałyśmy dobrze, że do Grodna nie wrócimy, bo już jest poza 
granicami Polski. A więc dokąd? Do kogo? Straszna w swojej treści nadeszła 
do nas wiadomość 5 maja 1946 roku, że zmarł w Szkocji mój ukochany ojciec. 
Zostałyśmy z mamą same. Trzeba było coś zdecydować. Wiem, że marzeniem 
ojca było spotkanie się z nami na terenie Anglii, nie chciał na razie wracać do kraju. 
Po prostu się obawiał, bo wiedział, jak postępowano z innymi, którzy wrócili do 
kraju. Myślę, że po pewnym czasie zdecydowałby się powrócić, gdyż był wielkim 
patriotą oraz dobrym żołnierzem. Musiałyśmy podjąć decyzję. Zaczęły wyjeżdżać 
transporty do Polski – jedni odradzali, inni zapisywali się na transport. Ja koniecznie 
chciałam jechać, choć nie wiedziałam dokąd. Po prostu do Polski. Jak tam jest nie 
wiadomo, ale jedno wiem, że tam jest moje miejsce, jakiś patriotyzm, ta tęsknota 
zaczęły drążyć serce.

W tym czasie nadszedł list z Polski od rodziny z Warszawy, że mają dla nas 
miejsce. Czyż trzeba było coś więcej do szczęścia? Proponowano też pozostanie 
w Afryce, a potem wyjazd do Anglii, ale znów do kogo i do czego? Czy warto 
jechać do obcego kraju, jak się ma własny? I to chyba przeważyło. Zapisałyśmy 
się z mamą na listę transportową. W szkole nauczyciele podeszli do mnie bardzo 
serdecznie. Otrzymałam świadectwo ukończenia II klasy licealnej z tym, że w Polsce 
przystąpiłam do egzaminu dojrzałości, który zdałam w 1949 roku. Szykowałyśmy 
się do transportu. Wiedziałyśmy, że będziemy jechać zimą, że może być mróz, 
trzeba więc było przygotować jakieś cieplejsze ubrania. Zaczęłyśmy robić na drutach 
swetry, skarpety, czapki, rękawiczki, szyć cieplejsze płaszcze, bo przecież Afryka 
to nie Polska w styczniu.

Pożegnanie z Afryką
I tak musiałam pożegnać Afrykę w grudniu 1947 roku. Żegnałam Czarny Ląd 

na którym byłam ponad cztery lata, tam była moja młodość, tam była moja szkoła, 
tam były moje marzenia o kraju i rodzinie. Tam tęskniłam i marzyłam.

Teraz tęsknię nieraz do tych glinianych domków, do cudnych kwiatów, do słońca, 
do tych ludzi, którzy tam byli, uczyli nas i czuwali nad nami.

Nadszedł grudzień 1947 roku. Zaczęło się pakowanie dobytku, podstawiono 
samochody i podróż do Mombasy. Tam czekaliśmy około trzech tygodni na 
okręt. Przy okazji zwiedziłam miasto, okolice, kupiłam trochę potrzebnych rzeczy. 
Nareszcie przybił do brzegu okręt „Valena”, którym dopłynęłyśmy przez Morze 
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Czerwone, kanał Sueski do portu Genua we Włoszech. Na okręcie spędziliśmy 
wspaniałe Boże Narodzenie oraz przywitaliśmy tańcami nowy 1948 rok.

Z Genui pociągiem ruszyliśmy w drogę do Polski przez Austrię, Czechosłowację, 
aby zatrzymać się w Dziedzicach i przywitać kochaną polską ziemię po ośmiu 
latach tułaczki.

Życie w kraju to już inny rozdział mego życia, nie taki różnorodny, ale też dość 
ciekawy.

Zakończenie
Wspomnienie, w prostych zdaniach opisany ludzki los. Los, który dotknął wielu, 

wielu ludzi, którzy jak Ciocia Jasia, jej najbliżsi i jak sama pisze jej towarzysze  doli 
i niedoli przeżyli. Taki los, takie życie Polakom i nie tylko zgotowali sowieci i ich 
ideologia. Życie wielu ludzi uratowały dyplomatyczne zabiegi, patriotyzm, miłość do 
Ojczyzny, miłość do narodu, tradycji, religii, wiary zasłużeni dla Polski generałowie: 
generał Władysław Sikorki (1881 – 1943), generał Władysław Anders (1892 – 1970).

Schronienie, opiekę Polakom zapewniło wiele krajów i narodów, o tym powinniśmy 
pamiętać i zawsze innym iść z pomocą.

Ciocia Jasia, jej mąż Kazimierz i mama mojej żony Cecylia Kostelecka 
uczestniczyli w spotkaniach tzw. „Afrykańczyków”. Istnieje stowarzyszenie pod 
nazwą: „Stowarzyszenie Szkoła Pod Baobabem” z siedzibą we Wrocławiu. 
Spotkania były okazją do przekazania wzajemnie różnych informacji o rodzinie, 
o dokonaniach, o zdrowiu, o przeżytych chwilach szczęścia i zwątpieniach.  
W spotkaniach brali udział „Afrykańczycy” z różnych stron świata. Losy bohaterów 
wspomnień są bardzo bogate w swojej treści, są wzruszające, niekiedy tragiczne, 
radosne i sympatyczne. „Afrykańczycy” to obecnie osoby w podeszłym wieku, 
często z uszczerbkiem na zdrowiu, psychice, o różnym spojrzeniu na rzeczywistość,  
w której żyją czy to w Polsce, czy też w innych krajach i często na innych 
kontynentach.  

„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Milena Bochenek

Historia działalności wołomińskiego 
Koła Związku Sybiraków (część I)

Kilkadziesiąt lat temu Polacy deportowani na Syberię przez władze Związku 
Radzieckiego utworzyli Związek Sybiraków. Były to jednak czasy, w których 
za mówienie prawdy o zbrodniach stalinowskiego reżimu można było utracić 
wolność, a nawet życie.

Organizacja taka, jak Związek Sybiraków nie mogła istnieć w takiej rzeczywistości, 
dlatego jej rozkwit przypadł dopiero na lata 80. ubiegłego wieku. Upadek ustroju 
komunistycznego przyniósł Polsce długo wyczekiwaną autonomię, a wraz z nią 
nowe możliwości. Po latach zakłamywania historii bądź przemilczania faktów 
niewygodnych dla władzy Sybiracy otrzymali szansę, by raz na zawsze obalić 
krzywdzące mity i opowiedzieć historię na nowo, tym razem zgodnie z faktami. 
Działali i po dziś dzień działają w wielu regionach Polski. Nie zabrakło ich również 
na ziemi wołomińskiej.

Pierwsze zebranie, pierwszy zarząd
13 października 1989 r., na mocy uchwały Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

Związku Sybiraków w Warszawie, zostało powołane do życia Koło Związku 
Sybiraków w Wołominie. Wcześniej funkcjonował komitet założycielski Koła, który 
uchwałą tego samego zarządu został zobowiązany do zorganizowania zebrania 
kandydatów na członków i wybrania władz Koła. Dokument ten sygnowali prezes 
Zarządu Oddziału Warszawskiego Zygmunt Czarnecki i sekretarz Barbara 
Grabowska.

Grupa, która miała utworzyć organizację na terenie powiatu wołomińskiego, 
rekrutowała się z mieszkańców m.in. Wołomina, Kobyłki, Radzymina, Tłuszcza, 
Zielonki i Ząbek. Podczas pierwszego zebrania, w którym wzięło udział 9 osób, 
wyłoniono pierwszy Zarząd Koła w Wołominie w składzie: prezes - Jerzy Cichocki, 
zastępca prezesa - Kazimierz Kalisiak, sekretarz - Irena Łazarska, skarbnik - Jerzy 
Świerczak.

Fakt założenia Koła spowodował, że lokalna społeczność zaczęła poznawać 
prawdę o losach Sybiraków, którzy ujawniali dokumenty potwierdzające pobyt na 
zsyłkach. Deklaracje przynależności do związku dodatkowo uwiarygodniały ich 
historie.

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
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Zmiany i ożywienie działalności
Zaledwie po upływie dwóch lat w Zarządzie Koła nastąpiły zmiany. Obowiązki 

prezesa przejął Andrzej Pawluczuk, zastępcy prezesa – Jerzy Parys, więzień 
łagrów NKWD w Borowiczach. Na stanowisko sekretarza powołano Irenę Łazarską, 
skarbnikiem zaś został Zdzisław Pap. Również ten zarząd nie przetrwał długo. Po 
dwóch następnych latach, 16 listopada 1993 r., prezes Oddziału Warszawskiego 
Ryszard Piotrowski ustalił, że w składzie kolejnego zarządu zasiądą prezes Maria 
Sobolewska i sekretarz Henryk Tomaszewski; skarbnikiem pozostał Zdzisław Pap. 
Weryfikacją dokumentów zajęli się Jerzy Parys, Wanda Solanowska i Henryk 
Wyrzykowski. Komisję socjalną utworzyli Jan Kotkiewicz i Czesław Kowalczyk,  
a komisję rewizyjną Wojciech Witek i Tadeusz Karpiński. Koło liczyło wówczas 80 
członków.

Koniec roku 1993 przyniósł wyraźne ożywienie działalności Koła. Nowo 
powołanemu zarządowi z Marią Sobolewską na czele udało się doprowadzić do 
bardziej skoordynowanych i planowych przedsięwzięć. Mimo że zarząd pracował 
w niepełnym składzie oraz zmagał się z kłopotami lokalowymi, finansowymi  
i kadrowymi, organizacja funkcjonowała sprawnie i prawidłowo.

W latach 1993-1997 komisja zweryfikowała dwanaście kompletów dokumentów, 
na uprawnienia oczekiwały dwie osoby: Ryszard Gardocki oraz Zofia Maćkowiak. 
W grudniu 1997 r. odnotowano 92 zarejestrowanych członków, z tego 10 osób 
zmarło, a 22 osoby nie utrzymywały kontaktu z Kołem, to znaczy przez cztery 
lata nie uczestniczyły w posiedzeniach ani nie płaciły składek członkowskich. 
Stan rzeczywisty wynosił zatem 60 osób. Zebrania odbywały się średnio raz  
w miesiącu. W ciągu wspomnianych czterech lat zorganizowano 46 spotkań. Przez 
trzy lata Koło pracowało nieustannie, bez urlopu, jednakże ze względu na wiek  
i stan zdrowia w posiedzeniach brała udział niewielka liczba członków. Od grudnia 
1993 r. do grudnia 1996 r. za zgodą komendanta p. Łopaty, a później p. Parysa, 
syna jednego z Sybiraków, Koło prowadziło działalność w garażach Komendy 
Policji. Następnie, podczas uroczystości opłatkowej jeden z zaproszonych gości, 
prezes Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie Czesław Sitarz 
zaproponował salę w klubie „Tramp” przy ul. Prądzyńskiego 22. W porozumieniu  
z kierownik klubu Dorotą Banaszek wołomińscy Sybiracy skorzystali z tej propozycji 
i już od dwudziestu lat spotykają się w sali gościnnego klubu.

W tym czasie Sybiracy zrzeszeni w wołomińskim Kole aktywnie uczestniczyli 
w życiu miasta, brali udział w uroczystościach patriotycznych, obchodach 
rocznicowych, wciąż niestety, mało zauważani, przez społeczeństwo. Konieczne 
było podjęcie większej liczby inicjatyw, które pozwoliłyby upowszechniać wiedzę 
o Sybirakach.  

Pod własnym sztandarem
W 1994 r. pojawił się pomysł wykonania pamiątkowej tablicy i zamontowania 

jej w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Kurkowej w Wołominie. 
W kwietniu, za kwotę 1700 zł, tablicę sporządził warszawski rzeźbiarz Dariusz 
Kowalski. Koło poszukiwało sponsorów w zakładach pracy. Ponadto zbierało 
dobrowolne, drobne składki na ten cel. Ostatecznie sponsorem tablicy został Urząd 
Miejski w Wołominie pod przewodnictwem byłego burmistrza Polikarpa Bulika.  
3 maja tego samego roku tablicę poświęcił ks. prałat Jan Sikora w asyście ks. Józefa 
Kamińskiego, ks. Krzysztofa Misia oraz innych kapłanów z sąsiednich parafii. Na 
tablicy widnieją słowa:

WIERNYM BOGU I OJCZYŹNIE
RODAKOM POMORDOWANYM
I ZMARŁYM NA SYBERII
W LATACH 1939 – 1959
SPOCZYWAJĄCYM W NIEZNANYCH MOGIŁACH
NA NIELUDZKIEJ ZIEMI
KOŁO SYBIRAKÓW WOŁOMIN

W dniu odsłonięcia tablicy w kościele Matki Bożej Królowej Polski stawiły się poczty 
sztandarowe bratnich stowarzyszeń, m.in. Sybiraków z Legionowa i warszawskiej 
Ochoty. Samo wołomińskie Koło nie posiadało jeszcze własnego sztandaru, co 
zarząd i członkowie odczuwali nad wyraz boleśnie. Wreszcie na jednym z posiedzeń 
podjęto niełatwą, z powodu sytuacji finansowej, decyzję o wykonaniu sztandaru. 
Po burzliwej dyskusji ustalono, że będzie to proporzec, którego przygotowanie nie 
wymagałoby poniesienia kosztów niemożliwych do udźwignięcia. W czerwcu 1995 r.  
prezes Maria Sobolewska spisała umowę z wykonawcą. Ustalono kwotę 800 zł. 
Pierwszy przemarsz Sybiraków z Koła Wołomin pod własnym sztandarem odbył 
się 13 sierpnia 1995 r. Trasa wiodła z Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej do 
nowo wybudowanego pomnika Józefa Piłsudskiego, na jego uroczyste odsłonięcie. 
Serca Sybiraków napełnione były radością i dumą, mimo że aż do 7 marca 1997 r.  
uczestniczyli w uroczystościach państwowych i kościelnych z niepoświęconym 
sztandarem. Dopiero podczas Drogi Krzyżowej Sybirackiej w parafii pw. Św. Józefa 
Robotnika poproszono zaprzyjaźnionego ks. Zdzisława Peszkowskiego, opiekuna 
rodzin katyńskich, o dokonanie aktu poświęcenia.

Wołomińscy Sybiracy czynnie angażowali się w życie społeczne i religijne. Byli 
częstymi gośćmi na wielu uroczystościach. W latach 1993-1997 brali udział m.in. 
w mszach świętych w rocznice zsyłek, święceniu sztandaru Związku Inwalidów 
Wojennych i NSZ, święceniu tablicy pamiątkowej w Majdanie, przekazaniu 
sztandaru szkole im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino w Grabowie, 
rocznicach uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Bitwy Warszawskiej, uroczystościach 
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rocznicowych 17 września. Organizowali także własne święta. Do dziś Koło każdego 
roku przygotowuje spotkania opłatkowe oraz wielkanocne.

Uroczyście obchodzona była dziesiąta rocznica powstania Koła Związku 
Sybiraków w Wołominie w dniu 10 października 1999 r. Na zakończenie mszy św. 
koncelebrowanej przez ks. prałata Jana Sikorę w kościele Matki Bożej Królowej 
Polski, prezes Maria Sobolewska poprosiła o błogosławieństwo tymi słowami:

„My Sybiracy, którzy z Bożej woli,
Wróciliśmy do Ojczyzny z zesłania niedoli;
Przetrwaliśmy PRL-u kłamstwa zniewolenia,
Dziś w dziesiątą rocznicę Związku odrodzenia,
Ciebie, o Matko, z ufnością prosimy
Pobłogosław tym ludziom i prochom
Rozsianym na nieludzkiej ziemi”.

Naszym posłannictwem jest przekazanie prawdy
Sybiracy są wśród nas. To nasi sąsiedzi, przyjaciele, dobrzy znajomi, ludzie, 

których codziennie mijamy na ulicy, często nie wiedząc, jaka tragedia stała się 
niegdyś częścią ich doświadczenia. Do końca życia będą ich prześladować obrazy 
z przeszłości – ból, strach o siebie i swoich najbliższych, przymus opuszczenia 
ojczyzny, walka o przetrwanie, ciężka praca w okrutnych warunkach klimatycznych. 
Tam, na „nieludzkiej ziemi”, nigdy nie zapomnieli o Polsce. Wręcz przeciwnie, 
to dla niej, dla Polski tak bardzo pragnęli żyć. Dla tych, którym udało się do niej 
powrócić, był to nierzadko najszczęśliwszy moment. W ojczyźnie odnaleźli spokój i 
pogodę ducha. Pomimo zła, które dotknęło ich ze strony innych, nie odwrócili się od 
ludzi. Cieszą się z małych rzeczy, potrafią odnaleźć w człowieku dobro, pomagają  
w potrzebie. Mówią o zesłaniu, wspominają najtrudniejsze doświadczenia, lecz się 
nie skarżą. Wciąż wierzą, że nieustanne przypominanie o historii może uchronić 
nas od podobnych tragedii w przyszłości.

Przez te wszystkie lata Zarząd i członkowie Koła pracowali w trudnych warunkach. 
Nie mieli długo stałego adresu, wielokrotnie trzeba było zmieniać miejsce spotkań, 
brakowało ponadto dogodnych miejsc na przechowywanie dokumentów oraz innych 
najpotrzebniejszych rzeczy. Nigdy jednak nie porzucili swojej misji, przekazywania 
ludziom prawdy o sowieckim terrorze, zsyłkach, cierpieniu, które przeżyli, często 
będąc jeszcze dziećmi.

W 2006 r. prezes Maria Sobolewska opuściła Koło ze względu na pobyt w Stanach 
Zjednoczonych. Wróciła jednak po dwóch latach, aby ponownie zaangażować się 
w życie organizacji, tym razem jako Prezes Honorowy. Zarząd składał się wówczas 
z prezesa Wojciecha Witka, wiceprezesa Jana Kotkiewicza, sekretarz Krystyny 
Karkowskiej i skarbnik Ireny Łazarskiej. Po śmierci wiceprezesa współpracę  
z Zarządem Koła podjęła Maria Sobolewska.

Podczas jednej z uroczystości powiedziała: - Wreszcie możemy jawnie 
występować i mówić o sprawach dla nas ważnych, które nie powinny ulec 
zapomnieniu i przedawnieniu. Naszym posłannictwem jest przekazanie potomnym 
całej prawdy historycznej o poniewierce, głodzie, cierpieniach, skazanych na 
zagładę w świetle obowiązującego wtedy prawa tylko dlatego, że byli Polakami. Nie 
przerażają nas kłopoty zdrowotne, problemy lokalowe, finansowe, najważniejsze 
jest to, że przeżyliśmy katorgę i to, że żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. 
Jesteśmy przekonani, że czuwa nad nami Matka Boska Sybiracka, której oddaliśmy 
się w opiekę w Grodźcu pod Częstochową.

Pan Wincenty Okraszewski, 
jeden z najstarszych (97 lat) 

Sybiraków.

Przedstawiciele wołomińskiego 
Koła z prezesem Reiffem podczas 
Krajowego Zjazdu Związku 
Sybiraków w Jeleniej Górze 17 - 18 
października 1998 r.
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13 sierpnia 1995 r. Sybiracy z Koła Wołomin pierwszy raz wyruszyli 
ulicami miasta pod własnym sztandarem w pochodzie pod pomnik 

Józefa Piłsudskiego. Tego dnia odbyło się odsłonięcie pomnika Marszałka, 
w 75. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Przy symbolicznej mogile Sybiraków na Cmentarzu Powązkowskim 
10 lutego 1995 r.

Delegacja wołomińskich Sybiraków przy pomniku na Placu 3 Maja w Wołominie 
w 60. rocznicę wybuchu II wojny św.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Magdalena Janik1

Lekcje katyńskie w Wołominie

I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy …
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy

Marian Hemar

„Lekcje katyńskie” to cykl przedsięwzięć odbywających się na przestrzeni 
2008-2015 roku w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Cel zajęć to utrwalenie 
w pamięci społecznej wydarzeń z 1940 roku. Pomysłodawczynią cyklu 
była pani Maria Krukowska, dyrektor Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi  
w Wołominie, która we współpracy z autorką artykułu, Martą Igielską z ZSE  
w Wołominie i Katarzyną Ewiak z III LO w Wołominie opracowała szereg zajęć 
skierowanych do uczniów wszystkich typów szkół miejskich. 

Początkowo uczestnikami „Lekcji katyńskich” byli tylko uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych znajdujących się w mieście Wołomin. Z czasem brali  
w nich udział również uczniowie szkół gimnazjalnych oraz starszych klas szkoły 
podstawowej. Lekcje zwiększyły również zasięg terytorialny i uczestniczyli w nich 
uczniowie szkół z całego powiatu, w sumie 5 tysięcy osób.

Zwiększenie wiedzy
„Lekcjom katyńskim” od początku towarzyszyła wystawa „Wołanie o pamięć” 

przygotowana przez uczniów I LO w Wołominie i ZSE w Wołominie pod kierunkiem 
autorki artykułu i Marty Igielskiej. Wystawa prezentowała szereg zdjęć związanych 
z tematyką Zbrodni Katyńskiej. 

Pierwsza edycja, w 2008 roku, została poprzedzona sondą uliczną, 
przeprowadzoną przez uczennice z I LO i ZSE w Wołominie. Dziewczyny zadały 
mieszkańcom miasta trzy pytania: 

1. Z czym kojarzy się Pani/Panu Katyń?
2. Kiedy to wydarzenie miało miejsce?
3. Kto był jego sprawcą?

1 Nauczycielka historii w I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

Prezes Honorowy Maria Sobolewska z okolicznościowym medalem wybitym 
z okazji 80-lecia Wołomina.

Pani Teresa Pap z wołomińskiego Koła Związku Sybiraków 
została odznaczona Honorowym Krzyżem Sybirackim 

przez Marię Markiewicz z Zarządu Głównego ZS.
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Sondę przeprowadzono wśród mieszkańców w kilku kategoriach wiekowych  
z podziałam na płeć. Wyniki pokazały, że wiedza potoczna na temat Zbrodni 
Katyńskiej była bardzo fragmentaryczna, zwłaszcza wśród najmłodszych 
uczestników ankiety (do 20 lat). Wyniki stały się jednym z przyczynków do 
zorganizowania Lekcji, której celem było zwiększenie wiedzy młodzieży szkół 
wołomińskich na temat zbrodni katyńskiej.

Poza sondą, pierwszej edycji „Lekcji katyńskiej” towarzyszyły dwa konkursy. 
Pierwszy, skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych polegał na napisaniu 
eseju na temat: „Katyń – dlaczego musimy pamiętać?”. Spośród nadesłanych prac 
– komisja wybrała cztery najlepsze, autorstwa uczniów I LO w Wołominie, które 
towarzyszyły Lekcjom podczas wszystkich ośmiu edycji.

Drugi konkurs  - na plakat o tym samym tytule - skierowany był do uczniów w trzech 
kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
Nagrodzone i wyróżnione prace towarzyszyły wystawie „Wołanie o pamięć”.

Na początku marca
Sama „Lekcja katyńska” miała formę apelu, w którym najważniejszą rolę 

odgrywały fragmenty filmów dokumentalnych poświęconych wydarzeniom w Katyniu, 
przeplatane czytanymi przez uczniów w/w pracami. Od początku organizatorzy 
zwracali uwagę młodzieży na różne formy upamiętniania współcześnie Zbrodni 
Katyńskiej, pokazując m.in. krótkie filmy z Międzynarodowego Motocyklowego 
Rajdu Katyńskiego.

„Lekcje katyńskie” odbywały się na początku marca. Termin nie był przypadkowy, 
gdyż właśnie 5 marca 1940 roku Józef Stalin wydał decyzję o rozstrzelaniu polskich 
oficerów, którzy znaleźli się w sowieckich obozach jenieckich. 13 kwietnia, w Dzień 
Pamięci Ofiar Katynia, rokrocznie organizowaliśmy podsumowanie spotkania oraz 
rozdanie nagród w organizowanych konkursach. 

„Lekcjom katyńskim”, poza wspomnianymi konkursami, towarzyszyły również 
inne wydarzenia. W 2010 roku, w 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, odbyła się 
konferencja naukowa, w której pracownicy IPN, dr Paweł Kosiński i dr Leszek Rysak 
oraz uczestnicy Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego opowiadali 
o sytuacji na Kresach wschodnich w XX wieku. Konferencja była nawiązaniem do 
zorganizowanego w tym samym roku konkursu wiedzy historycznej pt. „Ludobójstwo 
Polaków na Wschodzie w okresie II wojny światowej”, skierowanego do uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Artystycznym podsumowaniem „Lekcji katyńskiej” był wieczór poetycko – 
muzyczny „Jeszcze rosną drzewa, które to widziały”, zorganizowany w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Wołominie. Czytana przez uczniów poezja i proza dotycząca 
kwestii katyńskiej przerywana była akompaniamentem muzycznym oraz występem 
chóru Echo. 

 

Udział w Rajdzie
Trzy lata później, w 2013 roku, organizatorzy „Lekcji katyńskich”  przygotowali 

I Turniej Wiedzy Historycznej skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Uczniowie I LO, ZSE i III LO w Wołominie w trzyosobowych zespołach, na deskach 
MDK w Wołominie, odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania. Nie tylko 
mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poświęconej losom Polaków na 
Wschodzie podczas II wojny światowej. Zainteresowani mieszkańcy miasta, na 
czele z ówczesnym burmistrzem, Ryszardem Madziarem, pisali test sprawdzający 
wiedzę historyczną.

Jedną z nagród dla uczestników turnieju był udział w XIII Międzynarodowym 
Motocyklowym Rajdzie Katyńskim. Towarzyszyliśmy uczestnikom Rajdu w drodze 
do Katynia. Początek miał miejsce w Warszawie, skąd przez Ossów, cmentarz 
w Radzyminie, Ostrów Mazowiecką, Sokółkę  pojechaliśmy na Wileńszczyznę. 
Odwiedziliśmy na Litwie m. in. Ponary (miejsce mordu na ludności żydowskiej, 
polskiej i rosyjskiej w latach 1941-1944 dokonane przez oddziały SS we współpracy 
z kolaborującą policją litewską), Wilno (Ostrą Bramę) oraz Zułów (miejsce narodzin 
Józefa Piłsudskiego). Kolejnym krajem, do którego dojechał Rajd, była Białoruś, 
gdzie spotkaliśmy się z Polonią w Lidzie. Odwiedziliśmy rodzinny dom dziecka  
w Bogdanowie, zwiedziliśmy cmentarz w Chatyniu oraz miejsce walk stoczonych 
przez Polaków w 1943 roku pod Lenino. Z Białorusi udaliśmy się, razem  
z motocyklistami do Rosji, gdzie odwiedziliśmy Smoleńsk oraz Polski Cmentarz 
Wojenny w Katyniu. Tutaj nasze drogi z motocyklistami się rozeszły – wyruszyliśmy 
w drogę powrotną przez Łotwę (odwiedziliśmy szkołę polską w Dyneburgu) oraz 
ponownie Litwę (byliśmy w Trokach). 

Wyjazd na Wschód razem z Międzynarodowym Motocyklowym Rajdem 
Katyńskim był okazją nie tylko do odwiedzenia miejsc związanych z martyrologią 
Polaków na Wschodzie podczas II wojny światowej, ale również zobaczenia wielu 
ciekawych miast i miasteczek, spotkania z Polakami, którzy mieszkają na terenach 
dzisiejszej Litwy, Łotwy, Białorusi i Rosji oraz przekazania darów dla szkół polskich 
oraz domów dziecka na terenach Białorusi i Rosji.

Zakorzeniona wiedza
W 2015 roku odbyła się ostatnia seria „Lekcji katyńskich”, którym towarzyszył 

wieczór poetycko – muzyczny pt. „Jeszcze rosną drzewa, które to widziały” oraz II 
Turniej Wiedzy Historycznej, którego finał odbył się podczas uroczystości miejskich 
w Dniu Pamięci Ofiar Katynia.

W tym samym roku uczniowie I LO i III LO przeprowadzili wśród mieszkańców 
sondę uliczną, zadając te same pytania co 7 lat wcześniej. Wyniki sondy, zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia mieszkańców Wołomina pokazały, że wiedza na temat 
Zbrodni Katyńskiej zakorzeniła się w świadomości ankietowanych.
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I. edycja Lekcji katyńskich 
13.03.2008 Justyna Żmuda (ZSE  
w Wołominie) i Bartłomiej 
Domański (I LO w Wołominie).

Uczestnicy „Lekcji katyńskiej” 24.03.2010 r. - uczniowie I LO i III LO w Wołominie.

Najmłodsi uczestnicy „Lekcji katyńskiej”, marzec 2014 r. Najstarsi uczestnicy – Lekcja dla mieszkańców Wołomina, 24.03.2010 r.



223Lekcje katyńskie w Wołominie222 Magdalena Janik

Prace nagrodzone w konkursie 
na plakat - „Katyń – musimy 
pamiętać” - kategoria szkoła 
ponadgimnazjalna.

Prace nagrodzone w konkursie 
„Katyń – musimy pamiętać” - 

kategoria: gimnazjum.

Prace nagrodzone w konkursie 
„Katyń – musimy pamiętać” - 
kategoria: szkoła podstawowa.

Wystawa „Wołanie o pamięć” MDK Wołomin, marzec 2010 r.
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Konkurs testowy - „Zbrodnie popełnione na Polakach na Wschodzie podczas II 
wojny światowej”. Biblioteka Miejska w Wołominie, 26.03.2010 r.

Uczniowie I LO i ZSE w Wołominie, współtworzący 3-cią edycję „Lekcji 
katyńskiej” z autorką artykułu, 26.03.2010 r.

Od lewej: Magdalena Kominek, Magdalena Janik, Anna Winnicka, Katarzyna 
Milczarek, Kamil Cyran, Kacper Białczak, Piotr Stanowski i Jakub Gierak.

Konferencja naukowa poświęcona zbrodniom popełnionym na Polakach na 
Wschodzie podczas II wojny światowej – referat dr Pawła Kosińskiego IPN 

Warszawa - Biblioteka Miejska w Wołominie, 09.04.2010 r.

Młodzież wołomińska podczas konferencji, 09.04.2010 r.
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Maria Krukowska – inicjatorka „Lekcji katyńskich” z ówczesnym burmistrzem 
Wołomina  p. Jerzym Mikulskim, podczas konferencji, 09.04.2010 r.

„Wieczór poezji katyńskiej” - Biblioteka Miejska w Wołominie, 19.04.2010 r.

Najmłodsza uczestniczka „Wieczoru poezji katyńskiej” 
Adrianna Ewiak, SP nr 7 w Wołominie, 19.04.2010 r.

Uczestnicy XIII Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego z gminy Wołomin 
(24 sierpnia – 1 września 2013r.)

Od prawej: Marta Igielska, Maria Krukowska, Magdalena Janik, 
Liliana Zientecka, Krzysztof Wytrykus, Łukasz Syrówka, Mateusz Gietka, 

Jakub Biernat, Monika Bartman, Magdalena Wytrykus, Maciej Żero, 
Patryk Dzioban, Leszek Patejuk.
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Złożenie wieńca na Cmentarzysku Polskich ofiar sowieckiego terroru  
w Kuropatach pod Mińskiem, sierpień 2013 r.

Złożenie wieńca na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu, sierpień 2013 r.

Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, sierpień 2013 r.

W miejscu, gdzie stał dwór, w którym urodził się Józef Piłsudski – Zułów, 
sierpień 2013 r.
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Finał I Turnieju Wiedzy Historycznej – MDK Wołomin, 13.04.2013 r.

Przed domem dziecka w Smoleńsku, sierpień 2013 r.

„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Irena Rybak

Od „Iskierki” do „Arki”
Sztuka to wielka – człowieka dostrzec,
Służyć mu radą, pomóc w potrzebie,
Żyć tak, by innym nigdy nie szkodzić,
Uczynki - wiarą! Zapłata w Niebie!

Wizyta duszpasterska w roku 1985 uświadomiła mi, jak pełne treści są słowa 
Dantego „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”. To 
właśnie wtedy ks. Tadeusz Sowa odwiedził mój dom i widząc nieuleczalnie 
chorego syna Daniela, wiele czasu poświęcił na rozmowę, opowiadając  
o swoich kontaktach z chorymi i cierpiącymi. 

Okazało się, iż w Wołominie istnieje grupa osób niepełnosprawnych zrzeszonych 
we wspólnocie wzorowanej na idei „Wiara Światło” Jeana Vaniera. Kapłan zaprosił 
nas na spotkanie…

Radość z bycia razem
Poznaliśmy wspaniałych ludzi, młodych i starszych zdrowych i chorych, którym 

nieobojętny był los osób z różnego rodzaju dysfunkcjami intelektualnymi bądź 
fizycznymi. W ten oto sposób mój Daniel i ja zyskaliśmy wsparcie duchowe i nowych 
przyjaciół - takich prawdziwych na dobre i na złe. Grupa zyskała nazwę „Iskierka”. 
Ks. Tadeusz Sowa, kapłan o wielkim sercu i charyzmie, na zawsze zapisał się 
w życzliwej pamięci ówczesnych Iskierkowiczów. Cykliczne spotkania odbywały 
się w kaplicy przy kościele pw. M.B. Częstochowskiej w Wołominie. Wspólne 
modlitwy, rozmowy, radość z bycia razem to najcenniejsze dary w życiu. Na czele 
„Iskierki”, przeistaczającej się w coraz większy ogień zrozumienia i miłości dla 
bliźniego, stali Arkadiusz Rychta wraz z animatorami. Wśród młodzieży czynnie 
wspierającej osoby niepełnosprawne byli między innymi: urocza, pełna humoru  
i radości Basia Zglejszewska /Dąbrowska/, Robert Rakoczy, Małgosia i Ania Flaga, 
Ela Radomska, Agata Nowak, Ela Kurek, Basia Olszewska Iza Dudzik, Hania 
Jabłońska, Andrzej Zaraziński. Ileż radości i szczęścia malowało się na buziach 
ich podopiecznych podczas wspólnie spędzanych chwil. Integracja poprzez 
wzajemne, pełne ciepła i serdeczności kontakty z osobami chorymi to prawdziwy 
obraz Bożego Miłosierdzia. Ks. Tadeusz Sowa z wielkim pietyzmem przygotował 
grupę osób niepełnosprawnych do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. 

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
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Uroczystość odbyła się w 1985 roku w kaplicy przy Kościele M.B. Częstochowskiej 
w Wołominie. Mszę poprowadził oczywiście ks. Tadeusz Sowa. Pan Jezus wstąpił 
do serc tych najbardziej potrzebujących miłości i wsparcia drugiego człowieka. 
Wraz z moim synem Danielem Rybakiem do Pierwszej Komunii Świętej przystąpili: 
Robert Hołuj, Krzysio Frender, Ela Podolska, Sławek Gizler, Robert Godlewski, 
Grzegorz Dąbrowski.

Ten dzień na zawsze pozostanie w  życzliwej  pamięci rodziców i opiekunów. 
Wzruszenie, ogromna radość  osób obecnych na tej doniosłej uroczystości, 
wypełniły każde bijące,miłością do bliźniego, serce. Nasze ukochane Muminki, 
najdroższe dzieci Boga dostąpiły tak pięknego daru losu.   

   
„Iskierka” coraz większa

Ks. Tadeusz Sowa został przeniesiony w czerwcu 1985 roku do innej parafii poza 
Wołominem. Grupa „Iskierka”, dzięki  życzliwości oraz zrozumieniu potrzeb chorych 
i potrzebujących, okazanym przez księdza Józefa Kamińskiego, proboszcza parafii 
pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski  w Wołominie przy ulicy Kurkowej 35,  
uzyskała nowe miejsce do wspólnych spotkań. Tutaj też odbyła się w roku 1986 
rocznica Pierwszej Komunii Świętej osób niepełnosprawnych.

Czas płynął z szybkością błyskawicy. Grupa „Iskierka” rozrastała się. Nowi 
ludzie, głębokie przyjaźnie, wspólne przeżywanie chwil radosnych i smutnych, 
uświadamiały wszystkim wymowę słów św. Augustyna „Człowiek jest tyle wart, ile 
jest w stanie kochać”.

Przez Polskę przetoczyło się wiele zmian historycznych, administracyjnych, 
prawnych, które to w roku 1990 zmusiły Iskierkowiczów do utworzenia fundacji. 
Założycielami zostali Arkadiusz Rychta i Tadeusz Kosiński, a pierwszym prezesem 
Elżbieta Ornowicz. W marcu 1991 roku „Iskierka” stała się Fundacją Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Arka”. 

Została zarejestrowana w KRS pod numerem 1130. Była jedną z pierwszych 
takich organizacji w Polsce. Logo fundacji, dłoń podająca serce na dłoń drugiego 
człowieka (odwrócenie logo nawiązuje do słynnego dzieła Michała Anioła 
„Stworzenie człowieka”) zaprojektował zaprzyjaźniony z grupą Włodzimierz 
Szymczyk. Prezesem Fundacji obecnie jest Arkadiusz Rychta, skarbnikiem -  Alina 
Choromańska,  sekretarzem  – Ewa Piątkowska. W Radzie Fundacji działają: 
Elżbieta Moskaluniec, Danuta Pisarzewska, Hanna Rosa. Fundacja nie prowadzi 
działalności gospodarczej.

Przy Powstańców 3
Zgodnie ze statutem organizacja niesie pomoc osobom zarówno z dysfunkcjami 

fizycznymi jak i intelektualnymi z terenu miasta i gminy Wołomin. Fundacja Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Arka” od samego początku usilnie poszukiwała 
pomieszczenia, w którym odbywałyby się  wspólne spotkania i  rehabilitacja. 

Pierwszego lokum udzielił „Arkowiczom” ówczesny burmistrz Wołomina Polikarp 
Bulik. Były to baraki po Spółdzielni Pracy przy ulicy Średniej 20 w Wołominie. 
Warunki lokalowe bardzo ciężkie, ale możliwość wspólnych spotkań grupy 
rekompensowała wszystko. Wygospodarowano miejsce na sprzęt rehabilitacyjny 
i „Arkowicze” mogli poddawać się różnym, w zależności od schorzeń, ćwiczeniom. 
Miło wspominam, z tamtego okresu, zaangażowanie w pracę fundacji wolontariuszki 
Wiesławy Lewandowskiej. Frekwencja na spotkaniach wynosiła od kilkunastu do 
kilkudziesięciu osób.  

Martwiło nas, że stan fizyczny budynku ulegał z roku na rok pogorszeniu.  
W 1999 roku zawaliła się część baraku, co uniemożliwiło kontynuowanie spotkań. 
Wtedy prezes Zakładu Energetyki Cieplnej Edward Olszowy użyczył fundacji 
miejsca na przechowanie sprzętu rehabilitacyjnego. Rozpoczęto intensywne 
poszukiwanie nowego lokalu. Niezmiernie pomocny w tych czynnościach okazał 
się wiceburmistrz Wołomina Tadeusz Rokicki. Po raz kolejny ludzie o wielkich 
sercach rozumieli potrzeby osób zrzeszonych w „Arce” i dokładali wszelkich starań, 
by ulżyć ich problemom. W 2000 roku po wielu perturbacjach przyznano fundacji 
lokal  mieszczący się przy ul. Powstańców 3 w Wołominie. W adaptacji i remoncie 
lokalu pomagało wiele osób dobrej woli. „Arkowicze” znaleźli tu cudowną przystań 
do czerpania sił z chwil, kiedy znów mogą być razem. Tak jest do dnia dzisiejszego. 
Tutaj też odbywają się, pod okiem rehabilitantów, ćwiczenia usprawniające. 

   
Wspólnotowe życie

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Arka” współpracuje od lat  
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Miasta i Gminy Wołomin, Miejskim 
Domem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan”, Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, 
Przedsiębiorstwem Komunalnym, Zakładem Energetyki Cieplnej, Spółdzielnią 
Budownictwa Mieszkaniowego, Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci 
„Szansa”, Polskim Związkiem Niewidomych, Szkołami integracyjnymi – Szkołą 
Podstawowa Nr 7, Zespołem Szkół im. Marynarki Wojennej Nr 4, Zespołem Szkół 
Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego. Od lat Fundację w jej działalności wspierają 
m.in. Andrzej Żelezik, Jerzy Mikulski, Czesław Sitarz. Podopieczni Fundacji „Arka” 
uczestniczą w wyjazdach wakacyjnych, turnusach rehabilitacyjnych, pielgrzymkach 
krajowych i zagranicznych. Z ogromnym wzruszeniem wspominają spotkanie z Ojcem 
Świętym Janem Pawłem II. Nasz piękny „Kraj Ojczysty” także nie ma dla nich tajemnic. 
Zwiedzili go wzdłuż i wszerz od Zakopanego po Gdańsk, od Włodawy po Gniezno.

Zachwycali się widokami Częstochowy, Niepokalanowa, Polańczyka, Soliny. 
Wszędzie towarzyszyła im głęboka wiara i modlitwa. Od 2001 roku biorą udział  
w Gminnej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych, której byli twórcami. 
To wspaniała inicjatywa z ich strony. W Powiatowym Przeglądzie Osób 
Niepełnosprawnych „Wierszem i sercem malowane” od piętnastu lat cieszą 
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zebranych gości swymi występami, otrzymując za nie nagrody i wielkie brawa. 
„Arkowicze” zaznaczyli również swój udział w turnieju Boccia. Imieniny, urodziny, 
zabawy taneczne, sylwestrowe bale w klubie SBM „Tramp”, spotkania opłatkowe  
i wielkanocne to tylko nieliczne obrazki ze wspólnotowego pełnego przyjaźni  
i serdeczności  życia.

   
25 lat razem

W 2016 roku Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Arka” obchodziła 
25 –lecie swego istnienia. Miałam zaszczyt uczestniczyć w tej podniosłej, wspaniałej 
uroczystości. Na ręce prezesa „Arki” – Arkadiusza Rychty popłynęło wiele ciepłych 
i pełnych szacunku słów wsparcia od burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan oraz 
pracowników samorządowych instytucji. Przybyło wielu dyrektorów, kierowników 
organizacji społecznych, stowarzyszeń i radnych. Nie zawiedli również  przyjaciele  
i sympatycy „Arki”. Były życzenia, upominki i kwiaty. Historia fundacji przedstawiona 
została przez jej prezesa. Spektakl jego autorstwa, w wykonaniu „Arkowiczów”, 
dał nam wiele sympatycznych doznań. Prezes Arkadiusz Rychta wraz z członkami 
Zarządu Fundacji uhonorowali współpracujące z nim instytucje, organizacje  
i osoby prywatne, które od lat z wielkim zaangażowaniem pomagają w pokonywaniu 
różnorodnych trudności. Były wręczane okazjonalne podziękowania i  statuetki. 
Jubileuszowy tort dopełnił całości obchodów 25-lecia. Tak to z maleńkiej grupy 
„Iskierka” narodziła się „Arka”. Tu nikt nie czuje się samotny, opuszczony.

Pomóż drugiemu i bądź mu miły 
Święty Jan Bosko mówił „Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o 

powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość”. Z pozycji matki 
niepełnosprawnego dziecka, autorytatywnie stwierdzam, iż te słowa w pełni oddają 
klimat panujący w wołomińskiej fundacji. Często powracam wspomnieniami do 
chwil, gdy ze śp. moim synem Danielem uczestniczyłam w życiu „Iskierki”, potem 
„Arki”. Ten czas był dla nas radością, nadzieją i głęboką wiarą w to, iż Bóg wie 
co czyni i jaką drogą nas prowadzi. Święty Augustyn mawiał „Zapłatą za naszą 
wiarę będzie to, że będziemy to oglądali, w co wierzymy”. Dla mnie Arka będzie na 
zawsze wspomnieniem szczęśliwych chwil spędzonych wśród ludzi szczególnie 
bliskich memu sercu. Tutaj każdy widzi w tym słabszym i chorym swego przyjaciela.

Zatem… 
„Jeżeli czujesz w sobie dość siły –
Pomóż drugiemu i bądź mu miły!
A twoje dobro wróci do ciebie,
Wtedy, gdy będziesz w wielkiej potrzebie”.
Taka jest grupa ludzi z Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Arka” 

z prezesem Arkadiuszem Rychtą na czele. Przewodnie motywy ich działania to 
bezinteresowność, miłość i troska o bliźniego.

Ks. Biskup Władysław Miziołek i grupa "Iskierka".

Lewiczyn k./Grójca - wspaniałe wakacje.
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Urodziny, 1996 r.
Grupa Iskierkowiczów u Pierwszej Komunii Świętej, 1985 r.

25-lecie Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Arka”, 2016 r.
Wołomin, ul. Średnia, Włodzio i Daniel na rehabilitacji, 1996 r.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Mieczysław Śmietanko

Mój Wołomin1

Peron w Wołominie (Google Earth).

Mój Wołomin zaczynał się i kończył na stacji kolejowej, na jej peronie.
To tu po raz pierwszy, po wyjściu z pociągu, powędrowałem ulicami w kierunku 

leżącego gdzieś na peryferiach  przeznaczenia -Technikum Przemysłu Szklarskiego 
i stąd też, zostawiając chłopięce marzenia, zdawałoby się nierozerwalne przyjaźnie 
i dozgonne miłości, ruszyłem w drogę ku dorosłości. 

Koniec podróży
Dokąd mnie ona zaprowadziła? Dzisiaj już wiem, ale wtedy byłem pełen obaw  

i nadziei. W życiu ważne są pierwsze wrażenia, bo one na długo zostają w pamięci 
i kształtują nasz późniejszy osąd o miejscach, osobach lub zdarzeniach. 

Dworzec, a właściwie peron wołomiński w sierpniu 1959 roku nie różnił się niczym 
od innych peronów w Ossowie czy Kobyłce, ale dla mnie był wyjątkowy, oznaczał 
koniec podróży. Podekscytowany faktem dotarcia do celu, do nowego miejsca, 
chłonąłem je z trudną do zdefiniowania intensywnością. Po kładce dla pieszych 

1 Oczywiście, że w sensie własności Wołomin nie jest mój, ale w moich wspomnieniach przykrytych nalotem 
zdarzeń będzie zawsze moją prywatnością, moją tajemnicą dostępną tylko dla wtajemniczonych, którą od czasu 
do czasu odkurzam, przeglądam, pielęgnuję. Dzisiaj postanowiłem cząstkę tych wspomnień odkryć, wydobyć na 
światło dzienne.

 Niewątpliwym powodem i inspiracją do tego desperackiego kroku były publikacje kolegów szkolnych Piotra 
Roguskiego i Ryszarda Musiałowicza zamieszczane na stronach „Roczników Wołomińskich”. To oni zasiali we 
mnie ziarno twórczego niepokoju, namawiali: „pisz, napisz coś, przypomnij sobie”, „rusz głową”, aż się złamałem, 
postanowiłem opisać tamtą „moją rzeczywistość”, „mój Wołomin”. A co z tego wyjdzie? Bóg raczy wiedzieć.

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
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przeszedłem nad torami i znalazłem się wśród spieszących się gdzieś ludzi, koni 
zaprzężonych do wyładowanych wozów, rowerzystów pędzących w sobie wiadomą 
stronę. Zapach końskich odchodów, taniego alkoholu, dymu papierosowego mieszał 
się z zapachem kwitnących kwiatów, dojrzałych owoców, palącej się smoły tworząc 
ich konglomerat, z którym spotkałem się po raz pierwszy. Po minięciu niewielkiego 
placu musiałem zapytać o drogę  do technikum. Zagadnięta kobieta w śmiesznym 
kapelusiku wytłumaczyła mi jak trafić, więc obarczony ciężką walizką podreptałem 
w podanym kierunku. Jakżeż to był inny świat od tego, który znałem.

Kilkudziesięciotysięczny Gorzów Wielkopolski z asfaltowymi ulicami, szerokimi 
chodnikami, lampami gazowymi i tramwajami jawił mi się teraz jako metropolia, 
kiedy patrzyłem na skromne, odrapane przez czas i poobijane przez wojnę fasady 
czynszówek, drewniane chatynki ze smętnie zwisającymi okiennicami, kiedy potykałem 
się na nierównych, wysadzonych przez korzenie drzew płytach chodnikowych.

murowany z czerwonej cegły duży budynek, przy drzwiach wejściowych tabliczka  
z napisem „Technikum Przemysłu Szklarskiego, Wołomin, Armii Ludowej 85”. 
Jestem u celu, ale to jeszcze nie koniec, w korytarzu szkoły kręcą się młodzi 
ludzie, rozpiera ich energia i radość z powakacyjnego spotkania, gdzieś biegną, 
coś załatwiają. Jestem zdezorientowany, stremowany, nie wiem, gdzie się udać. 
Jakiś chłopak widząc moją niepewną minę zagaduje: 

- Nowy?
- Uhm.  
- Do internatu?  
- Tak, ale nie wiem, gdzie mam się zgłosić.
- Pójdziesz prosto łącznikiem, na półpiętro, tam zgłoś się do wychowawcy przy 

stoliku, on ci powie, co dalej.
Ciągnę więc przez łącznik swój skromny dobytek, wdrapuję na półpiętro i lekko 

zdyszany staję przed młodym człowiekiem siedzącym przy stoliku zawalonym 
jakimiś zeszytami, papierami, rejestrami.

- Nazwisko?
- Mieczysław Śmietanko.
- Ja nazywam się Kiełtyka i będę waszym wychowawcą. Tutaj masz kwit na 

pościel, koce, poduszkę i ręczniki, będziesz spał w sali numer... Chwilę coś 
sprawdza w rejestrze i dodaje. -...W sali numer 1 na drugim piętrze. Możesz iść 
do sali i zostawić swój bagaż, jak zajmiesz sobie łóżko i pół szafki, to pobierzesz 
pościel z magazynu. Magazyn jest w piwnicy, jest jeszcze otwarty, ale się pośpiesz, 
bo niedługo zamykamy. Aha, kolacja jest o 6.00, nie spóźnij się. Wszystko jasne?

- Tak. 
Chwytam walizkę i pędzę na drugie piętro, serce podchodzi mi do gardła nie 

tylko od biegu po schodach. Znajduję salę numer 1, otwieram drzwi, ale tam nie ma 
nikogo. Z dziesięciu łóżek trzy zajęte, reszta ciągle wolna. Rzucam swoją walizkę na 
łóżko w rogu sali i biegiem do magazynu. Oddaję kwit magazynierce, a w zamian 
dostaję koce, prześcieradło, poduszkę, poszewki na koce i poduszkę oraz dwa 
ręczniki. Objuczony pościelą wracam do sypialni. Wkładam swoje rzeczy do szafki, 
a sam padam na łóżko. Zmęczenie całonocną podróżą, odprężenie po ostatnich 
emocjach powoduje, że nawet nie wiem, kiedy i jak zasypiam na gołym materacu. 
Z ciężkiego snu budzi mnie śmiech, głośna rozmowa i przeraźliwy dzwonek. 

- Ej ty , wstawaj, bo spóźnisz się na kolację!.
Zaczynam nowe, tym razem już samodzielne życie.

Komisja poborowa
O 7.00 rano peron wołomiński jest zatłoczony ludźmi dojeżdżającymi do pracy  

w Warszawie, studentami, uczniami, handlarzami i różnymi cwaniaczkami 
poszukującymi łatwego zarobku. W przeciwnym kierunku, do Tłuszcza, zazwyczaj o tej 
porze podróżuje mało ludzi, ale dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj jest tłok. Gromada młodych 

Ulica brukowana, po której od czasu do czasu turkotał wóz wyładowany po 
brzegi, wiodła między parterowymi, rzadziej piętrowymi domkami zabudowanymi 
początkowo gęsto, później coraz rzadziej. W miejsce zabudowań  zaczęły pojawić 
się jakieś ogródki, łączka z pasącą się kozą, krzyż na skrzyżowaniu ulic.

Podążam dalej z coraz większą niepewnością, czy aby to właściwa droga? 
Idę, walizka robi się coraz cięższa, z trudem ją dźwigam. Po całonocnej podróży 
zaczynam być śpiący, głodny, spragniony. Już chyba niedaleko? Po prawej 
stronie widać duże zabudowania, może to tu. Ale nie. Pod bramą stoi karetka 
pogotowia, kręcą się jacyś ludzie w białych kitlach. To chyba szpital? W nozdrza 
uderza drażniący smród fekaliów. To z pobliskiego rowu pełniącego rolę odkrytego 
kanału ściekowego. Przyśpieszam kroku, ale fetor będzie mi towarzyszył do końca. 
Wreszcie, kiedy zmęczenie osiąga kolejny szczyt, kiedy kończy się droga, widzę 

Ulica Armii Ludowej, obecnie Legionów (Google Maps).
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ludzi, głównie mężczyzn, przemierza peron w tamtą i z powrotem nerwowo wyglądając 
na pociąg do Tłuszcza. Niektórzy się śmieją, żartują, zaczepiają  dziewczyny, 
inni stoją samotnie lub podpierając ściany peronowej poczekalni. W skupieniu 
czekają, co przyniesie los. Bo dzisiaj jest dla wielu z tych młodych,  osiemnasto-
dziewiętnastoletnich ludzi ważny dzień – stają przed wojskową komisją poborową.

Moi koledzy już wcześniej tam byli, więc zaopatrzony w ich wiedzę jestem 
spokojniejszy od wielu z tych krążących po peronie młodzieńców. Wiem, co i jak. 
Wiem, jak to wygląda, a mimo to jakaś niepewność mnie drąży i każe myśleć:  
A co będzie, jak zgarną do woja i nie zdążę zdać matury? Co ze studiami? Co  
z planami na przyszłość?

O samym wojsku, mimo rodzinnych koneksji (wujek był oficerem) wiedziałem 
niewiele. Służba czynna dwa lata, w marynarce trzy lata, do lotnictwa, jako obsługa 
naziemna, biorą tylko po maturze. Te niewesołe rozważania przerywa pociąg, który 
krótkim rykiem syreny oznajmia swój przyjazd. Z trudem udaje mi się wcisnąć do 
środka. Wejście i korytarz okupują podobni do mnie przedpoborowi. Z pomocą 
łokci przeciskam się do przedziału. Tu jest luźniej, ale miejsca siedzące dawno 
zajęte. Stoję więc i słucham. Większość rozmów dotyczy służby wojskowej, jaka 
jest straszna, jak kaprale lub żołnierze starszych roczników gonią „kotów”. Słyszę 
teksty o szorowaniu kibla szczoteczką do zębów, wynoszeniu zapałki na kocu,  
o ćwiczeniach „padnij-powstań, padnij-powstań”, „żabkach” w środku nocy.  
O podłym jedzeniu (trzy razy w tygodniu śledzie z beczki) już nie wspomnę. Gdzież 
więc się podział ten duch polskiego patriotyzmu, heroizm młodości, potrzeba służby 
ojczyźnie? Nieraz przecież słyszałem: „Za mundurem panny sznurem”. „Ułani, ułani, 
malowane dzieci”, „Służba Ojczyźnie to nasz zbiorowy obowiązek”. Nie ma. Nie 
widzę entuzjazmu na twarzach. Nie słyszę radości z perspektywy powołania do 
wojska. W zamian słyszę o skutecznych metodach, jak można uniknąć wcielenia 
do armii lub jak dostać tak zwaną „odroczkę”, czyli odroczenie na określony czas 
z bycia wojakiem. Dominuje pogląd, że metody na „syfa”, „platfusa” lub „gruźlika” 
są najskuteczniejsze. Takich do woja na pewno nie biorą, ale nie brak też głosów, 
że skutecznie można się wymigać metodą „na połyk”, udawać głupa lub daltonistę. 
Wszystko byle nie wojsko! A przecież nie tak dawno, dwadzieścia lat temu, starsi 
bracia i siostry, ojcowie i dziadkowie przedpoborowych walczyli na barykadach 
Powstania Warszawskiego, w szeregach polskiej armii i polskiej partyzantki. 
Wystarczyło jedno pokolenie, aby te wszystkie piękne ideały, ten nasz polski heroizm 
przysłowiowy „szlag trafił”? Wierzyć się nie chce. Tę smutną konstatację przerywa 
mi ruch w pociągu. Dojechaliśmy. Jesteśmy w Tłuszczu.

Komisję poborową zazwyczaj organizowano w szkole podstawowej. Tym razem 
jednak, może ze względu na ilość poborowych zorganizowano  ją w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

Parterowy budynek z obszerną salą zwieńczoną belkowanym stropem, na który 
zdążył już wleźć jakiś adept na komandosa, wypełniony był po brzegi. W powietrzu, 

oprócz dymu tytoniowego, taniego alkoholu, przepoconych i niedomytych ciał, czuło 
się napięcie, obawę, emocje przykrywane nienaturalną wesołością, ruchliwością, 
ale też i wyraźną rezygnację. Po wpisaniu na listę następują  długie godziny 
oczekiwania. Jakiś kapral wywołuje nazwiska przedpoborowych, komentując 
niektóre z nich z wrodzoną sobie „inteligencją”. Wreszcie przyszła moja kolej. Od 
drzwi słyszę, jak kapral się drze: 

- Obatel Szpyrka-Śmietanka jest?
- Nazywam się „Szpyrko-Śmietanko”
- Dziwne nazwisko macie. Dwóch ojców było?
Długie godziny oczekiwania i głupie żarty kaprala wyprowadziły mnie lekko  

z równowagi:
- Nie, ale miałem dwie matki, jedna nazywała się „Szpyrko” a druga „Śmietanko”. 
- No, no, nie chojrakować mi, na komisje marsz!
- Ta-jest - obróciłem się na pięcie i z duszą na ramieniu powędrowałem przed 

oblicze komisji. Ten spektakl miał coś w sobie z atmosfery „Dobrego wojaka 
Szwejka” Haszka: cztery stoliki, przy których siedzieli oficerowie z narzuconymi na 
mundur fartuchami, umundurowani pisarze, marsowe miny, parawan, za którym 
odbywał się „pokaz” i te krótkie, zwięzłe komendy, jak to w wojsku. Rozebrałem 
się w pokoju zamienionym na szatnię i w samych kąpielówkach stanąłem przed 
pierwszym stolikiem, gdzie dokonano rutynowego przeglądu: waga, uszy, głowa, 
płaskostopie oraz osłuchowo zbadano serce i płuca. Pisarz naniósł uwagi lekarza-
oficera do ankiety i ruszam za parawan. Po chwili jestem już po żenującym 
spektaklu. Przy kolejnym stoliku sprawdzają mi wzrok. Stolik okulisty sąsiadował 
z parawanem, więc słyszę dochodzące stamtąd rutynowe komendy: 

- Ściągnąć majtki!
- Odkałsnąć!
- Odwrȯcić się i wypiąć pośladki!
- Kucnąć!
- Podciągnąć majtki!
No cóż, to już nie atmosfera z Haszka, to cały Haszek!
Na szczęście nadszedł koniec badań, więc z papierami staję przed ostatnim 

stolikiem, przy którym zasiada komisja złożona z oficera, sierżanta–pisarza i tzw. 
„czynnika społecznego”. Przewodniczący komisji w stopniu kapitana z orderami 
na piersi krótko przegląda moją ankietę, a następnie oznajmia: - Gratuluję, 
jesteście zdolni do służby w wojsku na czas pokoju, kategoria A. Kartę powołania 
do odbycia zaszczytnej służby w szeregach Ludowego Wojska Polskiego prześle 
wam Wojskowa Komenda Rejonowa.

Jeszcze tylko podpis. Wręczają mi papiery, pamiątkę z Komisji Poborowej  
i mogę wracać.

Ubieram się szybko i wychodzę. Peron w Wołominie wita mnie pusty i spokojny.
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Moja wirtualna wędrówka po Wołominie
Bóg powołał do życia człowieka, a człowiek stworzył „Google Earth”! Cóż to 

za wynalazek! Nie potrzebuję odrywać tyłka od fotela, lecieć gdzieś tysiące mil. 
Wystarczy mi komputer lub laptop i jestem w dowolnie wybranym miejscu na 
świecie. I to za free! czyli za darmo. W dowolnym oznacza, że w Wołominie też! 
Cóż za pokusa!

Ostatni raz fizycznie, czyli osobiście, byłem w tym mieście wiele lat temu  
w odwiedzinach u, niestety nieżyjącego już, Brata. Krótka wizyta, bardzo rodzinna, 
poprzedzająca długie rozstanie nie dała mi szansy na to, by zerknąć w dawne 
kąty, odwiedzić znajomych, posnuć się uliczkami, delektować wspomnieniami  

z czasów „chmurnej i durnej młodości”. Mogę to zrobić teraz, włączam więc 
komputer, klikam na ikonkę „Google Earth” i po chwili już jestem: Polska-Warszawa-
Zielonka-Kobyłka i jest Wołomin. Nawigując po linii kolejowej, jak przed laty, znów 
ląduję na wołomińskim peronie. Miejsce jakby to samo, rozpoznawalne, ale nazwy 
ulic częściowo już inne. Zamiast Paplińskiego widzę: Wileńska, nie ma Armii 
Ludowej, jest Legionów. Włączam opcję „Street View” i jak kiedyś ruszam w miasto 
na spotkanie wspomnień. 

Z kładki dla pieszych skręcam w prawo w ulicę Legionów, dawniej Armii Ludowej. 
Po lewej stronie ulicy, za płotem aż do Wileńskiej (dawniej Paplińskiego) kiedyś 
ciągnęły się magazyny węgla, który wozacy rozwozili mieszkańcom na opał, jakieś 
drewniane budy, kiosk „Ruchu”. To wszystko zniknęło. Dzisiaj w tym miejscu stoi 
budynek banku PKO i piękny skwerek. Ulica asfaltowa, obramowana chodnikami 
z kostki i drzewami, z których  na pewno niektóre pamiętają czasy mojej młodości. 
Kolorowo i zielono.

W moich wspomnieniach po prawej stronie ulicy Armii Ludowej, dzisiaj Legionów, 
stał rząd piętrowych niepozornych kamieniczek. Wówczas zaniedbanych z brudnym, 
odpadającym tynkiem, a dzisiaj  odmalowanych, wyremontowanych, tętniących 
życiem. W owym czasie w  jednej z nich (nie istniejącej już) na parterze mieścił się 
klub ZMS (Związek Młodzieży Socjalistycznej). Co się w tym klubie działo w ciągu 
tygodnia, tego nie wiem, ale za to  w soboty były tam potańcówki, na których zbierała 
się  młodzież wołomińska. Ubrany w obowiązkowe „farmerki” (dzisiaj nazwalibyśmy 
to podróbką dżinsów) lub „tapczany” (spodnie z rozszerzanymi nogawkami szyte  
z materiałów tapicerskich), w przyciasnych „bitlesówkach” zakupionych na bazarze 
Różyckiego tańczyłem w rytmie twista, rock-and-rolla, jaiva, madisona, boogie-
woogie. Na przemian z przebojami Niebiesko-Czarnych, Czerwono-Czarnych, 
Szczepanika, Karin Stanek leciały przeboje The Beatles, Rolling Stones, Brendy 
Lee, Pythuli Clarc, The Shadows, Elvisa Presleya czy Chubby Checkera. Wśród 
uczestników sobotnich tańców był cały przekrój społeczny wołomińskiej młodzieży: 
od uczniów szkół średnich i zawodówek po „wolne zawody”. Nie brakowało też 
tzw. „elementu”. Obecność dziewczyn czy chłopaków z przeszłością kryminalną 
nikogo nie dziwiła, ani nikomu nie przeszkadzała. Wręcz przeciwnie: ich obecność 
dodawała swoistego smaczku, splendoru, tworzyła atmosferę zakazanych, bo 
niebezpiecznych, a przez to intrygujących spelunek warszawskiej Pragi czy Woli. 
To w klubie poznałem Umbę, Henia zwanego „Czółko”, Maikę-Doliniarę czy Bronka 
„Żyletę”, których zła sława wybiegała daleko poza opłotki Wołomina. Spośród 
nich wszystkich najgorszą sławą cieszył się Umba, wielokrotnie karany za rozboje  
i włamania. Paradoksalnie, ale to właśnie tacy ludzie stanowili, że  w klubie było 
spokojnie i bez przysłowiowych rozrób. Wewnątrz zetemesowskiej tancbudy 
wszyscy ci napiętnowani wyrokiem, dziergani, ze sznytami byli jak normalni, fajni 
chłopcy i dziewczyny, skorzy do draki, ale i do zabawy, honorni przestrzegający 
własnego, niepisanego kodeksu. Każdy ci chętnie kopsnoł szluga, pogadał, 

Pamiątka z komisji (ze zbiorów Ryszarda Musiałowicza).

 Budka z piwem na 
peronie w Wołominie. 
Lata 60 XX wieku.
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pożartował, dał łyknąć zakazanego winka. Niestety, za drzwiami klubowymi często 
byli to groźni przestępcy i notoryczni chuligani. Z niektórymi się zaprzyjaźniłem, 
innych dla własnego dobra omijałem z daleka. Wspominam to miejsce nie dlatego, 
że mogłem tu rozładować swoją młodzieńczą energię tańcząc do upadłego, nie 
dlatego, aby gloryfikować łobuzów czy złodziei,  ale dlatego, że tu poznałem inny 
świat, świat innych wartości, świat ludzi o pogmatwanych życiorysach, w którym 
było trochę, jak w „Balu na Gnojnej” Grzesiuka: trzeba tańczyć, trzeba żyć.

Dorastanie to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, książkowej, ale 
też sumowanie doświadczeń, jakie niesie nam życie: tych pozytywnych i tych 
negatywnych, smutnych i wesołych, nauka na własnych błędach i sukcesach. 
Dochodzenie do dorosłości to także smakowanie zdarzeń, miejsc i sytuacji, 
jakie podrzucił nam los lub sami sobie je zafundowaliśmy. Jednym z miejsc,  
w którym przyszło mi „kosztowć” prawie dorosłego życia, była restauracja-kawiarnia 
„Niespodzianka”. Nie powiem, żebym był częstym gościem „Niespodzianki”, 
wręcz przeciwnie - młody wiek, a nade wszystko brak pieniędzy powodowały, że 
restauracja nie była bliżej mi znana, czego zresztą nie żałuję. Zdarzył się jednak  
w moim życiu  przypadek, w którym ograniczenia te zostały przełamane ze skutkami, 
które do dzisiaj pamiętam.

Pierwszy raz odstąpiliśmy od tradycji oblewania czegokolwiek w pobliskim lasku 
przy pomocy winka marki „Wino” po zdaniu egzaminu z laboratorium chemicznego. 
Wspólnie z trzema kolegami doszliśmy do wniosku, że co jak co, ale taki sukces  
w zdobywaniu wiedzy, jak zdanie egzaminu z laborki, plasowanego w naszym 
rankingu tuż za egzaminem maturalnym, obliguje do godnego uświetnienia tego 
faktu. Wybór padł na  „Niespodziankę”. Sala na pięterku, nie licząc obsługi i jednego 
gościa kiwającego się smętnie nad butelką, była pusta. Zamówiliśmy kawę i trzy 
lampki wina, ale kelnerka podała tylko kawę. Kiedy upomnieliśmy się o winko  
usłyszeliśmy pytanie: - A panowie dowody mają? No cóż, prawda była taka, że do 
pełnoletności troszeczkę  nam brakowało. W niewesołych nastrojach kończyliśmy 
kawę, kiedy na nasz stolik wjechały trzy kieliszki i butelka bułgarskiego koniaku. 

- To od tego pana w głębi - powiedziała kelnerka wskazując na samotnego gościa. 
Zaskoczenie było pełne. Nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Z niewyraźnymi minami 
patrzyliśmy na fundatora, który widząc nasze zakłopotanie dosiadł się do nas – 
Z.....n jestem – uścisnęliśmy sobie dłonie. - Widziałem, że kelnerka nie chce wam 
wina podać, więc mi żal się was zrobiło, bo wyglądacie na porządnych chłopaków.

Kiedy mu powiedzieliśmy z jakiego powodu tu jesteśmy, wyraźnie się rozczulił. 
- Chłopaki, co ja bym dał, żebym miał takiego syna co chce się uczyć! Żeby 

chodził do szkoły, żeby poszedł na studia, żeby nie musiał tak ciężko tyrać jak 
ja, bo ja tyram. Zegarek złoty mu kupiłem, motor chciałem mu kupić, a on nic, za 
babami tylko się ugania! No to siup, wasze zdrowie! Wypiliśmy po kieliszku koniaku. 

Drugim miejscem, w którym miałem okazję poznawać życie od przysłowiowej 
podszewki, był wołomiński Sąd. Niewielki, piętrowy budynek przy ulicy Kościelnej 

emanował jakąś powagą, żeby nie powiedzieć surowością: kraty w oknach, 
milicjanci z paskami pod brodą, wiecznie kłębiący się przed wejściem tłum 
odświętnie ubranych ludzi nerwowo szepczących między sobą, czasami jakaś 
zakratowana buda. Wszystko to budziło moją ciekawość, ale też i respekt, 
więc ilekroć wracałem z zajęć w hucie przechodząc obok sądu, przeżywałem 
rozterki: wejść nie wejść...wejść, nie wejść?. Któregoś dnia jednak przełamałem 
swoje obawy i korzystając z przerwy w posiedzeniu Sądu i faktu, że do obiadu 
w internacie mam jeszcze parę godzin, przekroczyłem próg przybytku Temidy. 
Wrażenie było zupełnie odmienne od oczekiwań. Sala rozpraw  to było niewielkie 
pomieszczenie z podwyższeniem dla składu sędziowskiego, ławą dla oskarżonego, 
ławką i wydzielonym miejscem dla świadka oraz paroma drewnianymi ławkami dla 
publiczności. Ściany malowane olejną farbą, nad stołem sędziowskim wisiało godło 
państwowe, portrety przywódców, w oknach kraty. Wszystko to było daleko różne 
od moich wyobrażeń o sądzie, miejscu w którym rodzi się prawda i przestrzega 
się litery prawa. Miejscu, którego tak się obawiałem i które napawało mnie lękiem, 
chociaż nie zrobiłem nic złego, niezgodnego z prawem. Nie zdążyłem jeszcze 
ochłonąć z pierwszych wrażeń, kiedy na salę wszedł skład sędziowski, ludzie 
powstali, zaczęła się rozprawa. 

Był to dziwny spektakl. Oskarżonym był młody chłopak ubrany bardzo skromnie, 
z wiejska, o lekko rozbieganych oczach i dłoniach, które często wycierał w spodnie. 
Widać, że był zdenerwowany i najchętniej uciekłby z tego miejsca, ale atmosfera 
rozprawy i sali sądowej kompletnie go deprymowały. Towarzyszył mu adwokat 
w todze, który ze znudzoną twarzą przeglądał jakieś papiery. Po sprawdzeniu 
przez sędziego danych osobowych oskarżonego głos zabrał oskarżyciel, który 
w patetycznych słowach zarzucił oskarżonemu, że działając z niskich pobudek 
zniszczył transformator i kabel wysokiego napięcia, czym pozbawił mieszkańców 
wsi D... dopływu energii elektrycznej, a przez to możliwości do słuchania radia, 
oglądania telewizji czy chociażby nauki, czytania prasy i książek. Utrudnił obrządek 
i wykonanie prac w obejściach narażając jednocześnie państwo ludowe na znaczną 
szkodę.  

 - Czy oskarżony przyznaje się do zarzucanego mu czynu? – zapytał sędzia. 
Oskarżony wstał i kiwnął głową.
- Proszę odpowiedzieć na pytanie Sądu!
- Tak, przyznaję się, ja to zrobiłem.
- Proszę opowiedzieć sądowi dlaczego oskarżony to zrobił?
- Bo to było tak wysoki sądzie, że ja poznałem Mariolę K. na zabawie w S., 

gdzie mieszkam. Ot taka zabawa w remizie. Ona mieszkała we wsi D. niedaleko 
od nas i przyszła z koleżankami na zabawę. Spodobała mi się, ja też nie byłem 
jej obojętny. Zaczęliśmy, jak się to mówi, chodzić ze sobą. Spotykaliśmy się na 
zabawach, czasami w D., czasami u mnie w S., ale najczęściej jeździliśmy do 
Wołomina lub Warszawy. Rodzice Marioli krzywo na mnie patrzyli, że to z innej wsi, 
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że mamy małą gospodarkę, że szkoły nie mam, ale w spotkaniach specjalnie nie 
przeszkadzali. Najgorsi byli chłopacy ze wsi D. Oni od samego początku do mnie 
„szurły”, straszyły mnie, że mnie uszkodzą, żebym dał sobie spokój z Mariolą. Raz 
takich dwóch z D., jeden to nawet siedzi na tej sali, próbowali mnie pobić, ale Mariola 
się wstawiła i do bójki nie doszło aż do 1-szego maja. Wiadomo, po pochodzie były 
zabawy ludowe, no to poszedłem do Marioli do D., a tam na drodze naskoczyło 
na mnie chyba ze czterech. Mieli orczyki, kłonice, jakieś kije. Bili aż upadłem. 
Reszty nie pamiętam. Przez trzy tygodnie leżałem w szpitalu w Wołominie. Jakoś 
mnie odratowali, ale mam lekko niewładną lewą rękę i trochę utykam. Jak Mariola 
zobaczyła, że jestem taki kaleka, to przestała się ze mną spotykać. Jeździłem 
do niej, chciałem rozmawiać, ale tylko mnie wyśmiała. Powiedziała, żebym nie 
przychodził i że takiego kaleki to ona znać nie chce. Cóż miałem robić panie sędzio? 
Straciłem zdrowie, straciłem dziewczynę a tych co mnie pobili, nigdy nie złapali. 
Postanowiłem się odegrać. 

Którejś nocy „wziołem” siekierę na długim stylisku i poszedłem do D.  Chciałem 
się na kimś zemścić za moje krzywdy, ale nikogo dzięki Bogu nie spotkałem. Przy 
drodze stał transformator z prądem, no to siekierą odrąbałem najpierw kabel,  
a później potłukłem transformator. Niech mają za moją krzywdę! A teraz niech mnie 
sąd ukarze. Mnie jest już wszystko jedno.

Przez chwilę panowała cisza na sali rozpraw, po czym sędzia zarządził przerwę, 
a ja poszedłem do internatu nie zdając sobie do końca sprawy z tego, czego byłem 
świadkiem. Wieczorem, kiedy leżałem już w łóżku, opowiedziałem kolegom historię 
z sądu. Nie chcieli w tę opowieść uwierzyć. Myśleli, że im film, fragmenty z książki 
opowiadam lub sam to wszystko zmyśliłem. - To się nie mogło zdarzyć! Przecież 
to dwudziesty wiek! - protestowali. A jednak ta historia  się zdarzyła.

Opuszczam Sąd z moich wspomnień i klikając myszką ruszam dalej w dalszą 
wędrówkę po latach młodości. Ulicą Kościelną dochodzę do centralnego placu 
Wołomina – Placu 3-go Maja. Kiedyś stała tu remiza strażacka z wieżą do obserwacji 
i ćwiczeń, a centralnym punktem była wielka pompa z charakterystyczną kulą. 
Okoliczni rolnicy z wozów sprzedawali swoje produkty rolne, czasem rzemieślnicy 
wystawiali swoje wyroby, jak to na rynku.

W remizie od czasu do czasu odbywały się  imprezy kulturalno-sportowe, a pod 
pompą młodzi umawiali się na randki. Dzisiaj, z tego co widzę, plac stał się placem 
widokowo-pomnikowym.

Pozostaje mi popatrzeć na tryskające fontanny, pospacerować  wokół placu lub 
usiąść na ławeczce, zadumać się nad upływem czasu.

Ruszam dalej Kościelną w kierunku Legionów. Tu, podobnie jak na Placu 3 Maja, 
widać dotknięcie Europy – banki, chodniki, odnowione elewacje, czysto i ładnie. 
Czuć i widać Europę. Wystarczy jednak skręcić za róg Kościelnej, Legionów czy 
Wileńskiej, aby cofnąć się do początku XX wieku. 

Może dlatego odbywając wirtualną podróż ulicami Wołomina czułem się tak, 
jakby zamknęła mi się pętla czasoprzestrzeni i krocząc ulicami miasta ponownie 
miałem naście lat. Zamykam laptop, bo ogarnia mnie smutek, nostalgia i fizyczne 
poczucie upływu czas.

Huta szkła
Wołomińska huta szkła jest mi bliska z paru powodów: rodzinnych, bo tu pracował 

mój brat, śp. Irek wraz z żoną Magdaleną; osobistych, tutaj uczyłem się trudnego 
zawodu „szklarza” poznając jego skomplikowane tajniki i specyficzne wymagania; 
koleżeńskich, bo tutaj spełniała się zawodowo większość ze znanych mi koleżanek 
i kolegów, absolwentów Technikum Przemysłu Szklarskiego i krakowskiej AGH; 
zawodowych, bo tutaj podpatrywałem rozwiązania techniczne, technologiczne 
czy organizacyjne, które wdrożono w Wołominie, a które starałem się sprawdzić  
i adaptować do warunków huty szkła, w której pracowałem.

Korzystając z opcji Street View ruszam więc na spotkanie wspomnień nie wiedząc 
dokładnie, jakie niespodzianki na mnie czekają. Na pierwszą natykam się już po 
skręceniu z Legionów w Wileńską: po lewej stronie ulicy otwiera się wolna przestrzeń 
zajęta teraz przez parking samochodowy. Tu powinny być warsztaty mechaniczne 
należące do huty, które wytwarzały formy żeliwne i drewniane niezbędne przy 
produkcji wyrobów szklanych. Tutaj też naprawiano uszkodzone urządzenia, 
wytwarzano potrzebne oprzyrządowanie do produkcji ręcznej i zmechanizowanej. 
Było to niepodzielne królestwo pana Władysława Pawłowskiego, który pełniąc 
funkcję Kierownika Zakładu Form Szklarskich był jednocześnie nauczycielem 
zawodu. To tu właśnie,  jako świeżo upieczony uczeń TPSz, zacząłem zdobywanie 
wiedzy zawodowej paradoksalnie nie od szkła a od metalu.

Po przejściu przez portiernię ZFS wchodziło się na wewnętrzną uliczkę warsztatów 
po obu stronach której ciągnęły się parterowe hale fabryczne wyposażone w stoły 
warsztatowe, stoły spawalnicze, maszyny do obróbki drewna i metalu, napędzane 
częściowo energią elektryczną a częściowo przez pas transmisyjny z położonego 
pod sufitem wału pędnego. Ubrany w granatowy, drelichowy fartuch i takie same 
rękawice, zaopatrzony w piłkę do metalu, pilnik-zdzierak oraz imadło, pouczony 
przez pana Dąbrowskiego jak co trzymać, jak stać, jak posługiwać się każdym  
z tych narzędzi, a przede wszystkim, gdzie nie pchać paluchów, usiłowałem przez 
wiele godzin z marnym skutkiem z kawałka stali wypiłować sześcian 10x10mm  
z dokładnością +_ 0,1mm. Udało mi się to dopiero za trzecim razem po zaliczeniu 
kilku pęcherzy na dłoniach i wyjęciu paru opiłków z palców. Zdobywanie wiedzy 
w tym przypadku było dosłownie bolesne, ale wiedza i umiejętności wyniesione  
z tego okresu wielokrotnie przydały mi się w życiu.

Warsztaty mechaniczne (ZFS) to miejsce dla mnie szczególne też z innego 
względu. Tutaj zacząłem swoją edukację zawodową, ale też miałem okazję na 
własne oczy zobaczyć talent i kreatywność mojego Brata. Na niewielkim placyku, 
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gdzieś między boksami na złom a częściami zużytych maszyn stworzył sportowy 
z wyglądu samochód. Z kupionego gdzieś opla kadeta rocznik 1936 zdemontował 
całe nadwozie pozostawiając silnik wraz z podwoziem i na tej bazie zaczął budować 
samochód, którego wnętrze i sportowa sylwetka wyprzedziła epokę roadsterów. Na 
ile czas i umiejętności  pozwalały pomagałem mu w tym twórczym dziele szlifując 
ręcznie spawy karoserii, przynosząc potrzebne narzędzia, pomagając coś dogiąć, 
przytrzymać, docierać kolejne warstwy farby podkładowej i lakieru. W dziewiczą 
podróż samochodzikiem Brat z rodziną wybrali się na południe Polski, gdzie 
stali się przedmiotem zainteresowania ekipy filmowej kręcącej film przygodowy. 
Niestety, wiekowy silnik, a przede wszystkim brak części zamiennych okazały się 
być zabójcze dla samochodu, który coraz częściej odmawiał jazdy. Odkupiony, 
skończył z godnością na złomowisku, a ja tę przygodę tworzenia czegoś prawie  
z niczego zapamiętałem na całe życie.

SAM wg projektu Ireneusza Śmietanko. Zdjęcie z wycieczki po Polsce, 1962 rok.

robią najlepszego wrażenia. Są wizytówką minionych lat, czasu zatrzymanego  
w złym momencie. 

Na chwilę zaglądam na ulicę 6-go Września. Dla mnie tu czas zatrzymał się 
na latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Te same odrapane ściany, zatęchłe 
bramy, niechlujnie pomalowane okiennice. Strach było wówczas zapuszczać się 
w te strony i myślę, że dzisiaj też nie jest tu bezpiecznie, chociaż Komenda Policji 
blisko. Szybko więc wracam na (Paplińskiego) Wileńską i podążam w kierunku 
huty. Idąc  mijam jakby dwa różne miasta: z mojej lewej strony to Wołomin lat 
minionych, kostropaty, brzydki jakby w krzywym zwierciadle, w którym brzydota  
i niekochana starość konkurują ze sobą. Za to ten z mojej prawej strony to nowy, 
dwudziestowieczny Wołomin z  fasadami nowych domów i odnowionych willi, pełen 
krzykliwych reklam i kolorowych szyldów, dobrych samochodów i szczęśliwych 
(chyba) przechodniów.

Rodzi się we mnie pragnienie, aby widzieć to miasto piękne, gospodarne, miasto 
z mojej „prawej strony”. No cóż, ale to rola mieszkańców, samorządu, miejskich 
gospodarzy, aby z brzydkiego kaczątka stworzyć pięknego łabędzia. 

Mimo że odbywam wirtualną podróż w mojej wyobraźni, słyszę już szum maszyn 
i wysoki dźwięk pracujących wentylatorów: huta powinna być blisko. Wychodzę na 
niewielki placyk u skrzyżowania Wileńskiej i Mickiewicza z nadzieją ujrzenia bramy 
wjazdowej do huty, ale huty NIE MA! Kominy są, magazyny i biurowiec stoją na 
swoim miejscu i tylko z obca brzmiące szyldy wiszące na budynkach informują, że to 
już nie huta szkła, że to tylko miejsce po niej. To druga nieprzyjemna niespodzianka.

Skrzyżowanie ulic Wileńskiej i 6-go Września (Google Earth).

Opuszczam warsztaty mechaniczne w moich wspomnieniach i wędruję 
dalej ulicą Wileńską w kierunku huty szkła. To co mnie uderza w tej wirtualnej 
wędrówce to kontrasty; naprzeciwko odrestaurowanej kamienicy lub nowego 
domu stare, pamiętające początki XX wieku domki i budynki z odłupanym tynkiem, 
koślawymi drzwiami, straszące zamurowanymi oczodołami okien. Pamiętam je 
z lat młodzieńczych wędrówek. Wówczas były w nieco lepszym stanie, a na tle 
innych podobnych domów nie odbiegały od nich swoim wyglądem. Dzisiaj nie 



253Mój Wołomin252 Mieczysław Śmietanko

Robi mi się smutno, bo nie tego się spodziewałem. I chociaż symptomy  
głębokiego kryzysu w hucie były już widoczne pod koniec XX wieku, to przecież 
gdzieś jeszcze tliła się nadzieja na znalezienie inwestora, na restrukturyzację, na 
zachowanie kilkuset miejsc pracy i ponad stuletniej tradycji. 

Z uczuciem rozczarowania i przygnębienia ruszam dalej i chociaż nic mnie nie 
pogania, szybko mijam Dom Kultury, budynek dawnego Biura Rozwojowego, bloki 
mieszkalne huty i docieram do skrzyżowania Wileńskiej z Sikorskiego. Wielokrotnie  
klikając myszką z trudem udaje mi się pokonać za małe dla mnie, a co dopiero dla 
rzeczywistych kierowców rondo i docieram pod bramę dawnego zakładu B. Huta 
jednak istnieje! 

piszczelem wyrwał mi go zostawiając na lewej ręce widoczny do dzisiaj ślad po 
gorącym szkle.

Słowa „nabiraj, nabiraj, krynć pierunie, krynć, bo jak cie....” brzmią mi w uszach 
do dzisiaj. Pot mi spływał po plecach, oślepiał blask bijący z otworu wyrobowgo, 
piszczel parzył w nieudolne dłonie, a mimo to było coś fascynującego w tych 
zmaganiach. Znowu więc wracałem pod piec, zanurzałem piszczel w płynnym szkle, 
nabierałem porcję rozgrzanej lawy, kształtowałem nabel i  dmuchając w piszczel 
starałem się nadać kształt bańki. Odwieszałem rozdmuchane szkło na specjalny 
wieszak i brałem następny piszczel z lekko ostygłą baniuszką. I znowu słyszałem 
„nabiraj, krynć pierunie, krynć....” 

Widok huty zakład B (Google Earth).

To zakład powstały na placu i gruzach huty udziałowej „Praca”. Brama zamknięta, 
ale z ulicy widoczne są składowane wyroby, samochody pracowników i klientów. 
Sprzed zakładu zniknęła wysoka wieża ciśnień, ale hale produkcyjne i magazynowe 
pozostały i wyglądają jak nowe, nie zniszczone, teren zagospodarowany. Widać tu 
rękę dobrego gospodarza. Ponad pięćdziesiąt lat temu w tym samym miejscu stały 
budynki starej huty, gazowniki, zestawiarnia i hala produkcyjna z trzema piecami 
szklarskimi, w których wytapiano szkła do produkcji rurek termometrycznych, 
fragmentów armatury szklanej, szkieł wodowskazowych, szklanek, wkładów 
termosowych i różnej galanterii szklanej niezbędnej w laboratorium chemicznym. Tu 
zaczęło się moje wprowadzanie do zawodu technika technologa szkła, tu poznałem, 
co to jest piec, wanna i zestaw surowców do produkcji szkła, co to jest piszczel, 
kapa, burgulec, gazaki, nabel, sztamajza, koszyczek, korytko czy ławeczka. Tu też 
nabyłem „stygmat szklarza” czyli oparzenie dłoni po tym jak nauczyciel zawodu, 
jeden z byłych udziałowców huty, widząc moją nieporadność w posługiwaniu się 

Więc „krynciłem” piszczelem nabierając z wnętrza pieca kolejne porcje gorącego 
szkła, rozdmuchując je i próbując nadać im równomierny kształt przy pomocy 
„burgulca”. Gorące rękawy fartucha zaczynają mnie parzyć, z burgulca bucha 
ostry dym, nauczyciel się drze „Do wody! Do wody!” ale co: bańkę szklaną czy 
burgulec? Widząc moje zdezorientowanie wyrywa mi  z ręki ten nieszczęsny 
drewniany kształtownik, zanurza go w wodzie i podstawiając pod szkło drze się  
znowu: „krynć, krynć do cholery!”. 

Ale na nic moje wysiłki. Szkło zbyt długo przetrzymane w kształtowniku jest za 
zimne do dalszego formowania. Przeniesione do drewnianej formy nie daje się 
rozdmuchać do kształtu formy i zamiast szklanki wychodzi grubościenna żarówka 
ze sporym naddatkiem. Masakra...

Rozdmuchiwanie porcji nabranego szkła.
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Wszystko jakby sprzysięgło się przeciwko mnie, gorąco buchające z pieca, tempo 
pracy wymuszone przez szybko stygnące szkło, nauczyciel wrzeszczący przy lada 
okazji i szkło, które żyło swoim życiem i za nic miało moje wysiłki, by zamienić je 
w  bańkę szklaną czy prostą szklankę. Cud, że się przy tym nie poparzyłem, nie 
wywaliłem. Cud, że nie uciekłem! 

Po początkowo trudnych dniach okiełznywania strachu przed gorącym szkłem, 
wysoką,  ponad 1200 stopni Celsjusza temperaturą,  opanowywania niezgrabności 
ruchowej początkującego adepta sztuki formowania szkła powoli zaczęły 
przychodzić sukcesy: pierwsza dobrze uformowana bańka, pierwsza szklanka, 
pierwszy dzbanuszek „cicho dmuchany”, wyciągnięta rurka. Zacząłem „rozumieć” 
szkło, czuć jego potrzeby, a ono w zamian zmieniało się w coś, co chciałem, aby 
powstało, co miało powstać. Oczywiście w oczach nauczyciela zawodu to wszystko 
było do „d...y”, czerepy szklane godne wyrzucenia tylko na stłuczkę, ale dla mnie 
były to najpiękniejsze rzeczy, z których byłem naprawdę bardzo dumny.

Nie ma już ani tej huty, ani tego nauczyciela, ale wspomnienia pozostały. Do 
niedawna były tylko w mojej głowie, a od teraz są na tych stronach. A stało się to 
za sprawą wymienionych już kolegów Ryszarda Musiałowicza i prof. dra Piotra 
Roguskiego, którym tą drogą za udzielone słowa zachęty, wsparcia, pomoc 
techniczną i merytoryczną składam serdeczne podziękowanie.

Źródła:
1. Ilustracje procesu ręcznego formowania szkła  pochodzą z czasopisma „Nowe Rzemiosło”. Autorzy: 
Michalina Musielak/Natalia Dołęgowska, Wawrzyniec Skoczylas.
2. Zdjęcie samochodu SAM pochodzi ze zbiorów rodzinnych.
3. Zdjęcie budki z piwem na peronie pochodzi ze zbiorów dra inż. Jakuba Rycerskiego.

„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Jerzy F. Kielak

Dzieciństwo na ulicy Długiej

Ulicą Długą nazywano obecną ulicę Legionów w Wołominie. Później zaczęto 
tej nazwy używać w stosunku do ulicy, która tę nazwę nosi do dziś. Ulica 
Długa to była w latach mojego dzieciństwa droga przez wieś Lipiny.

Długa zaczynała się przy obecnej ulicy Sikorskiego, która kiedyś nosiła nazwę 
Ręczajskiej i ciągnęła się aż do obecnej ulicy Niepodległości, która wtedy chyba 
żadnej nazwy nie nosiła. Przynajmniej nie pamiętam.

Pozytywny wpływ
Jako ciekawostkę podam, że mój starszy brat, który urodził się w tym samym 

domu, nawet w tym samym pokoju co ja i pozostałe rodzeństwo, urodził się we 
wsi Lipiny w powiecie radzymińskim. Ja urodziłem się już w mieście Wołomin przy 
ulicy Długiej 26 A (opisywane wydarzenia będą dotyczyły przełomu lat 50 i 60 XX 
wieku). Dom stoi do dziś, i mimo „sędziwego” wieku około stu lat, ma się bardzo 
dobrze dzięki dbałości obecnego właściciela Witka Nowaka, za co jestem mu 
niezmiernie wdzięczny.

Po stronie północnej ulicy położone były działki z domami, dziś nazwalibyśmy je 
jednorodzinnymi. Wtedy nikt takich określeń nie stosował. Ta część terenu w jakimś 
fragmencie zachowała się do dzisiaj. Południową zaś stronę ulicy, a właściwie drogi 
przez wieś, zajmowały gospodarstwa rolne. Grunty rolne znajdowały się pomiędzy 
ulicą Długą a Lipińską, zwaną wówczas „Nową Drogą”. Nazwa ta funkcjonuje do dziś 
wśród dawnych mieszkańców. Taki relikt przeszłości. Niestety nazwa ta odchodzi 
w niepamięć, a używa jej już niewielu.

Nasz dom rodzinny stał po północnej stronie ulicy,  a  dziadkowie-rodzice mojego 
ojca, Anna i Władysław Kielakowie, mieli gospodarstwo rolne prawie na przeciw 
naszego domu. Dziś w miejscu ich gospodarstwa stoją bloki.

Dom, w którym mieszkaliśmy, a którego adres do dziś się nie zmienił, wybudowali 
dziadkowie, rodzice mojej Mamy - Zofia i Henryk Sawiccy. Dziadka nie poznałem. 
Zmarł osiem lat przed moim narodzeniem. Babcia zajmowała się nami i wywarła 
ogromny, niezwykle pozytywny, wpływ na moje życie. Dziadek z zawodu był 
mistrzem fryzjerskim i prowadził w domu swój skromy zakład. Z tego rzemiosła 
utrzymywała się cała rodzina.

Opowiadano mi i często o tym rozmawiano, że ulica Długa przed wojną była 
miejscem letniskowym, taka dzisiejsza agroturystyka. Pozostał z tego okresu jeden 

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
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dom, wybudowany przez dziadka Władysława Kielaka tzw. „letniak”, który później, 
przez wiele lat służył jako normalny dom całoroczny pod adresem Długa 28. To 
mała drewniana oficyna. Stoi do dziś, chociaż ledwo się trzyma. Do tego domu 
przyjeżdżali ludzie z Warszawy na tzw. letnisko.

Życie codzienne
Ulica Długa to była zwyczajna, typowa, żwirowa droga przez wieś. Po deszczu 

zbierały się na niej kałuże. Pamiętam, że po każdej burzy, kiedy powietrze było pełne 
ozonu, dzieciarnia wybiegała na drogę i biegała po kałużach. To stanowiło dla nas 
wielką atrakcję. Największe kałuże zbierały się obok rozłożystej topoli przy zbiegu 
obecnej Długiej i Zakładowej. Naprzeciw tego miejsca znajdowała się tzw. „polanka”. 
Taką nazwą obdarzano każdy wolny kawałek ziemi, który przeznaczaliśmy na boisko 
piłkarskie. Taki ówczesny „Orlik”. Emocje grających i widzów sięgały poziomu tych, 
które towarzyszą dzisiejszej ekstraklasie. Mecze były elementem pewnego rytuału. 
Przychodziła niedziela i musiał odbyć się mecz chyba, że lał deszcz.

To były czasy bez dostępu do telewizji. Odbiornik radiowy stanowił tzw. 
kołchoźnik, czyli  radio rozprowadzane „po drutach”. Urządzenie emitowało jedną 
stację Polskie Radio Warszawa. Później pojawiły się radioodbiorniki tzw. lampowe, 
które  posiadały zakres fal krótkich, dzięki czemu można było słuchać Wolnej 
Europy, Głosu Ameryki czy BBC. Słuchali wszyscy i wszyscy wiedzieli, że o tym 
się nie rozmawia z obcymi, tym się nie chwali w szkole.   

W lecie zjawiskiem dziś już prawie niespotykanym były jaskółki, które zasiadały 
na przewodach elektrycznych, dosłownie od słupa do słupa, w kilku rzędach. To 
był ten niespotykany już dziś, niemożliwy do powtórzenia widok. Obserwuję dziś 
miejsca, gdzie jaskółek jest sporo, ale nie tyle, co wtedy.

Dzieciństwo bez smartfonów
Trudno mi dziś wytłumaczyć wnuczkom, że w dzieciństwie nie mieliśmy żadnych 

komputerów, smartfonów, „Ix Boxów”. „Komputerem” stawało się liczydło. Telewizory 
pojawiały się w kilku zaledwie domach, ale był jeden dostępny dla wszystkich  
w Domu Kultury Zakładów Stolarki Budowlanej. Dziś po tym miejscu nie ma żadnego 
materialnego śladu. Każdego dnia, na kolejny odcinek „Znaku Zorro”, „Złamanej 
Strzały”, „Bonanzy” czy innych filmów, nie nazywanych wtedy jeszcze serialami,  
z całej okolicy pędziły gromady dzieciaków. Telewizor miał przekątną może pół 
metra i tam, każdego dnia, dziesiątki dzieciaków z całej okolicy, z wypiekami na 
twarzy, śledziły losy swych bohaterów.

Graliśmy w różne gry. Bawiliśmy się „w wojnę”. Każdy sobie skonstruował 
jakiś „karabin”. Dzieliliśmy się na grupy. Nikt nie chciał być „Niemcem”. Ktoś 
zapyta, dlaczego bawiliśmy się w „wojnę”? Dziś o wojnie mówi się w zupełnie 
innym kontekście. Wtedy to było doświadczenie żywe, ciągle obecne w ludzkiej 
świadomości. Jeszcze nie uprzątnięto wszystkich spalonych pod Wołominem, 

czołgów z bitwy pancernej z 1944 roku, a koledzy przynosili do szkoły proch  
z rozmontowanych pocisków artyleryjskich. Rany wojenne były świeże. Ciągle o tym 
mówiono. Nie kończyły się opowieści o okrucieństwie wojny, o tych, którzy z niej nie 
wrócili, pozostali na Zachodzie. Wspominaliśmy tych, którzy zginęli, okoliczności, 
w jakich to się stało. Codzienność przynosiła jednak nowe doświadczenia.

Graliśmy więc w palanta, taką polską wersję baseballa. Rozgrywki trwały ciągle,  
a potrzebne do tego były: kij „bejsbolowy”, zastępowany przez jakąś jego namiastkę. 
Potrzebna była także piłka „palantowa”. Piłka tenisowa stanowiła pewien luksus. 
Potrzebne było także znalezienie przestrzeni i zorganizowanie dwóch drużyn. 
Emocje sięgały zenitu, ale zawsze dobrze się kończyło.

Nadzieja umiera ostatnia
W mojej pamięci pozostało jeszcze jedno wspomnienie. W radiu emitowano 

codziennie audycję Skrzynka Poszukiwań PCK. Pojawiały się w niej ogłoszenia  
o tym, kto kogo poszukuje. Codziennie w porze tej audycji moja babcia siadała 
przed „kołchoźnikiem” i z wielką nadzieją wsłuchiwała się w ogłoszenia. Czekała, 
że może odnajdzie się jej syn, a mój wujek Zygmunt Michalik, który dostał się do 
niewoli w czasie kampanii we wrześniu 1939 roku. Mimo że oficjalnie zawiadomiono  
o śmierci wujka w obozie jenieckim w Strasburgu, pozostawała iskierka nadziei, 
która przecież umiera ostatnia. Wspomnienie wojny i lat przedwojennych pojawiało 
się w niekończących się opowiadaniach. Wielokrotnie słyszałem opowieści mojego 
ojca o działaniach wojennych z 1939 roku, o tym jak zostali otoczeni i rozbrojeni 
przez Armię Czerwoną w miejscu, które ojciec opisywał jako teren „między 
Zdołbunowem a Dubnem”. Dziś to miejsce położone na Ukrainie. Ojciec w 1939 
roku służył w 1 Pułku Lotniczym, na najnowocześniejszym lotnisku wojskowym  
w Małaszewiczach pod Brześciem. Wycofywał się do Rumunii i tam zastał go 
pamiętny 17 września. Wiele było tych opowieści o konspiracji, o wywózkach na 
przymusowe roboty do Rzeszy, w końcu o tym, jak mojego ojca i stryja koniec 
wojny zastał w Magdeburgu, dokąd byli wywiezieni jako robotnicy wraz z innymi 
mieszkańcami Lipin. Opowiadali też o ich powrocie do domu. Także o wysiedleniu 
w 1944 roku przed nadchodzącym frontem. W takiej atmosferze dorastaliśmy.

Wiedzę o świecie, o sytuacji politycznej czerpano z Wolnej Europy. Już wtedy 
nie wierzono oficjalnym wiadomościom. Żartowano sobie: „Tu rozgłośnia Polska 
Radia Wolna Europa – podajemy prawdziwe wyniki Toto-Lotka”.

Wiele mówiąca przestrzeń
Wróćmy jednak do dziecięcych spraw. Pamiętam, jak uroczyście uruchomiono 

przystanek kolejowy Słoneczna. Przyjechała lokomotywa parowa, przecinano 
wstęgę, a aktu tego dokonał ówczesny sołtys Lipin pan Stefan Kacprzak, którego 
przezywaliśmy „Kiekuś” albo „Kiko”. Lokomotywa całą mocą swojego gwizdka 
obwieściła światu, że przystanek kolejowy Wołomin-Słoneczna  został uroczyście 
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otwarty. Autorem nazwy „Słoneczna” był pan Lipski, główny księgowy Zakładów 
Stolarki Budowlanej, a także inicjator budowy osiedla Słoneczna i bodajże 
pierwszy prezes tej Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”. Wtedy nie było jeszcze 
mowy o osiedlu mieszkaniowym. Zaczęło powstawać około 1958 roku. Stolarka 
potrzebowała ludzi do pracy i mieszkań dla pracowników. Na terenie późniejszego 
osiedla rozciągały się wydmy żółtego piasku porośnięte gdzieniegdzie krzakami 
wikliny. Był to teren po wyciętym podczas wojny lesie. W miejscu, gdzie dziś stoi 
blok o numerze 4 postawiona została wieża triangulacyjna. Na szczyt prowadził 
system drabin. Dawniej podczas prawie każdej burzy wybuchał pożar. Gdy zawyły 
syreny strażackie, grupa chłopaków z Długiej biegła, by wejść na wieżę i zobaczyć, 
gdzie się pali. Drabiny były „takie sobie”, ale nie słyszałem, by ktoś spadł.

Latem chodziliśmy się kąpać na „trzeciak”, taki niby „zalew”, tuż przed mostem 
kolejowym w Zagościńcu. Zimą, a każdej zimy śniegu nie brakowało, jeździliśmy 
na sankach i łyżwach, przykręcanych do butów.

Atrakcją szczególną były mecze hokejowe rozgrywane na zamarzniętych stawach 
u państwa Ciechomskich. Kije do hokeja były przeróżne, od zakrzywionego kawałka 
gałęzi począwszy, po skręcone dwa kawałki drewnianej listwy.

Przypomina mi się pewne zdarzenie, którego wstydzę się do dziś. Taki głupi 
szczeniacki „dowcip”. Otóż pewnej zimy bawiliśmy się na podwórku. Pojawiła się 
spora grupa dzieciaków. Temperatura gdzieś około minus piętnastu stopni i mnie 
do głowy przyszedł szatański pomysł. Sprowokowałem moją siostrę Ewę, by 
językiem dotknęła do kłódki. Ona oczywiście w akcie przekory, o który mi chodziło, 
dotknęła. Język jej się przyczepił do zmarzniętego metalu. Cierpiała bardzo. Gdy 
ojciec dowiedział się o tym, nie było mi już do śmiechu. Później, jako ludzie dorośli, 
wielokrotnie śmialiśmy się z tego z siostrą. Wybaczyła mi, ale wstydzę się tego 
nadal, mimo że upłynęło od tego zdarzenia ponad pół wieku. Dlatego dziś publicznie 
przyznaję się do winy.

Atrakcje w gospodarstwach rolnych
Zupełnie osobną sprawą były „atrakcje” związane z gospodarstwami rolnymi. 

Pola ciągnęły się od ulicy Długiej do „Nowej Drogi” czyli obecnej Lipińskiej. Były to 
niewielkie gospodarstwa, ale uprawiane niezwykle starannie. Dawały zadowalające 
plony. Pamiętam, że wielką atrakcją było młócenie zboża. Określonego dnia 
przyjeżdżała ekipa z maszyną do młócenia, dla nas dzieci „cudem techniki”. 
Maszynę napędzał pas transmisyjny ze spalinowego silnika diesla tzw. esiaka. 
Każdy gospodarz organizował  ekipę 7- 8 osób. Wyciągało się snopki ze stodoły, 
podawało na maszynę. Tam je rozwiązywano a następnie po przejściu przez 
maszynę ponownie związywane wracały do stodoły. W młockarni kłosy były 
omłócone z ziaren i odwiane z plew. Robiliśmy takie specjalne wiązadła ze 
słomy. Pracowało się w określonym tempie i rytmie, aby cały zespół funkcjonował 

prawidłowo. Jako uczeń szkoły średniej uczestniczyłem w tych pracach pomagając 
sąsiadom i rodzinie. Obserwowałem jedność między ludźmi we wspólnym działaniu.

Dziś niewielu mieszkańców osiedla Niepodległości zdaje sobie sprawę z 
tego, że była tu, jeszcze nie tak dawno, zwyczajna wieś z uprawnymi polami. Tu  
w rytmie przyrody ludzie wychodzili do prac polowych. Pola żywiły wiele rodzin. 
Były źródłem utrzymania. Wiosną orki i zasiewy, sadzenie ziemniaków, latem 
żniwa a wczesną jesienią wykopki i siew ozimin.  Pasły się tu  krowy, w chlewikach 
hodowano świniaki, piały koguty, gdakały kury, gęgały gęsi, a po polach biegały 
zające i fruwały kuropatwy.

Pola przecinał, mniej więcej na wysokości dzisiejszej Kościelnej, rów. Płynęły nim 
różne rzeczy. Ścieki z huty też. Nad tym rowem prowadziła ścieżka, którą ludzie  
z okolicy chodzili do kościoła. Pamiętam takie obrazki, że w lecie panie z okolicznych 
wiosek szły boso trzymając w ręku buty. Przed wejściem do kościoła, w najbliższym 
domu przy studni, myły nogi, a po wyjściu z kościoła znów te buty zdejmowały i szły 
do domu boso. Chodzenie boso było czymś normalnym, zwyczajnym i oczywistym. 
O płaskostopiu mało kto słyszał.

Zmiany, zmiany, zmiany...
Znów wrócę do lat dziecięcych. Najmłodsi byli chyba bardziej szczęśliwi, 

wybiegani, często umorusani. Było biednie, ale cieszyliśmy się tym, co było.
Dziś ulica Długa jest zupełnie inną drogą. Śladów opisywanych lat prawie nie 

ma.. Po wywłaszczeniach, pod budowę osiedla Niepodległości, w latach 70 i 80 XX 
wieku rozebrano domy, wycięto drzewa, a ludzie zamieszkali gdzie indziej. Część 
na osiedlu Lipińska, część w innych miejscach. Ulica Długa  przestała istnieć, 
pozostała tylko w naszych wspomnieniach.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Elwira Dąbrowska

50 lat Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie

19 maja 2017 r. - na ten dzień czekali wszyscy: dyrekcja, nauczyciele, 
uczniowie, rodzice, absolwenci oraz sympatycy wołomińskiej „piątki”. To 
wtedy odbył się jubileusz 50 lecia. Jednak gorączkowe przygotowania do 
uroczystości zaczęły się dużo wcześniej. Właściwie już na początku września.

Nauczyciele w specjalnie powołanych zespołach pracowali nad przygotowaniami. 
Każdy z nich zaangażował się w te działania. Im bliżej do terminu, tym napięcie 
wzrastało. Ostatnie dwa miesiące szkoła żyła przede wszystkim jubileuszem.

Wreszcie nadszedł oczekiwany przez wszystkich dzień.

Na kolejne 50 lat
Obchody rozpoczęły się o godzinie 9:00 mszą świętą celebrowaną przez biskupa 

Marka Solarczyka w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie. Wzięli 
w niej udział uczniowie oraz zaproszeni goście.

Następnie wszyscy wrócili do budynku szkoły, gdzie na sali gimnastycznej odbyła 
się dalsza część uroczystości.

Zaczęło się od wprowadzenia i zapalenia przez westalki ognia olimpijskiego. 
Kolejne wydarzenia zapowiadali Iga Kulczyńska-Firszt oraz Wojciech Plichta.

Po przywitaniu zebranych przyszedł czas na przemowy. Rozpoczęła dyrektor 
Zespołu Szkół nr 5 pani Małgorzata Posmyk. Podziękowała za to, że może być 
dyrektorem tak wspaniałej szkoły. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz: 
burmistrz Wołomina pani Elżbieta Radwan, która poinformowała o planowanym 
remoncie szkoły oraz wicestarosta wołomiński Adam Łossan. Przemawiali również 
przedstawiciele: Polskiego Komitetu Olimpijskiego (z wybitną polską płotkarką Grażyną 
Rabsztyn na czele), Polskiego Związku Koszykówki, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan Wołomin”, dyrektorzy wołomińskich 
szkół i przedszkoli, prezes wołomińskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
przedstawicielka NSSZ Solidarność Wołomin oraz Rady Rodziców. Wszyscy gratulowali 
dotychczasowych sukcesów i życzyli pomyślności na kolejne pięćdziesiąt lat.

Po przemowach przyszedł czas na nagrody dla najdłużej pracujących oraz 
wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

W związku z jubileuszem szkoła zorganizowała konkursy dotyczące poezji 
Cypriana Kamila Norwida oraz polskich olimpijczyków. W trakcie uroczystości 
laureatom wręczono nagrody.

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

Domy na ulicy 
Długiej - stan 

obecny.
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Część oficjalną zakończyło ugaszenie ognia olimpijskiego. Wtedy przyszedł czas 
na przedstawienie przygotowane przez uczniów i absolwentów pod kierunkiem 
polonisty Dariusza Marcinkowskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich 
etapów kształcenia. Nie zabrakło pokazu siatkarzy i koszykarek oraz prezentacji 
pucharów. Po wzruszającym spektaklu uroczystość dobiegła końca.

Trochę historii
Powstanie wołomińskiej „Piątki” związane jest z hasłem „1000 szkół na tysiąclecie 

chrztu Polski”. Budowę rozpoczęto w 1960 roku. 1 września 1966 roku o 8:00 na 
stadionie sportowym odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1966/67. 
Nie zakończyły się jeszcze prace budowlane, więc uczniowie początkowo uczyli 
się w sąsiednich placówkach. Pierwszym dyrektorem został Feliks Szturo, który 
w znacznym stopniu przyczynił się do powstania placówki. Od 22 września 1966 
roku wszystkie lekcje zaczęły odbywać się w nowo powstałym budynku.

Od początku istnienia szkoły działała w niej biblioteka oraz świetlica i stołówka. 
Powołano również sekretariat, zapewniono opiekę medyczną.

25 września 1971roku po długich staraniach szkole podstawowej nadano imię 
Cypriana Kamila Norwida. Uroczystość zbiegła się ze 150 rocznicą urodzin poety. 
Dlaczego wybrano właśnie tego poetę? Powodów jest kilka: pochodził z okolic 
Wołomina, był wszechstronnym humanistą – cenił człowieka, każdego bez względu 
na pochodzenie, czy kolor skóry.

Dzięki usilnym staraniom kierownictwa szkoły 28 kwietnia 1972 roku szkoła 
otrzymała sztandar. Dziesięciolecie nadania szkole imienia poety zbiegło się ze 
160 rocznicą urodzin wieszcza. Dlatego rok szkolny 1981/82 przyjął za patrona 
właśnie Cypriana Kamila Norwida

W wyniku różnych zmian oraz reform w edukacji szkoła kilkukrotnie zmieniała 
swoją strukturę. W 1991 roku utworzono w niej III Liceum Ogólnokształcące  
w Wołominie. Placówka stała się więc Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 16. 
W 1999 roku, w związku z powstaniem Sportowego Gimnazjum nr 3, rozpoczęła 
się likwidacja liceum poprzez wstrzymanie naboru do klas pierwszych. W 2003 
roku Gimnazjum otrzymało imię Polskich Olimpijczyków. Od 1 września 2003 roku 
nastąpiły zmiany w numeracji szkół. Tak powstał Zespół Szkół nr 5 w skład, którego 
wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Cypriana Norwida oraz Sportowe 
Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków. W związku z obecną reformą oświaty 
szkoła zostaje przekształcona w ośmioklasową Sportową Szkołę Podstawową  
nr 5 im. Polskich Olimpijczyków1.

Sport i nie tylko
„Piątka” prowadzi klasy sportowe z piłką siatkową dla chłopców oraz koszykówką 

dla dziewcząt. W związku z tym może się pochwalić licznymi sukcesami w tych 

1 Więcej informacji o historii szkoły można znaleźć pod adresem: http://www.zs5wolomin.pl/historia-szko-y.html.

dyscyplinach. Do największych osiągnięć koszykarek należy wicemistrzostwo 
Polski w 2012 roku oraz mistrzostwo Polski rok później. W sumie od 1996 roku na 
Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej drużyna z „Piątki” zdobyła 26 medali, 
w tym 11 złotych. Największym sukcesem siatkarzy jest Mistrzostwo Polski w 1999 
roku. Na Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej chłopcy zdobyli 21 medali, 
z czego 11 złotych.

Jednak uczniowie „Piątki” nie ograniczają się tylko do tych dwóch dyscyplin.  
Z powodzeniem startują w zawodach piłki nożnej, piłki ręcznej, pływania oraz wielu 
innych. Szkoła stawia na sport. Organizuje „Igrzyska na Piątkę”, których głównym 
zadaniem jest propagowanie sportu i zdrowego trybu życia już od najmłodszych lat.

Placówka żyje nie tylko sportem. Od 12 lat prężnie działa w niej teatr pod 
kierunkiem Dariusza Marcinkowskiego. To uczniowie z piątki, już od kilku lat, swoimi 
występami uświetniają obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Wołominie. Spektakl 
„Dziewczyny Wyklęte” zajął pierwsze miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Małych 
Form Teatralnych w Warszawie. Otrzymał również Grand Prix Festiwalu, Nagrodę 
Publiczności oraz sześć wyróżnień indywidualnych.

Uczniowie z powodzeniem startują w konkursach recytatorskich, plastycznych, 
muzycznych i wielu innych.

Szkoła nr 5 jest placówką z duszą, która daje szerokie możliwości rozwoju 
uczniom, dba o swoją kadrę i chętnie współpracuje z rodzicami.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Zofia Michalik

Życie codzienne w Wołominie 
w latach 50 i 60 XX wieku

Pierwsze moje wspomnienie pochodzi dokładnie z dnia 6 grudnia 1950 roku. 
Wtedy to przyszła na świat moja młodsza siostra Marysia. Miałam wtedy 3 lata 
i 5 miesięcy i wraz z moim 5-letnim braciszkiem Rysiem staliśmy w dużym 
pokoju naszego mieszkania przy ul. Kościelnej 41 w Wołominie, odwróceni 
tyłem do obszernego łóżka, na którym spoczywała nasza mamusia. 

Oboje niecierpliwie oczekiwaliśmy na przylot bociana, który przez otwarty, w ten 
mroźny dzień, lufcik miał wrzucić nam dzidziusia. Nagle usłyszeliśmy głośny płacz 
nowo narodzonej Marysi, odwróciliśmy się i … jakież było nasze rozczarowanie, gdy 
po bocianie nie pozostało już śladu! Zamiast więc cieszyć się z narodzin siostrzyczki, 
wybuchnęliśmy głośnym płaczem. Były to bowiem czasy, kiedy większość dzieci 
rodziła się w domach, przy fachowej asyście położnej, a ponadto wszystkie dzieci 
w wieku przedszkolnym wierzyły w przynoszenie dzieci przez bociana albo w 
znajdowanie ich w kapuście.

Wspólnota mieszkańców
Radość z przyjścia na świat kolejnego potomka podzielali zresztą wszyscy 

sąsiedzi, gdyż w tamtych trudnych czasach powojennych mieszkańcy takich 
kamienic tworzyli autentyczną wspólnotę – ludzi ciężko doświadczonych przez wojnę 
i okupację, mozolnie odbudowujących swoje życie od nowa. Nasza jednopiętrowa 
kamienica był połączona z dwoma dwupiętrowymi domami wspólnym obejściem, 
którego punktem centralnym była studnia-pompa, stanowiąca nie tylko źródło 
czerpania wody, ale też ważny ośrodek wymiany informacji. Obszerne podwórze od 
strony zachodniej ograniczał długi rząd komórek na węgiel i drewno, przedzielonych 
wspólną pralnią. Mniej więcej w połowie podwórza królował duży trzepak – 
w charakterze głównego urządzenia sportowego - oblegany przez dzieciarnię. 
Uprawiając akrobacje na trzepaku, chcąc nie chcąc bywaliśmy świadkami egzekucji, 
dokonywanych przez sąsiadów płci obojga na znajdującym się obok specjalnym 
pniu, gdzie skracano o głowę kury, kaczki i inne ptactwo domowe. Nikomu to wtedy 
nie przeszkadzało! Od strony północnej podwórze ograniczały obiekty dziś budzące 
grozę, a w tamtych czasach całkiem normalne – drewniane ustępy o czterech 
kabinach na około 25 rodzin!!! Obok znajdował się otwarty pojemnik służący do 
wylewania nieczystości. Za to dalej, od strony północnej i wschodniej, rozpościerały 



269Życie codzienne w Wołominie w latach 50 i 60 XX wieku268 Zofia Michalik

się ogródki lokatorów, a za nimi dzikie zarośla, wśród których latem budowaliśmy 
szałasy i bawiliśmy się w Indian.

Mieszkania i wielkie pranie
Nie było wówczas w Wołominie placów zabaw dla dzieci, nawet przy nielicznych 

przedszkolach i szkołach ich nie było. Wobec dramatycznego braku lokali w szybko 
rozwijającym się mieście, przedszkola organizowano w kompletnie do tego celu 
nie przystosowanych lokalach mieszkalnych, pozbawionych przeważnie stałego 
ogrzewania, wody i kanalizacji. W latach 1950-1955 „w dziedzinie warunków 
socjalno-bytowych” zmieniało się jednak niewiele. Wprawdzie powstało w tym 
czasie Wołomińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Nowej Wsi, 
które wyremontowało kilka domów przy ulicy 6 Września oraz zbudowało kilka 
pierwszych po wojnie bloków przy ulicy Sikorskiego, jednak potrzeby szybko 
rozwijającego się miasta były ogromne.

Moja rodzina i rodziny naszych sąsiadów uchodziły wówczas za szczęściarzy, 
gdyż przydzielone nam mieszkania były w niezłym stanie technicznym, dość 
obszerne i jasne. Ich utrzymanie w czystości wymagało jednak dużo wysiłku, 
zważywszy konieczność używania węgla do gotowania i ogrzewania. A podłogi, 
zarówno w kuchni, jak i pokojach wykonane były z pięknych jasnych desek, 
wymagających systematycznego szorowania i pastowania. Oczywiście, nieznanym 
wynalazkiem były wówczas posadzki z terakoty lub choćby linoleum. Rolę łazienki 
pełnił kącik w kuchni z miednicą na specjalnym stojaku, z dwoma wiadrami po 
bokach – na czystą i brudną wodę. W pobliżu kuchni węglowej stała jeszcze 
jedna, mniejsza miednica, służąca do zmywania naczyń. Nikt tego dokładnie 
nie liczył, ale z pewnością przy pięcioosobowej rodzinie trzeba było przynieść  
i wynieść kilkadziesiąt wiader wody dziennie! No i oczywiście kilka wiader węgla 
z komórki. Poza drobnymi przepierkami, prania w domu się nie robiło. Do dużego 
prania służyła wspólna pralnia na podwórzu, z wielką kuchnią węglową na kotły do 
bielizny pościelowej, obrusów, ręczników i białych koszul. Każda gospodyni miała 
do dyspozycji swój kocioł, natomiast balia była wspólna. Do balii wlewało się gorącą 
wodę, wsypywało utarte szare mydło, wstawiało swoją tarę i … rozpoczynało, 
trwający zwykle kilka godzin, rytuał prania. Było to jednocześnie gwarne i wesołe 
spotkanie towarzyskie, gdyż wokół balii stawało kilka kobiet na raz, a te, które tego 
dnia nie prały, często przysiadały na ławkach pod ścianami, żeby nic nie uronić  
z najnowszych nowinek sąsiedzkich.

My, dzieciaki, bardzo lubiliśmy ten czas wielkiego prania, gdyż nasze mamy 
i babcie, zajęte robotą i pogwarkami, nie zwracały uwagi na nasze harce na 
podwórku. Nasza mama, osoba słabego zdrowia, niestety nie uczestniczyła  
w owych „spotkaniach towarzyskich” w pralni, lecz korzystała z usług zamieszkałej 
po sąsiedzku zawodowej praczki. Ta zresztą stosowała  tę samą technologię, co 
nasze sąsiadki, tylko balię miała własną. Za to towarzyszyliśmy naszej mamie  

w maglu. Tu, podobnie jak w podwórzowej pralni, również miały miejsce interesujące 
spotkania towarzyskie. W związku z wprowadzoną przez właścicielkę magla 
samoobsługą, klientki oczekujące na swoją kolej skracały sobie czas wymieniając 
ploteczki z życia kamienicy i okolic. (Stąd do dziś żartobliwie używane przez 
niektórych określenie „radio-magiel” na nie całkiem sprawdzone źródło informacji).

My dzieci nieszczególnie byliśmy zainteresowani treścią owych pogawędek, 
za to potężna, wydająca budzące grozę dźwięki machina magla była nieustannie 
przedmiotem naszej fascynacji. A wychodziła z niej nieskazitelnie gładka 
bawełniana bielizna pościelowa, obrusy, ręczniki i koszule męskie. Wraz z rozwojem 
budownictwa mieszkaniowego w Wołominie w latach 60-tych, a zwłaszcza 70-tych 
oraz burzliwym postępem techniki, balie i tary powędrowały na strychy, a ich miejsce 
zaczęły zajmować dzisiaj uchodzące za kultowe pralki „Frania” – elektryczne pralki 
wirnikowe, często wyposażone w wyżymaczkę i automatycznie podgrzewające 
wodę.

Placek z kruszonką
W warunkach mieszkaniowych wielu rodzin (w tym mojej) nastąpiła prawdziwa 

rewolucja: w każdym nowym mieszkaniu pojawiła się łazienka! Z wanną, umywalką  
i toaletą oraz…z pralką „Frania”. Wodę do kąpieli trzeba było wprawdzie podgrzewać 
w elektrycznym bojlerze, ale cóż to był za luksus, w porównaniu z poprzednim 
spartańskim trybem życia. Nadal jednak trzeba było dźwigać wiadra węgla z 
piwnicy do ogrzewania mieszkań i gotowania na kuchni węglowej. Chociaż 
utrzymanie kuchni w czystości stało się już łatwiejsze, gdyż deski zastąpiły płytki 
PCV, a na ścianach pojawiły się kafelki. Kolejnym ułatwieniem stały się pojedyncze 
ramy okienne, niewymagające uciążliwego rozkręcania i skręcania przy każdym 
myciu. (Taką zabytkową konstrukcję okien można jeszcze do dziś zaobserwować  
w niektórych przedwojennych domach komunalnych). W latach 50-tych i 60-tych XX w.  
te podwójne ramy okienne, oddalone od siebie ok. 10 cm, pełniły jednak bardzo 
użyteczną funkcję, a mianowicie służyły zimą jako nieosiągalne u nas wówczas 
lodówki! Od wiosny do jesieni nietrwałe produkty spożywcze, jak masło, sery  
i śmietanę, przechowywano w wiadrach z zimną wodą. Latem oczywiście wodę 
trzeba było dość często zmieniać. Z mięsem i wędliną nie było problemu, gdyż 
jadano je rzadko, mięso przetwarzano zaraz po nabyciu. Był to przeważnie żywy 
drób, nabyty na miejscowym targu. Czasem kupowało się od sąsiadów-wędkarzy 
świeżo złowione ryby, które również oczyszczano, smażono i spożywano tego 
samego dnia. Ludność Wołomina w latach powojennych była uboga, a zaopatrzenie 
w artykuły spożywcze więcej niż skromne. Pokolenie, którego dzieciństwo przypadło 
na lata 50-te, z rozrzewnieniem wspomina pajdy

świeżego chleba, moczone w wodzie ze studni i gęsto posypane cukrem, 
jako prawdziwy rarytas. W niedzielę, po obowiązkowym rosole z własnej roboty 
makaronem, jadło się najwspanialszą rzecz na świecie – placek drożdżowy  
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z kruszonką. Znikał natychmiast! Poza wizytami w maglu, inną wielką atrakcją 
podwórek w latach 50-tych były cotygodniowe odwiedziny, jak to się wtedy mówiło 
„chłopa” lub „baby” ze wsi ze świeżą dostawą nabiału: mleka, śmietany, białego 
sera, masła, jajek. Ach, jakie to wszystko było pyszne!

A co najważniejsze, stanowiło cenne uzupełnienie nader skromnej oferty handlu 
państwowego! Dzieci czekały na te odwiedziny zaprzyjaźnionego rolnika jeszcze 
z innego, dla nich niemniej ważnego powodu: po opróżnieniu wozu z prowiantu 
pozwalał nam usadowić się na nim na słomie i odbyć przejażdżkę aż „do końca 
świata”, czyli do torów kolejowych, na końcu ulicy Sikorskiego. Chłopcom nawet 
czasami pozwolił powozić! A zimą przyczepiało się do takiego wozu sanki i pędziło 
aż „do końca świata”!

Ulubiona pora roku
W ogóle zima w mieście dla dzieciarni lat 50-tych była ulubioną porą roku.  

W tych latach przeciętne rodziny nawet nie marzyły o wyjazdach w góry czy tym 
bardziej do „ciepłych krajów” podczas ferii zimowych. Narty były poza zasięgiem 
ich możliwości finansowych, natomiast w każdej rodzinie były sanki i rzadziej 
przypinane do zwykłych butów łyżwy. Wtedy jeszcze nikt nie słyszał o globalnym 
ociepleniu. Zimy były mroźne, śnieżne i długie i zdarzało się, że śnieg zalegał na 
ulicach aż do wiosny i po powrocie ze szkoły szliśmy jeździć na sankach, staczać 
bitwy na śnieżki i lepić bałwany. Popularnym „sportem” zimowym był także zjazd 
na sankach z dość licznych wówczas w Wołominie, pokrytych śniegiem, górek 
piasku. Sport z dzisiejszego punktu widzenia raczej ekstremalny, gdyż zjeżdżało 
się z owych górek wprost na jezdnię. Najbliżej mojego domu był „stok” przy ulicy 
Kościelnej w miejscu, gdzie później „Społem” wybudowało dom handlowy „Hermes”, 
a obecnie mieści się dyskont „PEPCO” i redakcja „Wieści Podwarszawskich”, a ruch 
samochodowy nie ustaje przez cały dzień. W latach 50-tych z rzadka przejeżdżał 
tędy wóz konny i to głównie w dni targowe… Druga, także bardzo popularna, ale już 
znacznie wyższa górka znajdowała się po drugiej stronie torów, u zbiegu ulic Armii 
Krajowej i Piłsudskiego (zgodnie z aktualnym nazewnictwem), tu gdzie obecnie 
funkcjonuje małe targowisko miejskie. Był to jednakże stok dla zaawansowanych, 
dlatego dzieci mogły z niego (legalnie) korzystać tylko w towarzystwie rodziców. 
Jeśli chodzi o łyżwiarstwo, to najpopularniejszym miejscem uprawiania tego 
sportu były glinianki, znajdujące się na terenie dzisiejszego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji „Huragan”. Na ogół były one zamarznięte przez całą zimę, a wypadki 
niezamierzonej kąpieli zdarzały się sporadycznie, kiedy marcowe słońce przygrzało 
nieoczekiwanie mocno. Ja ze swego dzieciństwa lepiej zapamiętałam zamarzniętą 
zwykle zimą podmokłą łąkę, znajdującą się tam, gdzie w latach 50-tych kończyła się 
ulica Kościelna, czyli w miejscu urzędu pocztowego i nieczynnego od lat budynku 
Telekomunikacji Polskiej. Dalej ciągnęły się już tylko pola uprawne. Po parzystej 
stronie granica ulicy Kościelnej znajdowała się wówczas tuż za kościołem Matki 

Bożej Częstochowskiej, zaś stronę nieparzystą zamykał obiekt dziś już nigdzie 
w Polsce niespotykany, a mianowicie obszerny „parking” dla wozów chłopskich, 
którymi mieszkańcy okolicznych wiosek zjeżdżali do kościoła tak, jak dziś zjeżdżają 
swoimi toyotami, oplami, mercedesami i innymi wypasionymi „brykami”, ewentualnie 
„furami”. Parking ów przedzielały długie poziome drągi, do których przywiązywano 
konie i wieszano worek z „obrokiem”.

Sezon piknikowy
Wiosną ulubioną formą rekreacji, zwłaszcza w dni wolne od pracy i zajęć 

szkolnych, były tzw. „majówki”. W niedzielę, zaraz po porannej mszy św., 
zaopatrzeni w koce oraz prowiant na cały dzień wołominianie całymi rodzinami 
ciągnęli na „trzeciak”, czyli w oddalone jakieś trzy kilometry od centrum miasta 
malownicze okolice rzeczki Czarnej. Większość rodzin miała tam swoje ulubione 
stałe miejsca, do których prawo było powszechnie respektowane. Nasza rodzina 
wraz z kuzynami rezydowała w cieniu wiekowego dębu na niewielkim piaszczystym 
wzniesieniu. U stóp pagórka rozciągała się przepiękna łąka, pełna kwiatów, ptaków, 
motyli i koników polnych. Z tych kwiatów pletliśmy z babcią różnokolorowe wianki, 
układaliśmy cudowne bukiety. Łąkę przecinała rzeczka Czarna, dzika wówczas  
i nieuregulowana jak dziś, ale pełna niespodzianek i tajemnic, płyciutka, tak że mogły 
w niej bezpiecznie brodzić nawet przedszkolaki. Było jednak miejsce, przyciągające 
szczególnie młodych mężczyzn, żądnych mocniejszych wrażeń. Pod usytuowanym 
nad rzeczką mostem kolejowym Czarna tworzyła spore zagłębienie i dogodne 
warunki dla skoków do wody. Za trampolinę służył oczywiście rzeczony mostek. 
Ów naturalny zbiornik wodny przez wiele lat pełnił funkcję pływalni miejskiej, która 
została oddana do użytku dopiero w latach 70-tych. Innym popularnym miejscem 
majówek i pikników rodzinnych były Białe Błota, położone w sąsiedztwie Górek 
Mironowskich. Niestety, dzisiaj tereny te są całkowicie przyrodniczo zdegradowane.

Być razem
Poza sezonem piknikowym w mieście kwitło życie towarzyskie. Mimo 

dużo gorszego niż obecnie statusu materialnego mieszkańców, mimo dziś 
niewyobrażalnych braków w zaopatrzeniu w artykuły spożywcze, spotykano 
się z okazji chrzcin, urodzin, imienin itp., ale jeszcze częściej bez żadnej okazji, 
żeby porozmawiać, pożartować, potańczyć – pobyć razem. Wśród młodzieży 
licealnej i studenckiej niezwykle popularne były „prywatki”, czyli potańcówki  
w domach prywatnych albo akademikach. Pamiętam, że w tych ostatnich najczęściej 
serwowanym daniem bywał … kisiel! 

Ktoś, kto nie może pamiętać tamtych czasów, powie zapewne, że tak powszechny 
udział w życiu towarzyskim brał się z nadmiaru wolnego czasu, gdyż życie płynęło 
wtedy o wiele wolniej, niż dzisiaj. Nic bardziej mylnego! Trudno dziś byłoby policzyć 
godziny spędzone w kolejkach do sklepów, w urzędach, na poczcie, w aptece 
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(nota bene, w latach 50 i 60 w Wołominie czynne były dwie (!) apteki). A ileż 
czasu wymagało zaopatrywanie rodzin w żywność (wszelkie przetwory, smalec, 
pierogi, makarony, soki, itp. robiono własnoręcznie), cerowanie i łatanie odzieży, 
ręczne pranie, sprzątanie bez użycia odkurzaczy (wówczas u nas niedostępnych), 
zmywanie naczyń bez zmywarek itd...itp. A nie należy także zapominać, że wolne 
od pracy i nauki były tylko niedziele i święta! Nie było zresztą takiego pędu do 
bogacenia się, gdyż podaż dóbr konsumpcyjnych była niezwykle ograniczona. 
Nie można było kupić na wolnym rynku mieszkania. Zdobycie talonu na samochód 
graniczyło z cudem. Nie można było podróżować za granicę, nie istniały urządzenia 
elektroniczne, a pierwszy zegarek dostawało się na 18 urodziny. Z całą pewnością 
nie było takiej, jak dziś presji otoczenia na podnoszenie swego statusu przez 
posiadanie jak największe ilości dóbr, nawet za cenę więzi rodzinnych i społecznych.

5-letni Rysio Michalik.
Majówka na Trzeciaku.

1 IX 1954 r - uczennica I klasy Zosia, uczeń III klasy Rysio i 3-letnia Marysia 
na ul Kościelnej.

Pierwszoklasistka na rowerze - 
marzenie wielu dzieci.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Piotr Roguski

Cięciwa
Fragmenty powieści biograficznej

Drogi Czytelniku „Rocznika Wołomińskiego”. Publikuję swój czwarty tekst 
wspomnieniowy, dotyczący lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, czyli 
okresu, w którym wzrastałem i dojrzewałem w naszym mieście. Wcześniejsze 
teksty nosiły charakter retrospekcyjny, trzymały się faktów i łatwo poddawały się 
weryfikacji. Najnowsza publikacja odbiega od tych zasad, podąża w kierunku 
literatury, która od wieków była i pozostała mieszanką prawdy oraz zmyślenia, 
królestwem nieskrępowanej fantazji. Autor uprasza więc swojego Czytelnika, by 
uwzględnił tę zmianę optyki i nie dziwił się opowieściom ucznia. Są one utkane  
z przeróżnych wątków, sytuacji, postaci oraz języków, prawdziwych oraz 
zmyślonych, a wszystko po to, by powstał wołomiński świat magiczny. Inna kwestia 
to pytanie, na ile udało się autorowi taki świat stworzyć?

Prawda jest dziwniejsza od fikcji; fikcja musi mieć sens

Leo Rosten

Nie ma ulicy, domu, ani tablicy pamiątkowej, ergo nie ma mnie. Czy może być 
coś, czego nie ma? Pozwól jednak, że zapytam, w jakim sensie? Czy rozpatrujesz 
byt w relacji do niebytu, czy do bycia, o czym pierwsze wzmianki znajdziesz  
u Platona w Sofiście? 

Siedzieliśmy jeszcze w ławce szkolnej, może działo się to wczoraj, a może grubo 
wcześniej, na pewno jednak w czasach dobrze już minionych, kiedy niedojrzałość 
podpowiada odważne myśli. Odpowiedziałem bez wahania: istnieją okropne byty, 
dusze niespokojne wędrujące po świecie; dzielą się na cierpiące i pokutujące, inne 
to bestie złośliwe, straszą i wielki rumor czynią. Każdy głupi to wie. 

‒ A diabeł też jest? 
‒ Oczywiście. 
‒ Potrafisz udowodnić? 
Bez trudu przyszedł mi do głowy nowy dowód na istnienie diabła. Dorzuciłem 

go do 36 André Fossarda i przygwoździłem koleżkę. Jeszcze próbował odgryźć 
się podchwytliwym pytaniem: 

 ̶  Skoro takiś mądry, to powiedz, ilu apostołów ma diabeł? Ponieważ byłem 
obkuty w temacie, bez zastanowienia odparowałem: 

Posiadanie takiego pojazdu w latach 50-ych 
było marzeniem ściętej głowy.
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 ̶  Więcej niż dwunastu! 
Co można powiedzieć na takie dictum acerbum? Tylko dodać dictum sapienti sat!
O duchu, którego widział gruby młynarz, słyszeli wszyscy. Kikut balkonu 

pobliskiego młyna przypominał, że za okupacji Niemcy powiesili na nim pana 
Ogonowskiego. Za co, nikt nie wiedział dokładnie. Nawet siwiuteńki jak apostoł pan 
Sikorski. Mówił tylko, że wystarczyło cokolwiek. Nie spodobałeś się żandarmowi 
na ulicy, ktoś doniósł na ciebie na gestapo, handlowałeś na czarno lub po prostu 
pomogłeś bliźniemu. Wszędzie donosiciele i konfidenci, nikt nie był pewien 
dnia ani godziny, aresztowali, kogo chcieli, winny, niewinny, całe rodziny, ludzi 
przypadkowych. Mówiło się: człowiek znaczy tyle, ile Żyd za okupacji. 

Nocami nieboszczyk zawodził okropnie. Nie wiadomo, czy płakał nad sobą, czy 
nad światem? Okolicę opanowało przerażenie, dzieci moczyły się po nocach, starsi 
bali się wychodzić z domu, nawet do wychodka. Dopiero po kilku dniach komendant 
zezwolił na pochówek. Grabarze przenieśli ciało na cmentarz i zakopali w zimnym 
grobie, których przybywało jak grzybów po deszczu; śmierć walczyła z żywymi, 
biorąc srogi odwet za lata pokoju. Sprawdziło się, co przypuszczałem. Gdy duszy 
coś nie pasuje, może opuścić grób, wałęsać się po ulicach lub zamieszkać na 
strychu domu. Czy potrzeba mocniejszego dowodu? Chyba że zmienimy adres 
lub rozbiorą dom, wtedy duch zniknie z pamięci, ale czy na pewno? Cięciwa kryje 
wiele tajemnic. 

‒ A wiesz, jak tam trafić? 
‒ To nic trudnego, musimy tylko przypomnieć sobie sporo szczegółów, wtedy 

odnajdziemy ścieżkę, która doprowadzi nas do celu. 
‒ Czego tam będziemy szukać? 
‒ Mistrz Nisargadatta Maharaj powiedział: nic wartościowego nie przydarzy się 

umysłowi, który dokładnie wie, czego chce. Ruszamy o świcie.

Szyba nie zbiła się sama
Kwiatowa jeden, mieszkania cztery. 
‒ Gdzie to jest? – pyta milicjant. 
‒ Koło huty – chłopak melduje jak na spowiedzi świętej. 
‒ Starej czy nowej? 
‒ Starej. 
‒ A kto tam jeszcze mieszka? 
‒ Na dole od Wileńskiej ciocia Leokadia z Elką, od podwórka Jurek, Maniek, 

Kazik, Ulka, Teresa, później stróż, dalej my, a na piętrze Adam…
Zaciął się, milczy, pełen obaw, co przyniesie groźna mina dyżurnego. 
‒ Jak pytają, odpowiadać bez kręcenia. Zrozumiano? 
Na szczęście złamany ołówek zarządził nadzwyczajną przerwę w przesłuchaniu, 

akurat wystarczyło, by przełknął ślinę i wymienił wszystkich mieszkańców domu. 
Pytany dalej z przesadną gorliwością opowiedział, co dostrzegło oko ucznia 

klasy czwartej szkoły podstawowej. Przyciśnięty do muru surowym spojrzeniem 
siedzącego za barierką kaprala MO zapewne wyznałby niejedną jeszcze tajemnicę 
podwórka, która pochłonęłaby kolejne szare kartki papieru w linię i spowodowała 
wezwania w celu stawienia się i udzielenia odpowiedzi na wnikliwe pytania, a może 
nawet doprowadziła do zatrzymania celem bliższego wyjaśnienia zaistniałych 
okoliczności. Władza ludowa w osobie dyżurnego komendy powiatowej nie kryła 
negatywnego stosunku do obywatela. 

‒ Im więcej szczegółów w notatniku służbowym, tym łatwiej trafić na ślad 
wroga. Szpieg, malwersant, rozwodnik, świadek Jehowy, kułak, cinkciarz, złodziej, 
rozwodnik, obibok czy zwykły niezadowolony to nitka do siatki, która jak pajęczyna 
oplata naszą ludową ojczyznę. Więcej czujności, towarzysze. Kapral znał na 
pamięć słowa komendanta, słyszał je na każdej porannej odprawie. Nawet we śnie 
mogą przyjść ludziom do głowy takie myśli, że nie upilnujesz. Społeczeństwo ma 
prawo wiedzieć, kto odpowiada za braki na rynku, za złą jakość wyprodukowanych 
towarów. Podczas służby na ulicach, skwerach, podwórkach czy w budynkach 
publicznych nie ma niewinnych. Partia liczy na nas, nie pobłaża wrogom ludu. 

Pierwsze zdanie zanotowane przez dyżurnego nigdy nie pozostaje bez ciągu 
dalszego, domaga się dekonspiracji szczegółów. Wystarczy, że padnie nazwisko, 
imię, gdzie mieszkasz, do jakiej szkoły chodzisz i kolejne pytania same ustawiają 
się w kolejce do odnotowania przez milicyjny służbowy środek piszący. Zalecenia 
są jednoznaczne: notować wszystko, mieć oczy i uszy szeroko otwarte. 

Pytanie, czy obywatel na swej drodze życiowej może uniknąć konfrontacji  
z przedstawicielem władzy, utrwalenia w formie notatki w raporcie dziennym, nie 
jest błahe. Dobrze pisać, znaczy czynić myśl widzialną. Redaktor kalendarza 
biurowego przedrukował zdanie Ambrose Bierce’a, co wydatnie przyczyniło się 
do jego popularyzacji. Pewnie chciał dać czytelnikowi do zrozumienia, że myśl 
materializuje się na dowolny sposób. Każdy wyblakły ślad ołówka lub kleks 
atramentu funkcjonariusza urzędu ma w sobie ukrytą moc, o czym wiedzieli już 
starożytni. Może latami spoczywać w archiwum, gdy zajdzie potrzeba, zostanie 
zdetonowany i wróci oskarżeniem lub posłuży za dowód epokowego odkrycia. 
Kto, jaki sąd będzie badał zapomniane okoliczności, rozpytywał świadków, szukał 
właściwych złoczyńców, gdy skuszeni przez niskiego rangą biesa internauci 
rozrzucą po sieci garść kamieni? Wtedy nie będzie przy tobie nikogo nawołującego 
do opamiętania. Ukamienuj, krzykną, ukamienuj! 

Niektórzy autorzy oszczędzają swoich czytelników i pomijają mało istotne 
szczegóły akcji, na przykład, dlaczego doszło do przesłuchania. Od samego 
początku uczeń tłumaczył z płaczem, że to nie on zbił szybę w remizie strażackiej. 

‒ Szyba nie zbiła się sama – milicjant swoje w poszukiwaniu winnego. 
‒ Ale to nie ja – chłopak ryczał jak bóbr. To mnie popychali, każdy chciał zobaczyć 

walki bokserskie w remizie. Później starsi uciekli. 
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Szkoda, że nie wierzymy zapewnieniom posądzonych i pomówionych, tak wiele 
mają do powiedzenia, a tracimy głowę dla zwykłych materiałów operacyjnych 
wytworzonych ręką dyżurnego funkcjonariusza, zwanych przez oskarżycieli 
dokumentami historycznymi. Na szczęście wejście ojca zapobiegło katastrofie. 
Kapral zapisał w rozpoczętej notatce: „do wyjaśnienia”. W drodze powrotnej  
w powietrzu zawisło zdanie mistrza Lao Tse: gdy tylko stworzysz sobie jakąś troskę, 
podejdź do niej z humorem. Dużo czasu musiało upłynąć, zanim diabłu stępiono 
rogi, a trosce ujęto powagi. Na pytanie, skąd czerpać wiedzę, jak zachować się 
odważnie i mądrze, pani bibliotekarka poleciła na pierwszy ogień bajki chińskie. 
Za lekturę uczeń zabrał się jeszcze tego samego dnia, zadra buntu tkwiła głęboko. 
Z opowieści o mistrzu Jang wyciągnął ważną naukę. Oto ona.

Pewien mistrz imieniem Jang miał wielu uczniów. Któregoś dnia zapytali: ‒ 
mistrzu, co jest szczęściem? 

Opowiedział im o wielu drogach, które można obrać, by osiągnąć szczęście. 
Uczniowie spierali się, która jest najwłaściwsza, a może dwie-trzy razem: spokój 
wewnętrzny, zdrowie, bogactwo, przyjaciele, rodzina...? Jeden z nich był zdania, że 
nie należy się rozpraszać i trzeba iść jedną drogą. Mistrz przysłuchując się dyskusji 
zaczął zbierać kije leżące wkoło, tak mniej więcej siedem, po czym związał je 
sznurkiem. Zawiązek podał uczniom, by każdy spróbował, czy go złamie. Siłowania 
się uczniów, pojedynczo i grupowo, nie dały rezultatu. 

‒ Mistrzu, powiedzieli, to nie jest możliwe. 
‒ Owszem – odpowiedział. 
Rozwiązał sznurek i biorąc do ręki każdy kij, łamał go skutecznie. Człowiek, który 

zrozumie, co jest ważne w życiu, będzie jak ta wiązka kijów, nic go nie złamie. 
Inaczej, pokona go najdrobniejszy problem. 

Bajka jak kij ma dwa końce, kto zrozumie, ten już wie.

Kłopoty władzy ludowej
W tym czasie panowało przekonanie, tak oczywiste jak powiedzenie „częste 

mycie skraca życie”, że wszystko co brzydkie i śmierdzące musi być ukryte przed 
ludzkim okiem i w żadną propagandę kapitalistyczną o pachnących sraczach 
zwanych z obca toaletami, mogącymi konkurować ze świeżo otwartym sklepem 
mięsnym, nikt by nie uwierzył. Higienie oraz estetyce życia obywateli partia nie 
poświęciła ani jednego plenum, wychodząc ze słusznego zapewne założenia, że 
społeczeństwo żyje poważniejszymi problemami, niż gdzie i jak ma się załatwiać. 
Teoretycy socjalizmu uparcie milczeli na ten ważny temat, więc życie codzienne 
radziło sobie po swojemu. Trzeba otwarcie przyznać, że radziło sobie w stopniu 
porównywalnym z zaspokajaniem niedoborów na rynku.  ̶  Niczego w sklepie nie 
kupisz, a żyć trzeba – mawiał znajomy ojca. Wola władzy w składaniu obietnic 
ludziom pracy nie pokrywała się z ich realizacją. Jeszcze nie zorientowała się, 
że do głosu meldują się nieuleczalne choroby socjalizmu. Na pytanie redaktora 

gazetki zakładowej, dlaczego nikt nie sprząta w ubikacji pracowniczej, bo wygląda 
jak nie przymierzając obora, sekretarz POP odpowiedział krótko. – Co mi tu, 
towarzyszu, pieprzycie o toalecie. Klasa robotnicza s.. tam, gdzie chce, a ja mam 
na głowie ważniejsze problemy. I zakończył zebranie odczytaniem najnowszej 
uchwały egzekutywy w sprawie brakoróbstwa tudzież konieczności podniesienia 
efektywności pracy na każdym stanowisku.

Adam został ochrzczony na porządnego katolika i poszedł do pierwszej komunii 
jeszcze przed wojną. Dopiero w ogólniaku dzięki organizacji młodzieżowej 
dowiedział się, że wybrał niewłaściwą drogę, z której powinien jak najszybciej 
zawrócić. Dynamika rewolucyjnych zmian wymagała zerwania z przeżytkami 
katolicko-burżuazyjnymi. Zyska przez to nową świadomość, rewolucyjną, dostanie 
się na studia, a jako półsierota otrzyma stypendium. Trzeba uczciwie powiedzieć, 
że nie miał nic przeciwko jasnej wizji sprawiedliwości społecznej, perspektywie 
wyrównywania szans najbiedniejszych. Organizacja postawiła warunek: musi 
skończyć z wybujałym indywidualizmem i wtopić się w kolektyw. Dom nie protestował 
zbytnio, a Pan Bóg zawsze cierpliwy dla grzeszników postanowił zaczekać i na 
niego. Nie masz ojca, nie dam rady ci pomóc, chcesz się kształcić, co szkodzi pójść 
na pochód z portretem Józefa Wisarionowicza?! Czterdzieści lat później koledzy 
ze służby Totus Tuus byli podobnego zdania co aktywiści organizacji młodzieżowej 
i uznali, że obrał niewłaściwą drogę. Kolejna Polska postawiła go przed nie lada 
dylematem, kim był wówczas: karierowiczem, zaprzańcem, Judaszem, złym 
Polakiem, a może TW? 

‒ Kto nie czyni szkody drugiemu, nie ześwini się dla korzyści własnej, jaka 
ideologia może go znieprawić, jaki sąd osądzić? ‒ pytała pani Zofia, nasza 
polonistka. A filozof Jean Cocteau dopowiadał rozsądnie, że nie należy mylić 
prawdy z opinią większości. Elementarna sprawiedliwość nie poczytuje za grzech 
działań chroniących życie. Duch historii unoszący się nad obłokami gniecie ludzi 
na ciasto i przerabia na własne kopyto, gdzie chce i jak chce. Żadna władza nie 
lubi pytań, chętnie udziela wywiadów, konferencji prasowych, poucza, wyjaśnia. 
Kto nie pojmuje wielkości ducha czasu, sam sobie winien. Dla opornych ma 
przygotowaną kozę, dla wątpiących szkolenia, posłusznych nagrodzi awansem  
w pracy, aktywistom da mieszkanie i wczasy. ‒ Ale kto was nauczy życia, gdy mnie 
zabraknie? Kto wykieruje na porządnych ludzi? 

Nie na próżno kursuje powiedzenie: kto chciałby mieć muła bez wad, powinien 
chodzić piechotą. Nikt rozsądny nie zadaje nierozsądnych pytań. Zawiłości 
ontologiczne nowego ustroju nie miały przystępu do pracujących przy wannie 
hutników, ani do ich żon stojących w kolejkach. Nikt nie pytał, dlaczego słońce 
wstaje i zachodzi, dlaczego raz są zimy długie i mroźne, raz krótkie i mokre. 
Hutnik pytał, dlaczego niczego nie rzucili do mięsnego? Diabeł niezadowolenia 
nie próżnował, krążył po domach i ulicach jak wilk pośród stada owiec. Trzeba 
przyznać, że klasa robotnicza była poinformowana przez radio i prasę codzienną  
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o obiektywnych trudnościach w produkcji tucznika. Stale ujawniano afery z udziałem 
nieuczciwych dyrektorów zakładów mięsnych i wskazywano na międzynarodowe 
powiązania szkodzące ludowej ojczyźnie. Ale dostojność argumentacji najwyższych 
przedstawicieli partii i rządu nie niwelowała ani na jotę problemu braków  
w zaopatrzeniu. Przyjmowano kolejne uchwały KC, wydawano odpowiednie 
instrukcje i wszystko na nic. Nie pomagały upojne zapewnienia: tylko patrzeć, 
towarzysze, jak społeczeństwo odczuje poprawę na rynku. Prasa swoje, lud swoje: 
obiecanki cacanki, a głupiemu radość. [...]

Śmierć Smolinosa i jej konsekwencje
Również umieranie jest jednym z naszych życiowych zadań. Marek Aureliusz 

nie pasował do zalecanych lektur szkolnych, niektóre książki czekają długo na 
czytelnika, czasem nawet bezskutecznie. Inna sprawa, jaki pożytek z niego, gdy 
dziecko ryzykowało wejście na koślawe schody prowadzące na strych domu? 
Skuteczniejsza okazywała się przestroga o Czarnej Damie, która mogła skusić do 
wyjrzenia przez niezabezpieczone drzwi balkonowe i zepchnąć na ulicę. 

Kto mógł przypuszczać, że młody Smolinos zabije się na poniemieckim BMW, 
marzeniu każdego wyrostka, by siedzieć w przyczepie albo na tylnym siedzeniu? 
Od tego dnia wszystko się zmieniło, matki zabroniły zabaw, trzymały dzieci pod 
kluczem. Zarządzono alarm równy pojawieniu się czarnej wołgi. Smolinos leżał 
cały w Lilium tigrinum, liliach tygrysich, w sali telewizyjnej domu huckiego. Telewizor 
przykryto kirem, krzesła wyniesiono na zaplecze, a ze stołu w ping-ponga zrobiono 
katafalk. Nie każdy mógł wejść, tylko starsi i rodzina. Dzieci wypędzono na podwórko, 
co najwyżej zaglądały przez szybę, przerażone, co będzie dalej. Dotychczasowa 
wiedza o stabilności świata, że umierają tylko starzy, schorowani i niepotrzebni 
nikomu ludzie, legła całkowicie w gruzach, po tym gdy śmierć przyszła po Jurka. Nie 
pomogły prośby ani zaklęcia, włożyli go do ciasnej trumny i nie było odwrotu. Leżał 
jak Smolinos, prawdziwie nieżywy, do wczoraj kolega, teraz bez szans, by wstał  
i wrócił na podwórko, na którym czekaliśmy. Nie reagował, dziwnie spokojny, obojętny, 
nieobecny, a może obrażony? I po co to wszystko? Złość trwa krótko, gdy gra się  
w nogę, liczy się podanie, kiwka i celny strzał. Później razem na glinianki wykąpać się. 
I co z tego, że czasem piłka schodzi z nogi, trafia w głowę, kostka uderza w kostkę, 
kolano w kolano? Nawet za najcięższy faul dają tylko czerwoną kartkę, ale następny 
mecz grasz już normalnie, tamto się nie liczy. Co takiego zrobił, że niebieski sędzia 
odgwizdał go i wykluczył z życia na dobre? Już więcej nie zagra w nogę, ani nie 
przejedzie się na moim rowerze. A chciał zrobić tylko parę rundek. Nie miałem żalu, 
rower stał w komórce i nie był mi wtedy potrzebny. Jeździł, kto chciał. Nikomu nic się 
nie stało, więc dlaczego on? To wszystko nie miało najmniejszego sensu. Chorowałem 
z przerażenia, wyobrażałem sobie, że leżę na jego miejscu i zaraz zakopią mnie  
w zimnym grobie. Nie wsiadłem już na rower, omijałem dom hucki, nie chciałem słyszeć, 
że ktoś umarł i odbędzie się pogrzeb, na widok księdza przechodziłem na drugą 

stronę. Doszło do tego, że przestałem chodzić do kościoła, nie zdejmowałem czapki 
przed krzyżem, nie żegnałem się przed jedzeniem, bojkotowałem pacierz przed snem. 
Przecież to wszystko na nic, nie działa, nie pomaga, puste słowa i gesty. I było mi z tym 
dobrze, bunt mobilizował siły do życia, pomagał zapomnieć, odsuwał ciemne myśli. 
Ale jak długo można udawać, że nie istnieje coś, co istnieje, wciska się do oczu i uszu, 
zamąca myśl, wytrąca ot tak sobie ze spokoju, równowagi ducha, dobrego humoru. 
Może więc ma rację Marek Aureliusz i trzeba pogodzić się z myślą, że wszystkie 
rozwiązania poza śmiercią są prowizoryczne? Musiało kiedyś do tego dojść. Kiedy 
lęk przed psami stawał się dziecinną igraszką, zabawką, skoro mógł pomóc kij. Co  
w zamian, co ze Smutną Damą? Gdzie szukać lekarstwa, by żyć pod jednym dachem  
z nieuchronnym? Tak schroniłem się pod opiekę pana Sikorskiego. Przyznał, że  
w młodości był w seminarium, ale zakochał się, zrzucił sukienkę, założył rodzinę  
i zajął się stolarką. W tych sprawach mogłem mu więc zaufać. Opowieść z pierwszej 
ręki.

‒ Służba ministranta nie jest lekka, wymaga dyscypliny, posłuszeństwa  
i cierpliwości, koniecznych cech na drodze ku doskonałości. 

Stary stolarz mówił o doskonałości mało jeszcze doskonałej, przedsionku 
doskonałości prawdziwej, o której można dowiedzieć się więcej z cienkich broszurek 
opisujących życie cnotliwych panien i młodzieńców. Przeszli konieczne stopnie 
wtajemniczenia, zahartowali się w stresie przygotowań do wielu uroczystości, 
czekali latami na awans pelerynkowy, służbę z ręczniczkiem, wodą i winem, pieczę 
nad dzwonkami. To niezbędne kroki na ciernistej drodze służby. Każda dusza 
złakniona świętości musi doznać koniecznych upokorzeń, krzywd i wyrzeczeń, 
słowem, świętego wiatru hartującego wolę w twardej żegludze po niespokojnych 
wodach życia. 

‒ Jak życie w ogóle nie jest proste, tak szczeble wczesnej kariery kościelnej 
nie są usiane różami, mój chłopcze. Kto wytrzyma ministranturę, może iść dalej 
na zakonnika lub na księdza. Służba jest ciężka, nikt nikogo nie oszczędza, za to 
praca pewna, warunki niezłe, chleb czasem słodki. [...]

Zakład fryzjerski pana Konarzewskiego
‒ Jak człowiek urodzi się w małym miasteczku, to potem przez pół życia myśli, 

że nic się na świecie nie zmienia – powiedział dziennikarz do zawiadowcy stacji. 
Na odchodne dorzucił: w d.... mam małe miasteczka, wypijmy za zmiany..., ale 

nie dopił z powodu kancika. 
Na Kościelnej miał zakład fryzjerski pan Konarzewski, mała, ruchliwa osóbka,  

z wystającym grzebieniem w górnej kieszonce mocno sfatygowanego białego 
niegdyś kitla. Zachodził tam, kto musiał. Dzień wizyty wisiał w powietrzu i spadał 
na ucznia w najmniej oczekiwanym momencie. Jedyne co odwlekało egzekucję, to 
choroba. Za którymś razem odwrotu nie było. Jako rasowy fryzjer pan Konarzewski 
lubił snuć  różne opowieści. Wszystkie były niezwykle ciekawe, poznał tysiące ludzi, 
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nazbierał przez lata sporo interesujących obserwacji i dzielił się nimi za darmo, 
gratis, bez doliczania do rachunku. Tego dnia wszystko biegło po staremu, choć 
klient zaszedł do zakładu po raz pierwszy, nieświadom panujących zwyczajów. 

‒ Pana ostrzyc w kancik? – zapytał mistrz, nienawykły do podobnych pytań. ‒ 
Broń Boże. Normalnie – odpowiedział gość.

Dalej sprawy potoczyły się zwyczajnie. Pan Konarzewski zaczął jakby od 
niechcenia. 

‒ Szanowny pan pewnie pierwszy raz u nas, dawniej to się strzygli częściej. 
Na przykład Zygmunt, trzy ulice stąd mieszkał, bandzior jakich mało. Wychodził  
z więzienia, zaraz do mnie i od drzwi wołał: panie Konarzewski, zrób pan ze mnie 
człowieka. Hulał dzień i noc, jeden, drugi skok i starczyło na jakiś czas. Nie miał ręki, 
niby inwalida, ale ludzie wiedzieli, że kradł węgiel na kolei i ucięło mu. Długo nie 
zabawił na wolności, później przez jakiś czas był spokój. Bali się go jak ognia, gdy 
spojrzał spode łba, ciarki przechodziły, żylasty, a czupryna niby u lwa, lepiej zejść 
takiemu z drogi, nie było żartów i kompanów miał niezłych. Wszystkich wyłapali  
i powsadzali, milicja nie patyczkowała się, za d..., za przeproszeniem, i do paki. 

– Pan pewnie z Warszawy? U nas to głównie wieś widać na ulicy, przyjeżdża taki 
na targ i za pracą do huty. Rano, jak pierwsza zmiana wysypie się z pociągu, to nie 
skłamię, prawdziwy najazd szwedzki, po pracy wykupują wszystko, ale myśli pan 
szanowny, że któryś zajdzie się ostrzyc? Szwagier szwagra maszynką przejedzie  
i cała wieś na jedno kopyto. Moim zdaniem nasz lud jest jeszcze ciemny, nie ma za 
grosz poczucia estetyki. Najlepiej pasuje mu w copce. Na okrągło, zima czy lato, 
a pod czapką co? Brud i nieporządek. A propos, czytał pan Kisiela? Całkowicie 
się z nim zgadzam, że lud podwarszawski jest brzydki i rubaszny, ani to chłop, 
ani mieszczanin i, powtórzę za autorem, Boże odpuść, chamy! Pan to co innego, 
panisko całą gębą, w kapeluszu, twarzowy, będzie pasował do fryzury. 

Gość zamówił golenie i strzyżenie, wizyta przeciągnęła się, opłacało się czekać, 
chyba po raz pierwszy. Mistrz nie śpieszył się, robił swoje, miało się wrażenie, że 
jego ręce to dwa bezszelestne automaty, bez potrzeby angażowania głowy, która 
zajęta była opowiadaniem nowych historii. Niektóre znałem, teraz dodał dwie nowe, 
ogromnie fascynujące. Spodobały się nie tylko mnie, dziennikarz też je zapamiętał 
i opisał. Pierwsza przypominała pewnego fachowca od instrumentów muzycznych, 
zwłaszcza organów. Mocno trunkował, jak mówił pan Konarzewski, i wtedy odgrażał 
się: Jeśli mnie tu szlag trafi, to wszyscy zdechniecie w grzechu, bo kościoły zamkną 
– kościół bez muzyki nie ma u Boga żadnej zasługi, choćbyście nawet po dziesięć 
złotych na tacę dawali. I pił, aż go zgubiła wódka. Strzygł się u mnie także samo 
w kancik. Wstrząsająco brzmiała opowieść o rymarzu, niejakim Barcikowskim, 
którego regularnie zdradzała żona. Gdy ją przyłapał z gachem na schadzce, 
bił przez tydzień i krzyczał: przyznaj, które moje?! Przed śmiercią nieszczęsna 
wyznała, że tylko jedno, to ostatnie, całkiem rude jest jego. Barcikowski upił się, 
wziął siekierę i pozabijał wszystkie, bez różnicy swoje, nieswoje. Kiedy w końcu 

z ust mistrza padło gotowe i zręcznie odsunął fotel, dziennikarz nie oglądając się 
w lustrze zapłacił, założył płaszcz, nasadził kapelusz i wyszedł. Teraz moja kolej. 
Dopiero po latach dowiedziałem się od Marka Hłaski, jak zareagował dziennikarz, 
gdy odkrył, że został ostrzyżony w kancik. Dla nas normalka. Następnego dnia 
zjawiasz się w szkole i już od progu nic tylko „te kancik”. 

Szkoła dobrego wychowania
Marianna krzątała się cały Boży dzień, gdyby mogła to pewnie i dłużej. Tylko 

noc była jej sojuszniczką. Miała żelazny organizm po dziadku Józefie, trzy-cztery 
godziny snu musiało wystarczyć, co pozostało, wykorzystywała na dorabianie 
szyciem. Od Horacego wiedziała, że cierpliwość czyni lżejszym to, czemu nie 
można zaradzić. Kto jest w stanie przeciwstawić się szaleństwom historii? Co udało 
się zdobyć, musiało wystarczyć. Walkę o węgiel, podpałkę, codzienne kubły wody 
do gotowania, picia, zmywania, higieny własnej, drobne przepierki, sprzątanie  
i gotowanie miała pod kontrolą. Dużo chleba, ziemniaków, chudego mleka, zupa, 
placki, naleśniki, chleb przypiekany na patelni, kaszanka, gdy wieś przemyciła 
coś do miasta. Wszystko palce lizać. Wieczna gonitwa po sklepach, w kółko to 
samo, nie ma, może jutro przywiozą, chleb często na zeszyt, jeszcze gorący, 
cukier z wodą, smaczny, nowa pajda i na podwórko, ulicę. Niestety, nie udało jej 
się zrealizować zaleceń Kamili Chołoniewskiej, by różnicować jadłospis rodzinny 
w porze letniej i zimowej. Autorka popularnego poradnika jeszcze sprzed wojny 
była zdania, że latem dobra gospodyni powinna na niedzielny obiad zaserwować 
lekki rosół z kury z lanymi kluseczkami, na drugie podać potrawkę z kury z ryżem, 
na deser zaś kompot z surowych owoców. Zimą należało położyć nacisk na dania 
pożywniejsze, np. zupę pomidorową z kaszą owsianą, na drugie pieczeń cielęcą 
z ziemniakami i szpinakiem, na deser kruchy placek z serem. Nikt nie powinien 
czuć się głodny, tym bardziej, że autorka zalecała zaserwować na kolację nóżki 
w galarecie. Mój Boże, tak łatwo wszystko przyrządzić, szkoda że brakuje paru 
produktów. Tymczasem komenderuje, rozrządza, wysyła, pilnuje, wstaje, rozpala 
w piecu, szykuje śniadanie, wyprawia do szkoły, gdy trochę spokoju wtedy pranie, 
sprzątanie, ale dzieci już wracają ze szkoły, obiad, lekcje, ktoś z sąsiadów zagląda, 
zmierzcha się, czas na spanie, dużo wody, rozkładanie łóżek, za oknem ostatnia 
zmiana wraca z huty, lampka w kuchni, jeszcze pozbierać myśli, przemyśleć wydatki, 
zaplanować, połatać, pocerować. Prowadziła dom, jak dowódca na polu walki. Tylko 
jasne polecenia mogły zaradzić klęsce na dzisiaj i pomóc w życiu późniejszym. Kto 
zaprzeczy trafności komend?

‒ Swoje zdanie będziesz miał, gdy zostaniesz dyrektorem. 
‒ Uczysz się nie dla mnie, a dla siebie.
‒ Głupich dla mądrych zawsze wystarczy.  
‒ Czy się modlisz czy nie, twoja sprawa, ważne, że cię widzą w kościele. 
‒ Trzymaj z tymi, którzy chcą trzymać z tobą. 
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Z pewnością zgodziłaby się z radą Gombrowicza dla Filipa: „trzeba zawsze 
wzwyż, a nigdy w dół”, tudzież ze zdaniem: „żeby poznać swą lepszość, trzeba 
wynaleźć sobie kogoś dużo gorszego”.

Jak wytrawny analityk śledziła poczynania władzy. Niejedna refleksja wytrzymała 
próbę czasu:

‒ Brak złudzeń czyni człowieka odporniejszym. 
‒ Władzy trzeba schodzić z drogi. 
Sporne mogą wydawać się dyrektywy życiowe promujące postawę wycofania. 

Bliższa jej była maksyma „nie zabieraj głosu pierwszy, bo cię zauważą”, niż ta 
sama, tyle że odwrócona: „pyskuj ile wlezie, wtedy cię zapamiętają”. Różnica  
w ocenie warunku korzyści jest podstawowa, płynąca z obranej taktyki: defensywnej 
lub ofensywnej. Przed potępieniem lub odrzuceniem warto rzecz raz jeszcze 
przemyśleć. Liczy się wynik końcowy, idzie w świat. Prawda? Prawda. Jak wyrzucają 
cię drzwiami, wejdź oknem, masz sprawę do załatwienia. Prawda? Prawda. Pokorne 
cielę, dwie matki ssie. Prawda?

Lista była dłuższa. Miałem wrażenie, że studiowała po nocy przypisywane 
Tomaszowi z Kempen pisma o naśladowaniu Chrystusa. Jednak wbrew Tomaszowi 
powtarzała za epikurejczykiem Lukrecjuszem:

 ̶  Nie bój się tego co nowe. 
Najbliższe sercu wydało się jej przysłowie chińskie:
 ̶  Największą chlubą nie jest to, aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po każdym 

upadku dźwignąć się i stanąć na nogi. 
Hartowało wolę w czasach rozchwianych, bez punktów orientacyjnych, gdy łatwo 

o wywrotkę, z której trudno się czasem podnieść.

Bajka o wędkarzu i złotej rybce
Tej nocy ojcu przyśniła się bajka o wędkarzu i złotej rybce. 
Pewien mieszkaniec Cięciwy siedział w gorące popołudnie nad rzeczką Trzeciak  

i łowił ryby. Było sennie, jak w polskim sierpniu, upał rozleniwiał ciało i myśli. Osadził 
wędkę w piasku skarpy, nasunął czapkę na oczy i oddał się marzeniom. Kiedy 
tylko poczuł ruch na żyłce, zerwał się na równe nogi, pociągnął za wędzidło i aż 
usiadł ze zdziwienia. Na haczyku trzepotała się maleńka rybka, która przemówiła 
do niego ludzkim głosem.

‒ Rybaku z Cięciwy, wypuść mnie, jestem księżniczką z bajki, którą zła wróżka 
przemieniła w rybkę.

‒ Słyszę, że nie jesteś rybką, ale coś za coś. Wypuszczę cię, a ty zrobisz coś 
dla mnie, przecież jesteś księżniczką.

‒ Co chciałbyś, bym uczyniła?– zapytała.
Wędkarz zastanawiał się chwilę. Nie mógł wymagać zbyt wiele, by nie spłoszyć 

rybki, ale przydałby się rower. Nim się obejrzał pod drzewem stał nowiutki radziecki 
ZIF. Ho, ho, całkiem nieźle, opłacało się.

Gdy wracał do domu, wszyscy oglądali się, co za gość jedzie na ruskim rowerze. 
Było mu niezmiernie przyjemnie, czuł się kimś ważnym, ale w głowie zaczęła 
kiełkować drobna wątpliwość, czy dobrze zrobił, że ograniczył się tylko do roweru. 
Zobaczymy, co powie żona, to mądra kobieta.

Żona przywitała go wymówkami. Gdy opowiedział o rybce i rowerze, nie 
uwierzyła, upiłeś się i bredzisz głupstwa – powiedziała. Rower okazał się jednak 
prawdziwy, więc wyjaśnienie mogło być tylko jedno, pewnie gdzieś go ukradł. 

‒ Natychmiast go oddaj, bo będą kłopoty. 
– Oddać, łatwo powiedzieć, ale komu? Na milicji nie wezmą, od razu oskarżą, 

że ukradłem i nie wywinę się. 
– Najlepiej oddaj złotej rybce. Powiedz księżniczce, niech go sobie zabiera,  

a da coś bardziej praktycznego. 
– Coś bardziej praktycznego, ale co? 
– Niech sprawi, że przeniesiemy się z tej wilgotnej nory do jasnego, dużego, 

drewnianego domku z ogrodem w jakiejś spokojnej okolicy. 
Wędkarz pojechał na Trzeciak, odczekał, aż nie będzie nikogo i woła: 
̶ Złota rybko, złota rybko..! 
Nie trzeba było długo czekać, z wody wynurzył się piękna księżniczka. 
– Czemu mnie wołasz?  ̶  zapytała. 
– Przepraszam najmocniej, mitygował się wędkarz, ale z rowerem będą kłopoty. 

Wszyscy pomyślą, że go ukradłem i na pewno pójdę do więzienia. Czy możesz 
zamienić go na coś innego? 

– Innego, co masz na myśli? 
- Żona mówi, a to bardzo mądra kobieta, bym poprosił cię o drewniany domek, 

na pewno wiesz, że mieszkam z dziećmi w ruderze, wilgoć w mieszkaniu, dzieci 
chorują, a tak miałyby suche pomieszczenia i dobre powietrze. Dla ciebie to pestka. 

Księżniczka zastanowiła się i odrzekła: w istocie mieszkasz kiepsko, żal mi dzieci, 
w drodze powrotnej będziesz mijał dom drewniany w ogrodzie, zajdź tam, jest twój. 

Wędkarz nie zdążył nawet podziękować, w koło nie było już nikogo. Biegł, jak 
mógł najszybciej, rozglądał się na boki i gdy wszedł na ulicę Boczną pełną domków 
jednorodzinnych, bacznie się rozglądał. Pod numerem trzynastym, w cieniu 
jabłoni, grusz i wiśni mignął mu zarys budynku. Wszedł do środka i oniemiał: żona 
siedziała na ganku, dzieci bawiły się na podwórku, a wszyscy byli bardzo szczęśliwi. 
Szczęśliwe miny bliskich, zwłaszcza żony, są dla mężczyzny największym 
szczęściem. Tak upłynęło kilka lat. Któregoś dnia żona przyniosła wiadomość od 
sąsiadki, że władza ludowa planuje postawić w okolicy bloki mieszkalne. 

– Niech sobie stawia, odpowiedział były wędkarz, który teraz wolny czas spędzał 
w ogródku, co nas to obchodzi. 

– A obchodzi, obchodzi, zaczęła swoje. Sąsiadka mówi, że będą wysiedlać 
właścicieli domków, bo mało im terenu, w zamian dadzą mieszkanie w bloku. 
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– To może niezły pomysł, odpowiedział, nie trzeba będzie palić w piecu, myśleć 
o opale na zimę i czy dach nie przecieka. Wszystko zrobi za nas dozorca. 

– Czyś ty chłopie zdurniał! Jak to kobieta ‒ od razu do wymyślania! – Zabiorą 
majątek, dom czteropokojowy z kuchnią, sień, ganek, duży ogród, a co dadzą, 
jedno mieszkanie. Zaraz dzieci dorosną, gdzie je pomieścisz? 

– Co racja to racja, zmitygował się, ale co możesz zrobić? Jak władza chce, 
zabierze, nie ma rady. 

– Dla ciebie zawsze tylko, „nie ma rady”, wymyśliłbyś coś mądrzejszego. 
Przyparty do muru, bez argumentów, chciał uciec do ogrodu. 

– Dokąd, znowu cię gdzieś niesie? Lepiej leć do swej rybki i zażądaj pomocy, 
niech coś wymyśli, przecież jest księżniczką, a najlepiej niech znajdzie kupca na 
zamianę. Jeszcze jest czas, może ktoś się nie zorientuje.

 – Jak to, bronił się, mam iść na Trzeciak i znowu prosić rybkę o pomoc? Przecież 
może się zdenerwować, że tyle chcemy. 

– Nie przesadzaj, na pewno załatwi, to honorowa dziewczyna, w końcu darowałeś 
jej życie. Idź! 

Chcąc nie chcąc poszedł, rozgląda się, na szczęście nie ma nikogo, zaczyna 
pod nosem. 

– Głupia sprawa, rybko, ale gdy tak dobrze zanalizować naszą sytuację, to żona 
ma całkowicie rację. Jak władza chce, nie ma mocnych, zabierze dom, zabierze 
ogród, przeniesie do bloku. Nie znasz tego uczucia, nigdy nie mieszkałaś w bloku, 
trudno ci wytłumaczyć, jakie to uczucie. Nie chcę niczego, tylko dalej mieszkać  
w domku z ogródkiem, na pewno znasz kogoś, kto chętnie się zamieni. 

Księżniczka zastanowiła się długo i odpowiedziała: z jednej strony masz rację,  
a z drugiej namawiasz mnie do nieuczciwej transakcji, ale zobaczę, co da się zrobić. 

Gdy wrócił do domu, żona od progu obwieściła mu, że właśnie zgłosił się pewien 
pan, który gotów jest na zamianę, oferuje domek murowany, wszystkie wygody, 
ogródek, tyle że dalej od stacji niż u nas. – Od razu się zgodziłam, jutro jedziemy 
oglądać.

Niby księżniczka spisała się na medal, przeprowadzka była kolejnego dnia, ale 
wkrótce zaczęły się kłopoty. Nowy dom okazał się co prawda spory, z wygodami, ale 
jeden pokój wymówiła sobie dawna właścicielka, do tego z wyłącznością łazienki. 
Jak mieszkać z kimś obcym, a za łazienkę mieć komórkę? Pułkownik Wojska 
Polskiego mówił, że to przejściowe, będzie się starał zabrać matkę, ale jeszcze 
musimy się pomęczyć. Do stacji okazało się bardzo daleko, a ludzie donieśli, że na 
hipotece posesji ciążą jakieś zapisy. Łatwo sobie wyobrazić, co czuł były wędkarz, 
gdy żona zaczęła znowu lamentować.

– Biegnij jutro nad rzekę i powiedz rybce, kogo naraiła, niech odkręca wszystko, 
nie chcę tego domu. I nie wracaj z pustymi rękami! 

– Jak spojrzę jej w oczy? 

Ze zwieszoną głową zawlókł się nad rzeczkę. Siedział długo, wpatrywał się 
w wodę i milczał. Słońce już zachodziło, gdy wynurzyła się śliczna księżniczka. 
Powiedziała: widzę, że jesteś smutny, milczysz, domyślam się, co cię trapi. 

– Nawet nie chcę się skarżyć, głupio mi, że znowu przychodzę z prośbą. 
– Uprzedzałam cię, że ostatnia zamiana to podejrzany interes. Nieuczciwy łatwo 

trafia na nieuczciwego. Ale pomogę ci, po raz ostatni. Czuję, że jesteś zmęczony, 
zdrzemnij się parę minut przed drogą, będę czuwała. 

Sen zmorzył chłopa, gdy się ocknął, było rześko i przyjemnie. Wracał do domu 
z ochotą, ale tak kluczył, że nim się zorientował, znalazł się na starej ulicy. Nie 
wierzył własnym oczom, ta sama stara oficyna, to samo stare podwórko, wilgotne 
mieszkanie. Z ciekawością otworzył drzwi wejściowe i zajrzał do środka. W kuchni 
przy garnkach siedziała żona, dzieci bawiły się, nic się nie zmieniło. 

– Znowu poszedłeś nad rzekę, gdybyś chociaż coś złowił! 
Odetchnął z ulgą.

Wujek Janek
Zachodził dobrze już wieczorem, nie spiesząc się do domu. Jako człowiek 

urzędowy miał pełne ręce roboty.
‒ Niech szwagier siada, zaraz zrobię coś do jedzenia.
‒ Nic nie będę jadł, niech bratowa zostanie, wracam z kolacji u przewodniczącego 

Rady Miejskiej. Jeszcze czuję ją w żołądku.
‒ To może coś do picia, herbaty?
‒ Herbaty to się napiję.
Zanim herbata i coś do picia zjawiły się na stole, rozsiadł się wygodnie, poluzował 

krawat i buty, czuć, że miał pracowity dzień. Marianna sprytnie i bezszelestnie 
postawiła kieliszki, rozlała dyskretnie, wyjęła ogórki.

‒ To co, szwagier, na lepsze trawienie...?
‒ Już na dzisiaj wystarczy, ale po jednym, czemu nie?
Wypił, zakąsił, mówił swobodnie i ze swadą, jak przystało na posła z ludu. Z takich 

jak on był Bartosz Głowacki. Dzieci zapędzono do łóżek, ale słyszały wszystko. Było 
to wtedy, gdy zapanowała moda na małe pomieszczenia, wielofunkcyjne, łączące  
w jedną przestrzeń mieszkalną intymność sypialni z powagą salonu. Gdy zachodził, 
nikt nie żałował snu. Czy mogło być coś bardziej interesującego od opowieści  
o królu, który chciał wiedzieć, gdzie leży prawda?

W dalekiej krainie panował pewien król. Dla jednych był dobry i hojny, innych 
wyzyskiwał i ciemiężył. Pierwsi chwalili, że jest taki sprawiedliwy i mądry, drudzy 
szemrali po kątach. Z czasem nawet w publicznych miejscach biedacy domagali 
się poprawy swojego losu. Gdy król dowiedział się o niepokojach wśród ludu, na 
początku bardzo się rozzłościł, a następnie zasmucił. Czym zasłużył sobie na 
brak miłości i szacunku wszystkich poddanych? W tym celu wezwał doradców, 
gubernatorów prowincji, generałów, ministrów i zapytał:



289Cięciwa. Fragmenty powieści biograficznej288 Piotr Roguski

‒ Czy jesteście zadowoleni z moich rządów? 
Jak jeden mąż odpowiedzieli: 
‒ Najjaśniejszy królu, kto śmiałby wątpić, że rządzisz mądrze i roztropnie,  

a nasze dobro masz na względzie. Tylko ludzie nierozsądni lub podatni na podszepty 
wrogów mogą twierdzić, że rządzisz niesprawiedliwie, wyzyskujesz lud, wsadzasz 
do więzienia. Na takich mamy odpowiednie sposoby, rozkaż, a z większą jeszcze 
gorliwością zabierzemy się do pracy.

Ta odpowiedź nie uspokoiła władcy. Pomyślał, skoro jedni mnie chwalą, a drudzy 
ganią, muszę się przekonać, gdzie leży prawda. W tym celu wezwał na tajną naradę 
najmądrzejszego z doradców.

‒ Powiedz mi, co mam zrobić, by poznać prawdę o swoich rządach, chcę bowiem, 
by ludzie żyli dostatnio i szczęśliwie.

‒ Musisz królu zarządzić powszechne referendum, niech każdy się wypowie.
‒ Masz rację – odpowiedział król. Jeśli wszyscy powiedzą, że mnie kochają, 

nie mogą się mylić.
Na najbliższym zebraniu rady gabinetowej król zarządził powszechne referendum. 

Wysłano rachmistrzów do najodleglejszych wiosek i zaczęto zbierać głosy. Gdy je 
zliczono, okazało się, że wszystkie były na „tak”. Przed ogłoszeniem wyników król 
zawezwał ponownie najmądrzejszego z doradców.

‒ Miałeś rację – powiedział. Referendum potwierdziło, że lud mnie kocha. Ale, 
powiedz, skąd te wcześniejsze plotki o niezadowoleniu, przecież głosowanie było 
tajne, każdy mógł się wypowiedzieć szczerze?

‒ Królu – odpowiedział najmądrzejszy z doradców. – Dla panującego nie ma 
znaczenia, czy lud głosuje szczerze czy nie. Zgodnie z instrukcją nasi rachmistrze 
dołożyli należytej staranności i właściwie liczyli głosy. Czyżbyś, panie, nie był 
zadowolony z naszej pracy?

Gdy skończył, było już dobrze po północy.
‒ Muszę iść ‒ powiedział, a w drzwiach dorzucił: 
 ̶  Koledzy posłowie byli pod wrażeniem mądrości starych towarzyszy chińskich.

Wszystko ma swój początek i koniec
Wszystko ma swój początek, nawet początek, podobnie z końcem. Co między, 

należy do nas i da się zapisać datami: od do, lat tyle a tyle, czy potrzeba więcej, 
by ułożyć nawet skromną biografię? Pamiętam o przodku naszym Fortunacie, 
ojcu Mikołaja. Mikołaj był ojcem Bronisława i jego braci: Stanisława, Benedykta, 
Jana, razem trzy pokolenia. Bronisław spłodził Piotra i Jana, których matka miała 
na imię Weronika, a ich żony wspólne imię Anna, razem trzy pokolenia. Piotr był 
ojcem Stanisława i Jana, nie licząc dziewcząt. Stanisław spłodził Mikołaja, razem 
trzy pokolenia. Mikołaj był ojcem Fortunata. Wszystko zapisane w parafialnych 
Libri baptizatorum, Libri matrimoniales i Libri martuorum. Rodowód uzupełniają 
Libri di poesia. Po kądzieli szło tak. Józef wziął za żonę Marię, której rodzicami 

byli Wawrzyniec i Anna. Maria urodziła trzy córki i dała im imiona: Filomena, silna 
zaradna życiowo, Modesta, skromna, Leokadia, troszcząca się o innych. Wszystkie 
na chrzcie otrzymały za patronki święte męczennice, przyglądające się z nieba 
życiu dziewcząt i dość wcześnie nałożyły krzyż na ich ramiona. We wdowieństwie 
Filomena przeżyła lat trzydzieści pięć, Modesta czterdzieści dwa, Leokadia równo 
czterdzieści. Marianna odziedziczyła po Filomenie wszystko, co los przeznaczył 
kobietom jej rodu.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Rafał Pazio

Szlachta, dwór, inteligencja – z okolic Wołomina  
do grona prekursorów Polskiej Szkoły Plakatu

Najsilniejsze skojarzenie, jakie mamy ze słowem „dwór”, dotyczy 
posiadłości szlacheckiej z „Pana Tadeusza” w Soplicowie. Wszystkie jego 
funkcje, role, cechy są utrwalone w naszej świadomości właśnie przez to 
skojarzenie. Czy dwór w Duczkach pod Wołominem był dworem, jak z „Pana 
Tadeusza”?

Z wyglądu tak. Ale w odpowiedzi na tak postawione pytanie należy stwierdzić, 
że ze względu na mieszkańców, pod koniec swojego istnienia, dwór w Duczkach 
bardziej przypominał dom z Bronowic w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego.

Jaki jest dwór?
Nasze spojrzenie na posiadłość szlachecką niewątpliwie kształtuje edukacja i 

znajomość literatury.

Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany;
Świeciły się z daleka pobielane ściany,
Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią od wiatrów jesieni.
Dom mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi,
I stodołę miał wielką, i przy niej trzy stogi...
       Adam Mickiewicz

Zapis w Księgach Koronnych mówi o Duczkach, jako miejscowości, od 1526 
roku. Kilka lak temu społeczność sąsiedzka zorganizowała bieg pod nazwą 
„Duczki 1526”, jak łatwo się domyślić na odcinku 1526 metrów. Wspominam to 
wydarzenie, aby pokazać, że historia może mieć całkiem praktyczny charakter. Tak 
czy inaczej około 500 lat temu przyszło komuś do głowy, aby założyć posiadłość, 
choćby domek myśliwski, właśnie w Duczkach. Dworek Sopliców położony był  
w malowniczej okolicy, na niewielkim wzniesieniu, nad Niemnem. Dworek  
w Duczkach przed wiekami posadowiono nad rzeką (Czarna), w pobliżu szlaku 
drogowego do Warszawy, na którym od około 150 lat leżą tory kolejowe.

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
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Obok budynku w „Panu Tadeuszu” stała wielka stodoła. Jak pokażę w kolejnych 
fragmentach, posiadłość w Duczkach także posiadała zabudowania, służące 
do przechowywania zbiorów. I jeszcze jedno podobieństwo. Dworek Sopliców 
zbudowany był z drewna. Posiadał ganek, z którego wchodziło się do środka. Dwór 
w Duczkach także wzniesiono z drewnianego budulca, co ostatecznie ułatwiło 
unicestwienie, zapewne w 1944 roku, kiedy Rosjanie stali „u bram stolicy”. Docierają 
do mnie przekazy mówiące o tym, że obiekt całkowicie spłonął.

W „Panu Tadeuszu” wnętrze dworu jest urządzone w tradycyjny, staropolski 
sposób. Jak wyglądały pomieszczenia dworku w Duczkach? Nie wiemy. Nie 
zachowały się żadne fragmenty zabudowań, „ruiny Jana”, gdzie można by 
spacerować w majowe popołudnia i oglądać np. zarys amfiladowego układu 
pomieszczeń. Zachowało się jednak kilka mebli i elementów wyposażenia  
z ostatnich lat funkcjonowania posiadłości.

Dwór wyrósł w konkretnej tradycji. Niewątpliwie nawiązywał do architektury 
dworkowej. Jego gospodarzami w XVII czy XVIII wieku byli przedstawiciele 
szlachty. Jaroszewski, właściciel z przełomu XIX i XX wieku, był sędzią, zupełnie 
jak gospodarz Soplicowa.   

Dwór w Duczkach – rycina z 1891 roku. Otrzymaliśmy tę grafikę od dr Ewy 
Górskiej. Widać podobieństwa do klasycznego dworu, który znamy z różnych 

opowieści, zdjęć i źródeł.

Komoda, fotel, świeczniki i żyrandol z dworu w Duczkach. 
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Dwór a inteligencja
Chciałbym jednak podążać do ostatnich lat funkcjonowania posiadłości  

w Duczkach, kiedy mieszkańcy dworu nie przypominali już wąsatych szlachciców. 
Próbowali odnaleźć się w bardzo szybko zmieniającym się świecie. We wstępie 
zaznaczyłem, że bardziej przypominali „gości z miasta”, którzy przybyli na wesele 
do domu Włodzimierza Tetmajera, jak to przedstawił w swoim dziele Stanisław 
Wyspiański. Przypominali te postaci, ale nie w warstwie symbolicznej utworu.

Ostatnim właścicielem posiadłości ziemiańskiej w Duczkach był Jan Mucharski, 
architekt, plakacista, grafik, twórca reklam, który próbował odnaleźć się  
w nowej, zaskakującej zmianami rzeczywistości. Nowe wyzwania stawiał rynek 
pracy, przekształcała się gospodarka, ewaluowało społeczeństwo, rozrastała się 
komunikacja, zmieniał się także dwór.

Wspominany Adam Mickiewicz, który tak głęboko zakorzenił nam obraz 
szlacheckiej posiadłości opisuje rzeczywistość z 1811 i 1812 roku. Pisał, że to 
ostatni  taki dwór, wskazywał na ostatnie obyczaje, pojawił się ostatni, który „tak 
poloneza wodził”. Poeta tworząc „Pana Tadeusza” w 1832 roku przeczuwał, że 
opisywanego świata już nie będzie, a zmiany dotkną także polskiego dworu.

Rozwijająca się narracja
Od urodzenia mieszkam w Duczkach. Docierały do mnie informacje, że gdzieś 

przy ulicy Szosa Jadowska stał dwór. Słyszałem też, że pomiędzy rzeką, a ulicą 
Willową, były zabudowania dworskie. Często zastanawiałem się, jak ta posiadłość 
wyglądała? Kto w niej mieszkał? Rosło we mnie przekonanie, że lokalne wspólnoty 
powinny znać swoją przeszłość, budować na czymś tożsamość. Nadarzyła się 
okazja, żeby odkryć tę tajemnicę, a przynajmniej jej skrawek, wywołać dyskusję. 
Opowieść tak naprawdę dopiero powstaje. Organizujemy wystawy, angażujemy 
ludzi, rozmawiamy, dzielimy się swoimi wspomnieniami, skojarzeniami z obiektem, 
którego obecne pokolenie nie zna. Urodziłem się w latach 70 XX wieku. Mieszkałem 
przy ulicy Szosa Jadowska i już wtedy dworu nie widziałem. Słyszałem tylko  
o skrawkach zabudowań, sterczącym fundamencie czy szarych, dużych kamieniach 
wydłubywanych z ziemi. Bawiliśmy się przy stawie położonym za ulicą Małą. Miał 
owalny kształt i był otoczony drzewami, które wyznaczały regularną ścieżkę. Nie 
mieliśmy pojęcia, że biegamy alejkami spacerowymi dawnego dworu. Nie było też 
w Duczkach mitycznej opowieści o dworze.

Brak legendy utrudniał jakiekolwiek ustalenia. Zaczęły się jednak pojawiać 
informacje, które pozwalały dotrzeć do rozwikłania części zagadki. Jak już pisałem, 
pierwszym sygnałem o dworze w Duczkach były relacje osób mieszkających 
przy ulicy Szosa Jadowska, jak również tych mieszkańców, którzy swoje posesje 
budowali m.in. przy ulicach Miłej, Zachodniej, Grabowskiej, Krótkiej, Nowej. Mówili, 
że swoje działki kupowali od „dziedziczki”. Były to lata 60, 70 XX wieku. W aktach 
notarialnych powtarzało się nazwisko Zofii Mucharskiej, którą przedstawiano jako 

ostatnią właścicielkę dworu w Duczkach. W przestrzeni publicznej utrwaliło się 
takie przekonanie, że dwór gdzieś był.

Zofia Mucharska była wspominana w kontekście rozszerzania się zabudowy 
jednorodzinnej w zachodniej części miejscowości. Dziś w Duczkach mieszka kilka 
tysięcy osób. Nie zawsze tak było. Przed wojną we wsi był dwór, kilka gospodarstw 
i maksymalnie stu mieszkańców.

Pani Zofia Mucharska (w ciemnej 
sukience) podczas wyjazdu 
rekreacyjnego z bliskimi  
i przyjaciółkami (prawdopodobnie  
w Kazimierzu nad Wisłą).
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ostatni właściciel posiadłości ziemiańskiej w Duczkach. Zapatrzył się zapewne na 
Konstantego Woyciechowskiego, swojego sąsiada, także architekta, właściciela 
terenów obecnego Wołomina, który na początku XX wieku urządził na rozległych 
połaciach letnisko sięgające do Helenowa, Zenonowa i Zagościńca, a gościom 
zapewniał transport tramwajem konnym. Duczki także miały być takim letniskiem, 
trochę, jak Ostrówek czy Urle.

Na chwilę chciałbym jednak wrócić do analizowanej mapy. Widać na niej „nad 
torami” Zagościniec i Folwark Nową Wieś z zabudowaniami dworskimi. Właściciele 
dworu w Duczkach przyjaźnili się z mieszkańcami tej posiadłości. Taką informację 
otrzymałem od nieżyjącej już Zofii Szczygielskiej, mieszkanki Duczek, która udzieliła 
bardzo wielu interesujących wskazówek dotyczących historii miejscowości. Dwór 
Nowa Wieś stoi do dzisiaj. Aby tam dojechać trzeba skręcić w Wołominie w ulicę 
Łukasiewicza i kierować się do Zagościńca.

Na mapie widzimy Duczki z zaznaczonymi zabudowaniami wioskowymi. 
Dzisiejsza ulica Szkolna wcale nie zmierzała prosto ku torom, ale odchylała się 
dążąc ku przejściu do Lipinek w Janinie. (Janina od imienia córki właścicieli dworu, 
tak sam Jaroszewek od nazwiska samego właściciela z przełomu XIX i XX wieku). 
Na mapie widać także zarys obecnej ulicy Willowej, która prowadzi do torów, ale 
nie kończy się przejazdem do Zagościńca. Przy Willowej nie dostrzeżemy także 
gęstej zabudowy. Inaczej niż dzisiaj wygląda dojazd do Wołomina. Prowadzi ku 
stacji kolejowej Słoneczna. Warto też przyjrzeć się rzece. Mieszkańcy nie tylko 
Duczek, ale także Wołomina, Lipin, Zagościńca pamiętają, że w latach 60, 70, 80 
XX wieku Czarna nie była uregulowana. Wiła się w malowniczej okolicy. Brzegi 
porośnięte drzewami, a tzw. karpy opuszczały odsłonięte, wężowate zakończenia 
ku wodzie i dawały schronienie licznie występującym rybom. Lubiłem tam zaglądać 
o wschodzie słońca. Widok lśniącego czerwienią, prężącego się w promieniach 
okonia zapierał dech w piersiach. Wielu mieszkańców jeszcze pamięta, że 
brzegi Czarnej stawały się miejscem letniego wypoczynku, a niektóre odcinki 
wspaniałym kąpieliskiem. Tych walorów nie mógł nie dostrzegać Jan Mucharski 

Fragment mapy z widokiem m.in. Duczek, a także sąsiadujących miejscowości 
(lata 70/80 XIX wieku).

Dwór Nowa Wieś. Tablica informacyjna. 
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Do wielu dworów po II wojnie światowej wprowadzano instytucje lub 
przedsięwzięcia związane z uspołecznieniem gospodarki. Były tam m.in. 
mieszkania, szkoły, siedziby organizacji, instytucji czy PGR-y.

Artysta i jego księżniczka
Jan Mucharski, jako ostatni właściciel dworu i całej posiadłości to z jednej strony 

postać istotna z punktu widzenia historii Duczek, z drugiej zaś człowiek, który 
odegrał ważną rolę w kształtowaniu się tzw. polskiej szkoły plakatu, a także grafiki 
użytkowej i architektury.  

W mediach ogólnopolskich omawiano kilka lat temu inicjatywę miłośników 
warszawskich zabytków, którzy uratowali i zrekonstruowali neon nad jednym  
z budynków przy Placu Konstytucji, przedstawiający siatkarkę rzucającą piłki, zwaną 
„warszawską księżniczką”. Twórcą postaci był Jan Mucharski.

„Warszawska księżniczka” - dzieło Jana Mucharskiego.
Plakacista użył tu zasad rządzących zjawiskami świetlnymi (nie widać ich na 

czarno-białej kopii). W wielkim starym żelazku żarzy się ogień, dzięki czterem 
niewielkim, czerwonym półksiężycom. Z kolei litery przypominają kształtem 
skręcony sznur żelazka.

Mistrz sztuki dekoracyjnej
Jan Mucharski urodził się w Warszawie 30 czerwca 1900 roku. Ożenił się 

z córką Felicjana Grabowskiego właściciela dworu w Duczkach. W 1924 roku 
przygotowywał od strony graficznej pierwszą za granicą Wystawę Polską  
w Konstantynopolu. Opracował elewację budynku fabryki samochodów w Lublinie 
„Lilpopp, Rau i Lebenstein” i kilku willi pod Warszawą.

Pierwszy 
znany plakat 
reklamowy 
Jana 
Mucharskiego.

Według materiałów Muzeum Plakatu w Wilanowie (stała wystawa) Jan Mucharski 
przyczynił się do sukcesów Polskiej Szkoły Plakatu z przełomu lat 50 i 60 XX wieku. 
Należał do grupy architektów - absolwentów Politechniki Warszawskiej, którzy  
w dwudziestoleciu międzywojennym rozwijali polską sztukę plakatową. 
Płaszczyznami barwnymi tworzyli wiele planów. Eliminowali szczegóły. W sposób 
mistrzowski wyznaczali przestrzeń dzieła. Na nich wzorowali się późniejsi mistrzowie.

Pierwszym znanym opracowaniem reklamowym Mucharskiego jest grafika 
zatytułowana „Prasujcie elektrycznością” z 1932 roku.
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Duczki letnisko
Jak pisałem wcześniej Jan Mucharski poszedł śladami właściciela Wołomina. 

Domy letniskowe powstawały przy Białych Błotach, w Zenonowie, Zagościńcu. 
Letnicy jeździli do Ostrówka i Urli. Mucharski zaprosił ich także do Duczek.

Jan 
Mucharski - 

rycina.

Współpracował z agencjami graficzno – reklamowymi m.in. Atelier Reklamy 
PLAKAT, Atelier Reklamy ARA i RUCH. Wykonywał ilustracje do czasopism 
„Naokoło Świata”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Tygodnik Handlowy”, „Kino”. Pracował 
jako nauczyciel rysunku na kursach Związku Metalowców i wykładowca techniki  
w Miejskiej Szkole Handlowej. Był założycielem Koła Artystów Grafików 
Reklamowych. W czasie wojny, jako żołnierz trafił do Rumunii. W końcu 1945 roku 
wrócił do ojczyzny i pracował w Zakładach Graficznych Wojciecha Główczeskiego, 
a także w redakcjach „Żołnierza Polskiego” i „Naszej Ojczyzny”.

Odznaczony za całokształt prac na Wystawie Polskiego Związku Reklamy  
w 1931 roku oraz złotym i brązowym medalem na Międzynarodowej Wystawie 
Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu w 1937 roku.

Mapa Duczek sporządzona przez Jana Mucharskiego w 1924 roku. Z lewej 
rzeka, pośrodku dwór i zabudowania dworskie. Teren podzielony na działki 
letniskowe, ponumerowane, ołówkiem wpisane nazwiska zainteresowanych 

nabywców. Obecnie to teren gęstej zabudowy jednorodzinnej Duczkek.
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Dzięki prezentowanej mapie udało się zdobyć więcej informacji o samym dworze. 
Wejście do podmurowanego, drewnianego, opatrzonego gankiem i kolumnami 
domu znajdowało się około 126 metrów od osi ulicy Willowej (przed rzeką). Dwór 
miał 30 metrów szerokości. Najdłuższy budynek gospodarski został zbudowany 
w odległości 50 metrów od osi ulicy Willowej tuż przy ulicy Szosa Jadowska i miał 
aż 46 metrów. Była to stodoła („stodołę miał wielką” - „Pan Tadeusz”). Sam dwór 
stał „w głębi” około 30 metrów od osi ulicy Szosa Jadowska.

Za 46-metrową stodołą stały inne, mniejsze budynki gospodarskie. Najbliżej 
ulicy Willowej i Majdańskiej umieszczono czworak o wymiarach 20 na 8 metrów.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące samego majątku można 
odnaleźć w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich” wydanym w 1881 roku w Warszawie pod redakcją F. Sulinierskiego,  
B. Chlebowskiego, W. Walerskiego. Autorzy zanotowali: „Duczki, folwark, powiat 
radzymiński, gmina Ręczaje, parafia Cygów. W 1827 roku było tu 11 domów i 119 
mieszkańców. Folwark Duczki odległy od Warszawy wiorst 14, od Radzymina wiorst 
8. Rozległość folwarku wynosi mórg 539, a mianowicie: grunta orne i ogrody – 226; 
łąki - 79; pastwiska - 4 morgi; las 214; nieużytki, place - 15 mórg.

Płodozmian 7-polowy. Budynków murowanych 3, drewnianych 12, podkłady 
torfu. Folwark oddzielony w 1869 roku od dóbr Lipiny”.

Warto rozszyfrować niektóre terminy. Wiorsta to około 1000 m. Morga około 0,6 
hektara. Majątek w połowie XIX wieku obejmował prawie 320 hektarów. Za Jana 
Mucharskiego był już dużo mniejszy.

Przygoda się nie kończy
Jan Mucharski dał się poznać jako wybitny grafik, architekt, projektant i plakacista. 

W historii Duczek jako ostatni właściciel posiadłości ziemiańskiej i człowiek, 
który stworzył nowe Duczki z podziałem na działki i układem ulic, który obecnie 
wyznacza istotną część całej miejscowości. Miał zmysł gospodarczy. Wiedział, że 
mieszkańcy Warszawy szukają wypoczynku nieopodal miasta. Korzystał ze stacji 
kolejowej, bliskości rzeki, walorów okolicy. Jednocześnie pracował dla szybko 
rozwijającej się branży reklamowej, wtedy jeszcze raczkującej, ale stawiającej 
wysoko walory estetyczne, rządzonej przez artystów. Rozumiał, że nadchodzi era 
nowych technologii. Musiał się jakoś odnaleźć po 1945 roku. Pracował w zawodzie. 
Stworzył pośród setek dzieł przywołaną już „warszawską księżniczkę”. Neon miał 
być kilka lat temu usunięty. Jednak przedstawiciele organizacji broniącej ciekawych 
obiektów stolicy postanowili „księżniczkę” uratować, odrestaurować i utrwalić 
pamięć o twórcy neonu – Janie Mucharskim. Lokalna społeczność Duczek robi 
podobnie. Dzięki temu można zapisać nowy rozdział w historii Wołomina i okolic.

Od zarania ludzkości surowiec, jakim była glina, miał przeróżne 
zastosowania w życiu człowieka. Jednakże najważniejsze z nich to  
z pewnością wytwarzanie cegieł. Wprowadzenie odpowiedniego wypalania 
zwiększyło wytrzymałość i trwałość tego produktu. Przełom XIII i XIV wieku 
stał się początkiem upowszechniania się cegły jako materiału budowlanego 
w Polsce, a już XIX wiek to pełen rozkwit produkcji cegły i jej pochodnych, 
np. klinkieru czy dachówki (karpiówka, klasztorna, falista, gąsiory), rur 
drenarskich – sączków czy kafli.

  
Teren obecnego powiatu wołomińskiego ma taki układ geologiczny, że niekiedy 

już pod kilkudziesięciocentymetrową powierzchnią zalegają złoża gliny, która 
występuje dość obficie w okolicach Marek, Ząbek, Kobyłki, Zielonki, Radzymina, 
Wołomina jak również na terenie innych gmin, np. Tłuszcza. Nic więc dziwnego, 
że zaczęły tu powstawać w końcu XIX w. cegielnie, które zatrudniały bardzo wielu 
mieszkańców.

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Ryszard Musiałowicz

Moje spotkanie z piecem - zarys historii 
Zakładów Ceramiki Budowlanej w Zielonce

Budowa hali w cegielni „Zielonka”.
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Rozwijający się przemysł
Praca w cegielniach była niezwykle ciężka, wymagała sporej siły fizycznej. Urobek 

gliny wykopywano ręcznie, dalej transportowano taczkami lub z pomocą koni. 
Aby podwyższyć jakość cegły, surowiec wymagał odpowiedniego przygotowania  
i kilkumiesięcznego leżakowania. W Zielonce w szczytowym okresie działały trzy 
cegielnie, na terenie pasa mareckiego kilkanaście, a w okolicy kilkadziesiąt -  
w różnych okresach działalności i przy dość prymitywnym sposobie wypalania cegły, 
najczęściej w piecach polowych, później nieliczne z piecami kręgowymi Hoffmanna. 
Wielka konkurencja między producentami wymuszała częstokroć zawieszanie 
działalności, przerwy w pracy, a nawet likwidację przedsięwzięcia. Niemały wpływ 
miał na to również wszechobecny kryzys w latach 1929-1935. Bogate w glinę okolice 
Marek i Zielonki bardzo sprzyjały temu przemysłowi. W okresie międzywojnia na 
terenie Marek działało 10 cegielni, m.in. Małachowskiego, Menzla, Stępińskiego, 
a w Zielonce, np. Cegielnia Towarzystwa Akc., na terenie Arkuszewa /obecnie 
rejon osiedla Wolności i ul. Przemysłowej/- eksploatowano złoża w  starych 
gliniankach „Henryków” – na kolonii Henryków – Henryka Doktorowicza i Halpera 
/Nowa Zielonka/ ul. Ceglana 24, złoża m. in. za starą częścią cmentarza, a obecną 
obwodnicą S8.  H. Doktorowicz miał także inną cegielnię w Markach /Osinki - 
Pustelnik II/,  „Helenów” Gracjana Bargieła eksploatacja złóż glinianki – obecnie 
staw „głęboki”, w sumie zatrudniających w szczytowym okresie – sezonie ponad 
200 osób. Wszystkie zostały zdewastowane w czasie wojny. 

Cegielnie warunkiem odbudowy
Najstarszą na terenie obecnej gminy Zielonka była cegielnia Mamki zlokalizowana 

na terenie nieistniejącej obecnie wsi Mamki. Zakład zlikwidowano razem z wsią  
w czasach, gdy powstawał poligon artyleryjski. W spisie najważniejszych czynnych 
cegielni w 1946 roku nie ma już żadnego zakładu z Zielonki.

Rok 1946. Jan Zawistowski „Projekty do planu 3-letniego w sprawie cegielni  
/streszczone fragmenty referatu MB nr 2/1946/ - na tle ogólnej sytuacji w kraju.

W  referacie opublikowanym w kształcie artykułu, a dotyczącym ceramiki 
czerwonej /tak określano cegielnie/ w planie 3-letnim, autor……pisze: „na podstawie 
statystyk Polska w swoich ówczesnych granicach w 1937 r. posiadała 1099 
czynnych cegielni i ok. 150, jak oszacowano, nieczynnych, znajdujących się w stanie 
kompletnej ruiny i nienadających się do uruchomienia czy odbudowy”. Autor dalej 
ocenia, że na ziemiach zachodnich działała duża liczba zakładów w większości 
zmechanizowanych. Natomiast gorzej sprawa przedstawiała się w województwach 
centralnych. Jakkolwiek zagęszczenie zakładów było dość duże, to przeciętny stan 
techniczny stał na poziomie ubiegłego wieku. Oszacowano również, że na  Ziemiach 
Odzyskanych pracowało blisko 800 cegielni skoncentrowanych głównie na Dolnym 
Śląsku. Nie dysponowano jednak ścisłymi danymi i przyjęto dane szacunkowe:

Cegielnie w Polsce     1100
Ziemie Odzyskane     + 800
    ---------------------------------------------------

    Razem   1900

Odeszło na ziemie wschodnie   - 200
     --------------------------------------------------Piec kręgowy w cegielni, kiedyś H. Doktorowicza.

Cegielnia, kiedyś H. Doktorowicza (2016 r.).
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Oszacowano na  stan przedwojenny    1700
W tym zakłady całkowicie zniszczone    - 500
Nienadające się do odbudowy    - 500
     ----------------------------------------------------

     Pozostaje   700
Z czego czynnych w 1946 r.     - 150
     ------------------------------
Zakładów czynnych nadających się do odbudowy    550

Do tych 1000 zakładów całkowicie zniszczonych lub nienadających się 
do odbudowy zaliczono również zakłady o wyczerpanych pokładach gliny 
lub posiadających surowiec nieodpowiedniej jakości, dalej zakłady z piecami 
polowymi, jak również zakłady z niedogodnym położeniem z uwagi na rynek 
zbytu, czy złe warunki transportu. Jeśli chodzi o stan posiadania w 1946 roku, to 
większość cegielni podlegała Ministerstwu Odbudowy - przeważnie małe i średnie, 
cegielnie większe należały do Ministerstwa Przemysłu Materiałów Budowlanych, 
Centralnego Zarządu Przemysłem Węglowym, Hutniczym, itp. Ponadto sporo 
cegielni znajdowało się w posiadaniu Ministerstwa Leśnictwa, Rolnictwa, banków, 
samorządów, spółdzielni, osób prywatnych i najrozmaitszych instytucji. Autor 
liczy, że po zakończeniu nacjonalizacji przemysłu cegielnie zgrupowane zostaną  
w jednym ręku. /Dz.U.1946 nr72 poz.394/

Efekty działań okupantów
Okręg  warszawski posiadał produkcję niższą niż była w kraju, ale z uwagi 

na niedobory w transporcie odczuwalne były braki w dostawach. Specyficzna 
sytuacja panowała w Warszawie, gdzie w okolice podmiejskie wywoziło się cegłę 
rozbiórkową. Niestety, cegielnie okręgu warszawskiego uległy największym 
zniszczeniom, zwłaszcza  zakłady o większym stopniu zmechanizowania  
i wyposażenia technicznego. Ponieważ okupant ogołocił cegielnie niemal ze 
wszystkiego, a szczególnie z wartościowego sprzętu i maszyn, cegłę produkowano 
metodą ręczną i przez to jej cena  znacznie przekraczała ceny urzędowe. Chcąc 
poprawić ten stan, autor zaleca, by cegielnie obsługiwały rejon w promieniu 10-15 
km. Przy czym zasięg ten powinien być wydłużany przy drogach, liniach kolejowych 
i wodnych. W konsekwencji cegielnia miała być zakładem drobnym i wytwarzać 
ok. 4-6 mln sztuk cegły.

Jedynie w pobliżu większych miast oraz w środowiskach przemysłowych  
o większym zagęszczeniu ludności celowym jest budowa zakładów o średniej 
wielkości i produkcji ok. 10-30 mln cegieł. Tworzenie jeszcze większych zakładów w 
przemyśle ceramiki czerwonej jest niecelowe, z uwagi na sztuczne zawyżanie cen 
poprzez transport. Żałosne jest, że przy produkcji przypominającej czasy faraonów, 

koszt produkcji cegły wynosi  5000 – 7000 zł za 1000 szt. cegły, gdy tymczasem 
w zakładach o wyższym stopniu zmechanizowania powinno być 1000 – 2000 zł 
za 1000 szt. cegły. A więc wysoki stopień zmechanizowania to likwidacja ciężkich 
robót, wysoka wydajność bez szkody dla eksploatacji sił  i zdrowia pracowników, 
sztuczne suszarnie to uniezależnienie się od czynników atmosferycznych, a także 
większe zatrudnienie pracowników pozwoli na uniknięcie 30 % dodatku sezonowego 
i ściślejsze powiązanie  interesu pracowników z interesem zakładu.  Mechanizacja 
procesu produkcji to lepszy produkt, jak również znaczna oszczędność sił roboczych 
i zatrudnienia (ceny z 1950 r.).

O wysokiej jakości decyduje:
- racjonalna mechanizacja produkcji
- wysokowartościowy surowiec, jeśli jest ilość niewystarczająca lub 

małowartościowa nie rozbudowywać na siłę zakładu
- ciągłe szkolenie załogi od kierownika po palacza piecowego i obsługę maszyn, 

czynnik niezbędny w planie 3-letnim
- ciągłe studia nad wydajnością i użytecznością różnego typu cegielnianych 

urządzeń, a zagadnienia winny być centralizowane,  wyniki  prac wykorzystywane 
przy projektowaniu przyszłych cegielni

- ciągłe badanie surowców i gotowych wyrobów w instytucjach badawczych.

Plan i działania
Plan taki musiał być dostarczony do ogólnego planu rozbudowy polskich cegielni. 

Zakładano, że stan najwyższy osiągnie się za 20-30 lat, a roczne zapotrzebowanie 
wyniesie  wówczas 5-6 mln szt. cegieł. Plan 3-letni to wstęp do planowanej 
rozbudowy i odbudowy: 1947 – 800 mln., 1948 – 1200 mln., 1949 - 1600 mln. 
szt. cegieł. Plan inwestycyjny zakładał uruchomienie do 1949 r. 400 cegielni, a 
w 1950 r. uzyskanie 1600 mln. szt. cegły. Całkowitą mechanizację planowano 
uzyskać w 75 % zakładów.  Jako typowe wyposażenie cegielni przewidywano  
w pełni zmechanizowane urządzenia do wydobycia gliny oraz produkcji i transportu 
surowca, sztuczne suszarnie typu komorowego lub kanałowego, piece Hoffmanna, 
zaopatrzone w mechaniczne zasypniki. W pewnych przypadkach stosowane winny 
być piece tunelowe. Zasadnym było oszczędzanie opału, a koniecznością  przejście 
na wyroby cienkościenne, jak dziurawka czy kratówka, co gwarantuje mniejsze 
zużycie paliwa niż produkcja cegły pełnej, a zapewnia lepszą izolację, zmniejszenie 
obciążeń konstrukcji nośnych w budownictwie, obniżenie kosztów transportu, 
wzrost wydajności robocizny na budowie itd. W sumie w trakcie planu 3-letniego nie 
rozwiązano problemu budowy cegielni w pobliżu Warszawy, aczkolwiek wytyczono 
główne kierunki  ich rozwoju i budowy w najbliższej przyszłości.
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Fragmenty artykułu: „Projekt tez do 6-letniego planu rozwoju i przebudowy 
ceramiki budowlanej” .

W „Materiałach Budowlanych” nr 9/10 z 1949 r. w artykule A. Seleckiego czytamy 
między innymi: „… w 1949 roku średni poziom produkcji wynosi 3 mln sztuk cegieł. 
W 1955 roku średni poziom podniesie się do 9 mln szt. cegły na jeden zakład. 
Jakie są czynniki średniej produkcji? Po pierwsze rozbudowa starych zakładów 
(…) Po drugie nowe zakłady będą budowane na produkcję 12 do 40 mln szt. cegły 
rocznie (…) Nasuwa się pytanie: czy racjonalna jest w naszych warunkach budowa 
gigantów 40-milionowych? Rzecz jasna, że nie może tu być mowy o jakiekolwiek 
ogólnej recepcie. Zależeć to będzie całkowicie od warunków miejscowych (…) 
Tak samo racjonalna będzie budowa dużych cegielni tam, gdzie będzie chodziło 
o wykorzystanie dużych złóż surowcowych (…) W obecnej sytuacji otoczenie np. 
Warszawy siecią „gigantów” nie podlega wątpliwości.” /Dz.U 1950 nr 37 poz.344 
rozdz.2pkt 18 i rozdz.4pkt 3/.  „Materiały Budowlane” nr 12/1950 informowały: 
„Rozpoczęto prace wstępne przy budowie gigantycznej cegielni w Zielonce pod 
Warszawą. Cegielnia ta będzie produkować ok. 40 mln cegły rocznie. Będzie to 
zakład całkowicie zmechanizowany i unowocześniony. Produkcję swoją kierować 
będzie dla odbudowującej się Warszawy”.

„Gigant” jednak w Zielonce
Nieco szczegółów o budowie cegielni – „Zielonka”  /streszczenie fragmentów  

z „Materiałów Budowlanych” nr 1/1952
Główny projektant Cegielni Zielonka inż. Drogowit Janaszewski na łamach 

pisma branżowego informuje, że  budowany obiekt to największy zakład ceramiki 
budowlanej w Polsce. Wszystko zaczęło się od początku planu 3-letniego, kiedy 
rzucono hasło otoczenia Warszawy „wieńcem” nowoczesnych cegielni w miejsce 
dawnych przestarzałych, opartych na produkcji ręcznej, a  zniszczonych w czasie 
wojny. Fachowcom z tej dziedziny niezrozumiałym faktem wydawał się plan 
zabudowy osiedli podwarszawskich bez potrzeby  powstawania nowych cegielni. 
Ówcześni specjaliści od szerokich projektów planu 3-letniego twierdzili, że  
w Warszawie jest tak dużo cegły rozbiórkowej szacowanej na kilkanaście miliardów, 
że przez długie lata nie będzie potrzeba nowej cegły. Po długich uzgadnianiach 
zapadła decyzja budowy cegielni w Ząbkach, które wytypowano z uwagi na 
pobliskie złoża surowca sięgające aż do Marek, wraz z dogodnym położeniem 
w sensie zaopatrzenia Warszawy. Niestety, w ciągu 2 lat sprawa ta nie była 
przedmiotem dalszych rozważań, zwłaszcza, że tereny eksploatacyjne i projekt 
wstępny należały do Ministerstwa Leśnictwa. W końcu zdecydowano jednak, że 
w Ząbkach cegielni nie będzie. Rozpoczęto więc nowe poszukiwania dogodnego 
miejsca, na którym zalegają potrzebne złoża surowca. Po konsultacjach z prof. 
Różyckim i po geologicznym przeszukaniu terenu  /Państwowy Instytut Geologii 
- prof. Bobrowski ze studentami/ oraz po potwierdzonym na tym terenie istnieniu 
ruin wielu cegielni, zapadła decyzja dokładniejszego zbadania obszaru między 
Kobyłką a Zielonką. Przeprowadzono kilkaset wierceń na średnią głębokość 4m, 
co pozwoliło na opracowanie mapy zalegania złóż i określono, że na ok. 100 ha 
występują  bardzo dobre gliny i iły o średniej miąższości 7 m przy nakładzie 0,8 m.  
Wyniki okazały się właściwe dla możliwości budowy dużej cegielni, mimo że 
część złoża była zanieczyszczona marglem. /Margiel to niekorzystny dla ceramiki 
budowlanej węglan powodujący wady w wyrobie/. Późniejsze dokładne badania 
wykazały, że złoża surowca wystarczą przypuszczalnie na 50 lat, zwłaszcza, gdy 
po badaniach laboratoryjnych okazało się, iż wytrzymałość próbek na zgniecenie 
wynosiła ok. 550 kg/cm2. Uznano, że to będzie właściwy teren dla budowy dużego 
zakładu. Jednakże zaczęły się piętrzyć nowe trudności związane z usytuowaniem, 
lokalizacją samego obiektu. Wokół były tereny płaskie i wilgotne, na których nie 
powinno się stawiać cegielni,  bo suszarnie i piece nie mogą być narażone na żadną 
wilgoć – jeśli oczywiście ma to być prawidłowe i tanie. Tereny nieco wyżej położone 
znajdowały się po drugiej stronie linii kolejowej, ale wybudowanie tam cegielni 
byłoby ciągłym borykaniem się z dowozem surowca i wysyłką wyrobów gotowych. 
W tej niemal beznadziejnej sytuacji podjęto decyzję umieszczenia zakładu na 
grzbiecie pobliskiej piaszczystej wydmy. Oceniono, że będzie to na wysokości 
ok. 15 m nad terenem eksploatacyjnym, co określono wówczas położeniem na  Hala piecowa cegielni „Zielonka” w budowie.
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„II piętrze” i z pewnością byłyby tam doskonałe warunki  dla pracy pieców i suszarń. 
Natomiast tysiące metrów sześciennych piasku należałoby usunąć, chcąc miejsce 
wykorzystać pod budowę bocznicy kolejowej. I tu zaczęły się schody. Rozgorzała 
nowa bitwa tym razem z „Planowaniem Przestrzennym” i innymi władzami, które 
miały poważny wpływ na lokalizację zakładu. Powstał problem nierozwiązywalny 
przez następne kilka miesięcy, mianowicie owa wydma miała być zalesiona  
i stworzyć piękny dla oka akcent w krajobrazie. Kontrargumenty obu stron załatwiono 
niejako kompromisowo, różnymi obiecankami, z których po czasie wycofywano się 
m.in., że nie będzie kominów, potem że nie będzie kominów szpecących okolicę, 
w końcu, że zakład może powstać, ale  nie w tym miejscu, gdzie chciała komisja 
wytyczająca budowę, tylko o kilkaset metrów dalej na północ. Tu znowu komisja 
planująca budowę miała następny problem związany ze zwiększeniem kosztów, 
jako że takie przeniesienie dalej wymuszało dodatkowe prace związane z robotami 
ziemnym. W dodatku teren należał do Ministerstwa Leśnictwa, które nie zgadzało 
się na takie rozwiązanie sprawy. Ale szybko ustąpiło pod presją priorytetów oraz 
potrzeb planu 6-letniego i nareszcie można było przystąpić do fazy projektowej, 
co nastąpiło w czerwcu 1950 roku.

Pokonywanie trudności, śmiałe rozwiązania
Wydawało się, że faza projektowa to takie „małe piwko” dla projektantów. Do 

tej pracy zabrały się dwa biura projektowe: Biuro Projektów Przemysłu Lekkiego, 
które opracowywało technologie i Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa 
Przemysłowego opracowujące stronę architektoniczno-konstrukcyjną. Dla obydwu 
biur była to praca pionierska. BPPB istniało dopiero kilka miesięcy, a CBSiPBP nigdy 
nie projektowało zakładów ceramicznych. „Zielonka” miała być pierwszym nowym 
zakładem ceramiki budowlanej w Polsce Ludowej, całkowicie zaprojektowana  
i wykonana przez polskich fachowców, w dodatku o niespotykanej wielkości produkcji 
40 mln jednostek ceramicznych rocznie. Największe zakłady produkowały wówczas 
ok. 20 mln jc.  Ambitni projektanci nie chcieli podpierać się doświadczeniami 
zagranicznymi, a specjalną uwagę postanowili poświęcić warunkom pracy załogi, 
by nie odstręczały ludzi od tego przemysłu, jak to się działo w zakładach starego 
typu. Starano się zmechanizować wszystkie możliwe ogniwa produkcji, człowiek 
miał wykonywać tylko prace pomocnicze. Według założeń optymalnych przy cegle 
pełnej roczna wydajność zakładała 40 mln. szt., a przy wyrobach cienkościennych 
typu dziurawka 65 mln. sztuk. By usprawnić pracę w okresie zimy zaprojektowano 
dołownik/miejsce na gromadzenie surowca, celem jego „dojrzewania”  
– homogenizacji/, miał on wyeliminować zależność zakładu od warunków 
pogodowych i zapewnić pracę non stop. Jednakże załadowanie i opróżnianie 
mechaniczne dołownika nastręczało duże trudności. Wiele kłopotów wynikało 
również z wyboru właściwych suszarń i pieców. Tu również projektanci wznieśli się 
na wyżyny pomysłowości proponując nowe rozwiązania jak np. suszarnia parowo-

powietrzna z recyrkulacją, o której zresztą fachowcy wydali bardzo pochlebną 
opinię. W sprawie pieców tunelowych projektanci pozostali, niestety, konserwatywni, 
mając zbyt mało doświadczenia z tymi piecami, a przypadek Krubina - zapewne 
pierwszej próby odradziło ich zastosowanie. Zdecydowano się ostatecznie na 
ogólnie stosowany piec kręgowy, który wiernie służył przez kilkadziesiąt lat bez 
szczególnych remontów czy napraw. Niezastosowanie pieców tunelowych miało 
również inną przyczynę, mianowicie używano wówczas gazu generatorowego, 
którego produkcja i instalacja byłaby zbyt kłopotliwa. I przy takim paliwie zużycie 
w piecu tunelowym węgla, który będzie przetworzony jeszcze na gaz, wzrasta  
o ponad 2,5 razy więcej niż w piecu kręgowym typu Hoffmann. Ponadto taki węgiel 
musiał być sortowany i wysokogatunkowy,  wysokokaloryczny. Piece tunelowe 
zapewniały większy komfort klimatyzacji przy układaniu czy zdejmowaniu wyrobów 
i nie wytrzymywały porównania z piecem kręgowym, dlatego  zaprojektowano 
większą i skuteczniejszą klimatyzację. Ponadto, chcąc uniknąć kominów, 
zaprojektowano wentylatory, które zapewniały odpowiedni ciąg – podciśnienie 
powodujące przesuwanie ognia w piecu przez stopniowe nagrzewanie. Cały zakład  
zaprojektowano z myślą o dostarczaniu wyrobów do stolicy. Pozostała jeszcze bryła 
architektoniczna nakrywająca cały zakład. Było to trudne zadanie dla projektantów, 
którzy z uwagi na funkcjonalność musieli wymyślić coś w ich mniemaniu nowego, 
ale co pięknie nakryje wyrobownię /oddział formowania półfabrykatu/, suszarnie, 
piece i warsztaty. Powstała zatem hala o powierzchni ponad 10 tys.m2 o śmiałej 
konstrukcji  szkieletowej z dachami łukowymi o łukach trójprzegubowych rozpiętości 
23 m. W łukach tych po raz pierwszy w Polsce zastosowano prefabrykaty i cegłę 
dziurawkę. W sumie  konstrukcja  bardzo efektowna i  w całości bardzo oszczędna. 
Ponadto zaprojektowano budynki pomocnicze: budynek administracyjno-socjalny 
wraz z salą kinowo-teatralną, garaże, remizę przeciwpożarową, magazyny  
i portiernię. Prace rozpoczęto jesienią 1950 roku, zaczynając od zniwelowania terenu 
i usypania podłoża pod bocznicę, przygotowywano plac budowy z magazynami 
i wybudowano hotel robotniczy. A właściwe roboty rozpoczęto wiosną 1951 
roku. Dyrektorem  budowy był Piotr Zatorski, kierownikiem robót inż. J. Zieliński, 
kierownicy poszczególnych robót: piece i suszarnie - ob. Lemański /podejrzewano, 
że Lemański śpi z dokumentacją, ponieważ znał ją lepiej od projektanta/, hala 
fabryczna – ob. Miłowski. Nad montażem kotłów i towarzyszących urządzeń 
czuwał inspektor nadzoru inż. Szaciłło. Żaden zakład  w Polsce nie przypominał 
Zielonki. Trzy łuki nakrywające halę o szerokości 95 m i długości 140 m były  
w budownictwie czymś nowym. Nie było nigdzie niebotycznych kominów ani błota 
tak charakterystycznego dla cegielni sprzed wojny.
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Dzień uruchomienia
A jaka to była uroczystość – uruchomienia cegielni „Gigant”? mgr Tadeusz 

Wachowiak i mgr Andrzej Bontempt /streszczenie fragmentów „MB” nr 6/1952/
I zaczęło się. Cegielnia w Zielonce, nazywana popularnie  wśród znawców  

i fachowców ceramiki budowlanej „Gigantem”, należała do wielkich budów planu 
6-letniego. Planowane włączenie do produkcji miało nastąpić 30 kwietnia 1952 roku. 
Jednakże w ramach podjętych zobowiązań, skrócono budowę o 12 dni i w dniu  
18 kwietnia tego roku, na 60. urodziny prezydenta Bolesława Bieruta włączono 
pierwszą część urządzeń. To była wielka uroczystość z obecnością przedstawicieli 
rządu, związków zawodowych i partii. Przemawiali: kierownictwo budowy, przodownicy 
pracy, pierwszy sekretarz POP PZPR cegielni „Gigant”. Minister Przemysłu Lekkiego 
udekorował 10 zasłużonych pracowników Krzyżami Zasługi, a 8 wyróżniającym się 
wręczył odznakę Przodownika Pracy. Wicepremier  zapewniał, że to jeszcze jeden 
krok na drodze do socjalizmu. Złożono podziękowania i symbolicznie podpalono 
ogień w piecu, uruchomiono agregaty rękami wspomnianego wicepremiera i ministra. 
Cykl na pierwszy raz to glina z zasilacza skrzyniowego, transporterem przechodzi 
do agregatu przeróbczego składającego się z walców szybkobieżnych /miażdżenie 
surowca/, a stamtąd do mieszadła i prasy pasmowej. Pierwsza surówka poprzez 
automat Kellera, dostaje się na stojak załadowczy i wózkami grzebieniastymi 
umieszczonymi na przesuwnicy elektrycznej zostaje odwożona do  nowoczesnej 
suszarni. Na zakończenie tej uroczystości złożono meldunek, że pozostałe dwa piece 
i suszarnia zostaną uruchomione 22 lipca 1952 roku, jako powzięte zobowiązanie.

Należy dodać, że w ramach planu 6-letniego w tym samym czasie budowano dwie 
gigantyczne, jak na owe czasy, cegielnie: jedną w Zielonce, a drugą, obsługującą 
budującą się Nową Hutę, w Zesławicach. Według dostępnych materiałów obydwie 
cegielnie uruchomiono w kwietniu 1952 r. na urodziny Bieruta, lecz zaawansowanie 
robót budowlanych większe było w Zielonce. Od kwietnia do sierpnia 1952 r. 
cegielnia w Zielonce była największą w Polsce, a od sierpnia 1952 roku /PKF 
z 1952r., nr 35/ przez kilka jeszcze lat dzierżyła palmę pierwszeństwa na równi 
z Zesławicami /od 1951r. dzielnica Nowej Huty/, od 2006 r. również należącej 
do konsorcjum Wienerbergera. W Zesławicach zastosowano inne rozwiązanie 
dachowego przykrycia całej produkcji - kopułę obrotową. Ponadto, jak w Zielonce 
przy ul. Długiej również i tam wybudowano podobne bloki dla pracowników cegielni. 
Między oddaniem do użytku cegielni „Gigant”, a rozruchem pieca tunelowego 
minęło 27 lat.

Zawiłości technologiczne
Przez ten czas zmienił się pogląd na stosowanie pieców tunelowych w zakładach 

ceramiki czerwonej, potem budowlanej, a dzisiaj architektonicznej. Pierwszy piec 
tunelowy wybudowany w Krubinie nie zdał w ogóle egzaminu, został nieprawidłowo 
zaprojektowany. Następne próby dawały coraz lepsze efekty, aż zaczęto je budować 

w każdej większej cegielni, by zastąpić nieekonomiczne, jak na ówczesne wymagania, 
piece kręgowe. Na dobrze wypaloną cegłę czekało się 2 dni, natomiast z pieca 
kręgowego Hoffmanna 7 do 14 dni w zależności od wielkości pieca. Przy piecach 
tunelowych zastosowano odciąg spalin sztuczny, wentylatorowy, mogąc jednocześnie 
regulować ciąg w piecu. Tymczasem w piecu kręgowym ciąg był zależny od 
wysokości komina i temperatury spalin w stosunku  do otaczającego powietrza. Tak 
więc szybkość wypalania produktów w piecu kręgowym nie zależała od palacza, ale 
często od pogody. Małe przekroje kanałów w piecu kręgowym powodowały dławienie 
przepływów i zarazem ograniczony czas na wypalanie produktów, rzadko który 
palacz potrafił odpowiednio regulować postęp wypalania w zależności od ustawienia 
„dzwonów” czy „fuchsów”, a w dodatku tak czuwać nad ustawianiem  wysuszonego 
półfabrykatu w piecu, by nie przesłaniały bocznych otworów odciągowych - wlotu do 
„fajki”. Złe prowadzenie ognia to natychmiastowe powstawanie zaparzeń na wyrobie, 
czyli szarych nalotów, a wyrób stawał się „głuchy” i popękany. Inną wadą występującą 
w piecu jest „szpałdowanie”, czyli zbyt gwałtowne podnoszenie temperatury na skutek 
nieznajomości regulacji ciągu i w zakresie temperatur 100-400oC następuje pękanie 
półfabrykatu – rozsadzenie na skutek gwałtownego parowania wody chemicznie 
związanej z surówki. Dobre i regularne, w zależności od potrzeb, stawianie szybrów 
papierowych  w komorach, to również gwarancja należytego przebiegu początkowo 
podgrzewania i potem wypalania. Podobnie zezwolenie na zataczanie do pieca 
tylko wysuszonego półfabrykatu gwarantuje dobre wyniki końcowej fazy. Stałe  
i nienadmierne zasypywanie miałem węglowym jest również rękojmią należytego 
wypału - w tej fazie powstają „okopciałki”. Podobnie jest ze studzeniem i odpowiednią 
regulacją zasuw czy stopniowym wybijaniu „furt”. To ważniejsze wady, a właściwie 
punkty zaniedbania pieca kręgowego, które nie występują w takim stopniu przy 
piecu tunelowym. W dodatku piec tunelowy z niezbędnymi urządzeniami jest  
z pewnością droższy od pieca kręgowego. Obsługa pieca, czyli palacze i popielarz, 
zwany  lokalnie popiołkiem oraz „wytaczka”, czyli wywożący cegły z pieca, i „zataczka” 
- dowożący półfabrykat wysuszony do pieca, to stanowiska najbardziej narażone 
na ciągłe przeziębienia, szoki termiczne czy obciążenie mikroklimatem gorącym  
i nierzadko chorobę zawodową typu astma czy pylica. Nie zwracano zresztą na to 
większej uwagi, choroby te szybko zaliczono do chorób zawodowych, nie eliminując 
całkowicie zagrożeń, aczkolwiek były próby. To, niestety, częste elementy gospodarki 
socjalistycznej, kiedy bardziej liczyły się efekty pracy niż warunki pracy.  

Rozruch największego pieca tunelowego w Europie
Zielonka w branży ceramicznych materiałów budowlanych w latach 50-tych 

ubiegłego wieku kojarzyła się z obiegowym powiedzeniem, że ma największą 
cegielnię w Europie. Nie prowadzono tego rodzaju statystyk, ale na pewno w tej 
cegielni były trzy duże piece kręgowe Hoffmanna i gigantyczna produkcja, jak 
na owe czasy, a w pismach branżowych powtarzano, że to największy zakład 
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tego typu w Polsce. „Gigant” powstał w ramach planu 6-letniego i z pewnością 
należał do ówczesnych potęg przemysłowych spośród setek cegielni w Polsce. 
Produkcja zakładu ruszyła w 1952 roku, a  relaks pracownikom zapewniało 
wybudowane na terenie zakładu - kino „Ceramik”. Popularne piece kręgowe, 
zwane też pierścieniowymi, zostały wynalezione w 1858 r. przez Fryderyka 
Hoffmanna. Są to olbrzymie zamknięte pomieszczenia, o kształcie spłaszczonego 
gigantycznego pierścienia, do którego z góry zasypywano powoli miał węglowy, 
by wypalać znajdującą się w tym pomieszczeniu wysuszoną np. cegłę. Praca przy 
takim piecu była niezmiernie ciężka i szkodliwa. Organizm  ciągle narażony był na 
pylenie popiołu, pyłu węglowego i resztek po wypaleniu gliny. Suche wyroby, np. 
cegły, z suszarń lub z miejsca, gdzie dokonywało się  naturalne powolne suszenie, 
„zgamowany” półfabrykat, dowożono taczkami bądź wózkami szynowymi do 
pieca i układano ręcznie w stosy uwzględniające konieczność, by ogień z palenia 
się miału mógł swobodnie nagrzewać i wypalać każdą sztukę wyrobu. Podobnie 
działo się, kiedy wywożono wypaloną, często gorącą jeszcze cegłę, na miejsce 
składowania lub transportu. Ogólna zasada wypalania w tym piecu to: stojące 
wyroby i wędrujący ogień. Piec tunelowy wynaleziono  znacznie wcześniej, bo już  
w 1840 roku, jednakże  brak wielu pomocnych rozwiązań technicznych uniemożliwiał 
wdrożenie go do praktyki. Obowiązuje w nim inna zasada działania – ogień  
w jednym miejscu, a wyroby przesuwają się. Tę zasadę zaczęto rozwijać od 1873 
roku. W długim tunelu przesuwane są wózki  szynowe z wykładziną ognioodporną 
a na niej wyroby przesuwają się do coraz wyższej temperatury, aż nastąpi moment 
ich wypalenia w temperaturze ok. 10000 C i dalej powolne ich wystudzenie. Po  
II wojnie światowej w Polsce zaczęto stosować takie piece w branży materiałów 
budowlanych, jednakże rodzaj palników, niedostateczna cyrkulacja powietrza bądź 
spalin /wyrównanie temperatury góra-dół wyrobów na wózku/ czy nieodpowiednie 
gospodarowanie paliwem nie sprzyjało zbytniemu rozpowszechnianiu tych pieców. 
Dopiero na początku lat 70-tych, w tzw. epoce Gierka, ruszyło się nieco w tej 
branży. Zakupiono przeróżne rodzaje instalacji paliwowych, zastosowano inne 
rodzaje wentylacji i cyrkulacji pieca. W niektórych cegielniach wprowadzenie 
czegoś nowego rzeczywiście sprawdzało się, były to np. palniki impulsowe na 
gaz czy mazut zastosowane w starych piecach tunelowych. Wtedy też pojawił się 
inny pomysł na bazie firmy zagranicznej „Gibbons”. Propozycja tańsza, z uwagi na 
kryzys energetyczny lepsza, by zastosować  typowe polskie paliwo - węgiel o frakcji 
grysiku, ale po zmieleniu do frakcji miału. Produkcją tej instalacji zajęła się firma 
„Cerama” z Gniewkowa, produkując zestawy PA-12 i PA-16, różniące się między 
sobą głównie objętością zbiornika, wydajnością młyna i mocą zainstalowanych 
urządzeń. W Zielonce zamontowano PA-16. Pierwszy taki piec tunelowy z instalacją 
węglową powstał w cegielni „Miętne” w pobliżu Garwolina, wówczas należącego 
do MPCB z dyrekcją w Zielonce. Po wielu próbach prowadzonych przez Instytut 
Szkła i Ceramiki w Warszawie oraz projektantów pieca Biuro Projektów i Dostaw 

Mimo pochwalnych artykułów popierających stosowanie tej instalacji, okazało 
się, że jest ona bardzo uciążliwa ze względu na ciągłą obecność pyłu węglowego, 
zapychanie się przewodów zmieloną frakcją orzecha węglowego przez nadmierną 
wilgotność, zbytnią ilością popiołu, zbyt wysoką temperaturą pod wózkami pieca 
i szeregu innych wad wynikających nie tylko z rozwiązań technicznych, ale  
i technologicznych, ze zbyt krótką długością pieca włącznie, co często łączyło 
się z dużą ilością niedopalonych wyrobów. Jednakże władze resortowe postawiły 
na dalsze upowszechnianie tej  instalacji - nazwijmy węglowej. Zadecydowała 
konieczność  oszczędzania innych rodzajów paliw. Wszystkie wskaźniki  
teoretycznie były pozytywne, czemu więc rezygnować;  z uciążliwością pracy  
i ludzkim zdrowiem nie liczono się zupełnie. W każdej cegielni, która posiadała piec 
tunelowy z tą instalacją, a było ich już na początku lat 80-tych ok. 20, załoga czy 
obsługa pieca wyglądała, jak górnicy schodzący z szychty. Przyszedł rok 1980 i tego 
zaszczytu doczekała się też cegielnia  - wówczas Zakład Materiałów Budowlanych 
w Zielonce. Pracowałem przez 10 lat właśnie w Biurze Projektów „Bipropiec” 

Pieców Tunelowych „Bipropiec” w Krakowie, wybudowano i uruchomiono taki 
obiekt. Z prasy fachowej  wynika, że tego rodzaju instalacja nazywała się Octopus 
i została wynaleziona w latach 60–tych przez dwóch pracowników cegielni w 
Północnej Irlandii, a następnie  sprzedana przedsiębiorstwu w Pontypool w Walii, 
potem, poprzedzona rozwinięciem patentu, zastosowana przez NCB (Narodowe 
Towarzystwo Węglowe). Tę instalację stosowano w piecach komorowych. Złośliwcy  
w tamtym czasie plotkowali, nie wiem dlaczego, że instalacja służyła do palenia 
zwłok.

Folder firmy Gibbons - Zasada działania instalacji Octopus.
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w Krakowie w Oddziale Rozruchów i Serwisu „Ro-ser”, który zmienił nazwę na 
Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców Tunelowych i przypadł mi w udziale 
zaszczyt uruchomienia naprawdę prawdziwego kolosa wśród pieców tunelowych. 
Tak, tak - największego pieca tunelowego  z instalacją „Octopus” w Europie. 
Niewykluczone, że za wschodnią granicą, w ówczesnym Związku Radzieckim, 
były takie piece, ale z pewnością w Europie - nie, jeśli chodzi o materiały ceramiki 
budowlanej typu cegła czy pustaki ceramiczne typu szczelinówka, kratówka. 

Piec tunelowy w Zielonce z instalacją paliwową mielonego węgla w porównaniu 
z innymi w Europie charakteryzował się największą wydajnością 43,2 mln. 
szt. rocznie, największą szerokością kanału wypałowego - 4,6m, największym 
przekrojem poprzecznym kanału wypałowego - 8,28m2, jak również największą 
objętością 993m3. Ale te pierwsze dane w charakterystyce: wydajność, szerokość, 
przekrój i objętość bezsprzecznie w tamtym okresie dawały miano największego 
w Europie pieca tunelowego do wypalania materiałów budowlanych typu cegła  
z instalacją na paliwo stałe. Bez wątpienia były innego rodzaju piece tunelowe, np. 
dwutorowe o większej szerokości  7,2 m i załadunku 16 ton produkcji niemieckiej 
firmy „Richter i Schedel”, albo piece tunelowe opalane gazem bądź mazutem, ale 
to inne typy nieporównywalne z jednotorowymi piecami tunelowymi stosowanymi 
w Zielonce i w Europie.

Mając za sobą prace rozruchowe i serwisowe przy tego rodzaju piecach 
tunelowych i taką instalację w Radzyminie, Korwinowie, Drzeniowie, Toruniu  
i innych miejscowościach, nie martwiłem się o pozytywny wynik rozruchu pieca, 
ale  początkowo nie orientowałem się, z jakim kolosem będę miał do czynienia!

Długość pieca 128 m to jeszcze nie wszystko, a szerokość pieca ok 4,5 m i taka 
sama wózków piecowych, których 48 mieściło się w piecu, świadczyła dobitnie  
o wielkości obiektu. A gdy z niego wychodziło co godzinę ponad 2500 sztuk wypalonej 
kratówki K-2, o wadze ponad 12 ton, to miało jednak swój wydźwięk! I były jeszcze 
znaczne rezerwy pozwalające skrócić ten czas. Piec z powodzeniem wypaliłby  
i więcej, jednakże nie nadążano z produkcją i odpowiednią ilością wysuszonej 
kratówki, czyli wsadem do pieca. Przy próbie wydajnościowej warunkującej 
wypełnienie projektowych założeń, jedna sekcja palnikowa była całkowicie 
wyłączona, jako w tym momencie zbędna. Największą trudnością prawidłowego 
przeprowadzenia rozruchu pieca w zakładach ceramiki budowlanej był totalny brak 
materiału wypełniającego piec, jak również brak odpowiedniej ilości półfabrykatu, 
np. wysuszonej cegły. Wyjątek stanowiły dwie może trzy cegielnie, gdzie tylko 
z niewielkim opóźnieniem rozruch dokonał się prawidłowo. Przebywali więc 
rozruchowcy miesiącami na rozruchu, czekając niecierpliwie na próby wydajności, 
co zamknęłoby ten etap i pozwoliło przekazać obiekt do eksploatacji. Miało to 
też i dobre strony dla obsługi, która w tym okresie uodporniała się na wszelkie 
niespodzianki mogące zakłócić pracę pieca. Nie wszystkie budowane wówczas 
cegielnie dysponowały fachową kadrą gwarantującą prawidłową produkcję. Czasem 
pracownicy byli uczeni niemal od podstaw elementarnych czynności w powstającym 
zakładzie. Na szczęście obsługujący piec tunelowy przechodzili na miejscu kurs 
obsługi wraz z praktycznymi zajęciami, co pozwoliło  bezpiecznie prowadzić prace.  

Wtaczanie kuchni
Co to jest rozruch pieca tunelowego? Zdawałoby się, że to prosta czynność 

polegająca na włączeniu wszystkich urządzeń i koniec. Niestety, nie tak to 
wygląda. Po oddaniu pieca przez budowlańców rozruchowcom, przeprowadza 
się szereg  prób wszystkich urządzeń – głównie wentylatorów różnego typu  
i przeznaczenia,  a jest takich na piecu wiele, należy sprawdzić sam piec, a więc 
drożność kanałów, funkcjonowanie różnego rodzaju zasuw ceramicznych, które 
później będą regulować odciąg spalin, czy wyrównywać temperaturę w przekroju 
poprzecznym pieca w poszczególnych strefach, kanał rewizyjny pieca, czyli 
przestrzeń pod wózkami piecowymi  zatoczonymi do pieca. Sprawdzenie całej 
instalacji palnikowej składającej się również z kilku urządzeń: kruszarki, podajnika 
ślimakowego, dozownika, działania filtra, poziomowskazu i samego zbiornika 
oraz wilgotności samego paliwa i jego granulacji. Urządzenia towarzyszące to 
oczywiście same szynowe wózki piecowe. Należało sprawdzić ich stan: głównie 
wykładzinę ognioodporną, fartuchy boczne powodujące odcinanie od temperatury 

Pamiątki sprzed niemal 40 lat, przedsiębiorstwa uruchamiającego 
piec tunelowy w „Zielonce”.
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kanału rewizyjnego, popychacza czyli urządzenia powodującego przesuwanie co 
godzinę wszystkich wózków w piecu, „dosuszarki” - czyli jej funkcjonowanie zgodnie 
z założeniami projektowymi w szybkim dosuszaniu wyrobów na wózku przed 
zatoczeniem do pieca. Nie chcąc zanudzać czytelnika szczegółami technicznymi 
podałem tylko kilka niezbędnych szczegółów. Po takim obowiązkowym sprawdzeniu 
należało od końca pieca wtoczyć wózek – kuchnię, czyli wózek z paleniskiem, 
dokładnie uszczelniony, by prowadzić powolne podnoszenie temperatury, jak  
w zwykłym piecu kuchennym, z tym, że w trzech otworach, wrzucając po prostu 
szuflą węgiel. Zamocowane termoelementy pozwalały na obserwację temperatury. 
Nie można z miejsca podnieść temperatury, ponieważ jednocześnie odbywa się 
powolne wypalanie wymurówki pieca. A przemiany polimorficzne składnika, czyli 
tlenku krzemu, wymagają w sumie dość niedługiego okresu, najczęściej 9 dni do 
ok. 3 tygodni /w zależności od materiału wymurówki pieca/ odbywają się  wg tzw. 
krzywej „rozruchowej”  do momentu uzyskania temperatury wypalania. Wózek 
– kuchnia umieszczony jest tuż przed ostatnimi palnikami, tuż przy wystających 
ognioodpornych rurkach, którymi wydobywa się zmielony węgiel /regulacja długości 
płomienia/, zwanymi lancami palnikowymi. Gdy zostanie osiągnięta temperatura  
800 – 9000C następuje włączenie kolejnych sekcji palników i rozpoczęcie pracy 
wszystkich urządzeń piecowych i wokół piecowych. To w sumie cały rozruch.

Niestety, zdarzają się nieprzewidziane awarie, najczęściej wynikające z błędów 
obsługi. W niektórych zakładach tego typu awarie wykluczały w ogóle prace pieca. 
Piec w Zielonce w trakcie rozruchu też miał awarie, ale na szczęście zaliczane 
do typu lekkich. Obsługujący na przykład nie zauważył, że ustawił wózek piecowy 
tuż obok torów i wpychał popychaczem następne prawidłowo ustawione, aż 
urządzenie popychające odmówiło posłuszeństwa. Awarię po pewnych kłopotach 
usunięto rozsuwając wózki i zrzucając 2500 sztuk kratówki z tego wózka do kanału 
rewizyjnego, a  podnośnikami nastawiono wózek na tory. Inny przykład to nagminne 
zaniedbywanie czyszczenia stropu /wierzchu pieca/ z resztek zmielonego węgla, 
co powodowało zapychanie się wolnych przestrzeni przewidzianych do studzenia 
i nie pozwalało studzić stropu zimnym powietrzem z wentylatorów, w konsekwencji 
uginały się od nagrzewania kształtowniki metalowe trzymające cały strop pieca  
i produkcja stawała.  Inne drobne awarie nie były aż tak ważne, by je wymieniać. 
Wreszcie wyznacza się dzień, w którym pod kontrolą sprawdza się wszystkie 
wyregulowane urządzenia i dokonuje próby wydajności, czyli sprawdzenia założeń 
projektowych. Często przy próbie wydajności bywają autorzy-projektanci, by 
ewentualnie cieszyć się z wykonania trudnego zadania.

Kratówka K-2 w 1979 r.

Wózek-kuchnia. Na wszelki wypadek informuję, 
że buteleczka - to pojemnik z ropą.
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To był prawdziwy przemysł
Przedstawiony został w zasadzie cały opis rozruchu, pozostało jeszcze zrobienie 

dokumentacji porozruchowej i sporządzenie około 10 załączników: instrukcji obsługi, 
z przeszkolenia załogi, zużycia energii elektrycznej, zużycia paliwa, wydajności  
i jakości wyrobów, przeróżnych tabel: wskazań akp, nastaw palników, nastaw zasuw, 
krzywej wypalania wyrobów oraz sprawozdania końcowego i z posiedzenia komisji 
odbioru. Komisja odbioru w przypadku Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej, 
zakładu w Zielonce, to kierownik zakładu Józef Adamczyk, kierownik piecowni 
Tadeusz Tomczak, kierownik Dz. Inwestycji  Zenon Kostrzewski, z-ca ds. rozruchu 
mech. – Alfred Woszczek, warsztat energetyczny – Stanisław Lisawa, technolog 
Bernardyna Grzelak, ja z ramienia mojej firmy PMiDPT- Kraków oraz przedstawiciele 
„Cerprojektu” Warszawa. Działalność rozruchowa i serwisowa trwała od 28 sierpnia 

Autor przy wózku-kuchni.

Tymi specjalnymi elastycznymi  rurami pneumatycznie podawano z góry pieca 
zmielony węgiel /fot. z folderu firmy Gibbons/ - podobnie wyglądał strop pieca 

w 1979 r. w Zielonce.

Protokół z próby 
wydajności 
pieca 
tunelowego.
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1979 r. do 31 stycznia roku następnego. Próbę wydajnościową przeprowadzono 
26/27 listopada 1979 r. Trwała 30 godzin i osiągnięto wszystkie założone parametry, 
również jakościowe, potwierdzone atestem nr 134/79, osiągnięciem klasy „150” 
zatwierdzonym przez kierownika Zakładowego Laboratorium inż. Wandę Walachnio. 
Osiągnięta temperatura wypalania  9200 C.

Ukryty świadek historii
Mijały lata, zmieniałem pracę, a piec ciągle pracował z przerwami, gdy takie były 

potrzeby, aż został wyłączony w 2008 r. po 28 latach  produkcji. To w przemyśle 
średni okres wytrzymałości. W tym czasie na pewno uległa częściowemu 
zniszczeniu wymurówka pieca i sklepienie wykonane z materiałów ogniotrwałych. 
Wykruszyły się zabudowy konstrukcji podtrzymujących tory w kanale rewizyjnym, 
uległa skruszeniu wykładzina ogniotrwała wózków i szereg innych punktów pieca 
oraz urządzeń towarzyszących. Znane są przypadki tuż za południowo-wschodnią 
granicą, że piec był wyłączany po 40 latach. Piec w Zielonce stoi nadal i cieszy 

swoim niecodziennym, gigantycznym, jak na tamte czasy, wyglądem. Niestety, nie 
jest przeznaczony jako obiekt do zwiedzania. Niebawem minie już 37 lat od jego 
uruchomienia.

Moje spotkanie z piecem po latach poprzedzało niemałe napięcie. Co z tego 
zostało, co zapamiętałem? Na pierwsze wrażenie byłem przygotowany - piec 
został wyłączony w 2008 r., ale że zrobiono szereg poprawek, wyraźnie noszących 
cechy podniesienia wydajności, nie miałem pojęcia. Okazało się, że piec pracował 
dodatkowo także na mazut /gęstawe paliwo płynne/, że  rozszerzono strefę 
wypalania, czyli dołożono palników, jak również zintensyfikowano strefę studzenia, 
dodając wentylatory z zimnym powietrzem, by szybciej studzić wychodzące z pieca 
wyroby, a za przykładem najnowszych cegielni Europy wybudowano sterownię, by 
całość obsługiwała skromna obsługa - komputerowo i kilkoma guziczkami. Podobne 
rozwiązania widziałem w 1978 r. w Austrii. Wydajność cegielni wyraźnie poprawiła 
się, ponad dwukrotnie, a wózek piecowy wychodził z gotowymi wyrobami niemal 
co pół godziny. Tak naprawdę duże zmiany nastąpiły w tym piecu przez te 10 – 15 
lat dzięki austriackim specjalistom i siłami bardzo doświadczonego kierownictwa 
zakładu. Ściany boczne pieca były niemal nienaruszone, z pewnością ucierpiał 
wielokrotnie strop pieca. Musiano zapewne kilkakrotnie wymieniać ogniotrwałe 
kształtki, płytki i konstrukcje stalowe na bardziej odporne na temperaturę

Upewniłem się co do wymiarów i pozostałych danych, i że można było ustawiać 
wyroby do wypalenia, jak kiedyś na wysokość niemal 2 m licząc od wymurówki - niby 
podłogi wózka piecowego. Wydaje się, że piec mógłby dalej funkcjonować, ale to 
tylko pierwsze wrażenie. Obecnie teren cegielni należy do firmy Wienerberger i służy 
jako składnica przeznaczonych do sprzedaży wyrobów ceramiki architektonicznej 
tej firmy.

Protokół 
z przekazania 
pieca do 
eksploatacji.

Piec tunelowy - 2/3 jego długości.
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Przód pieca tunelowego w Zielonce.

Strefa wypalania w piecu tunelowym  - rozmieszczenie palników.

Zdemontowane palniki na stropie pieca.

Strefa chłodzenia - intensywne chłodzenie.
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Dziękuję Panu Pawłowi Tadeuszowi Gajzlerowi za pomoc z zakresu historii 
Zielonki i zrecenzowanie artykułu, a kierownictwu zakładu Wienerberger w Zielonce 
za możliwość obejrzenia pieca i poznania jego historii po rozruchu.

Bibliografia:
1/ Ceramika Budowlana miesięcznik nr 6/1975 doc. dr Andrzej Smólski, Palniki na miał węglowy do 
opalania pieców tunelowych ceramiki budowlanej oraz opracowanie na podstawie artykułu z Clayworker, 
sierpnień 1968
2/ A.J. Awgustinik: Ceramika 1980
3/ Materiały Budowlane - miesięcznik branżowy /1946-1952/, fotografia okładki MB nr 1/1952
4/ Fragmenty dokumentacji porozruchowej 1979/80 MPCB-Zielonka
5/ Instrukcja instalacji PA-16 Cerama Gniewkowo
6/ Folder firmy Gibbons, fot. /strop pieca z instalacją - Octopus/
7/ Zbigniew Paciorek:  Rocznik Wołomiński t. II  artykuł: Próba ukazania procesu produkcji cegły na 
terenie gminy Marki w okresie międzywojennym (1918-1939)”
8/ Pozostałe fotografie autora

Sufit pieca, czyli sklepienie, stanowią kształtki z materiału ogniotrwałego, część 
niemal oddzielnie mocowana, widok zewnątrz ze stropu pieca.

„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Jan Nadaj

O męskiej wołomińskiej koszykówce 
w latach 1953-1974

Poniższy tekst dedykuję  wszystkim moim kolegom z boiska, z którymi 
przeżyłem niezapomniane chwile w trakcie kilkunastu lat gry w koszykówkę 
w Huraganie Wołomin. Bardzo przepraszam wszystkich za popełnione 
nieścisłości i  bardzo osobisty przekaz opisanych zdarzeń, ale wspomnień 
sprzed ponad pół wieku inaczej przekazać nie potrafiłem.

Pisząc nie miałem żadnych ambicji historycznych. Skoncentrowałem się na opisie 
kilku subiektywnie zapamiętanych epizodów związanych z początkami koszykówki 
w Wołominie. Byłem ich świadkiem lub brałem w nich udział, więc nagrały się 
trwale w mojej pamięci. Starałem się wyeksponować kilka najważniejszych postaci, 
uczestników tych wydarzeń. Bo właśnie „chłopaki z tamtych lat” są najważniejsi.

Początki - stare liceum
Zaczęło się w wołomińskim liceum, które w latach pięćdziesiątych mieściło się na 

skrzyżowaniu ulic Paplińskiego (dzisiaj Wileńskiej) i Długiej (dzisiaj Legionów). Na 
podwórku w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się elegancki wyłożony kostką parking, 
znajdowało się boisko do koszykówki. Nawierzchnia przypominała klepisko, bo 
była to czarna, niezbyt dobrze ubita ziemia. Nadszedł chyba 1955 rok. Właśnie 
tam, jako ośmioletni szkrab, zobaczyłem pierwszy raz w życiu prawdziwy mecz 
koszykówki. Reprezentacja liceum grała z drużyną szkolną z jakiegoś pobliskiego 
miasta. Unoszące się z nawierzchni tumany kurzu jakoś nikomu nie przeszkadzały, 
a kibiców było bez liku. Reprezentowanie barw szkoły było przedmiotem wielkiej 
dumy i wywoływało zrozumiałą rywalizację. Klepisko – boisko stanowiło chyba 
pierwszy obiekt do koszykówki w Wołominie, w tamtych czasach. W ten sposób 
stał się wołomińską kolebką tej trochę elitarnej, pachnącej zgniłym Zachodem, gry. 
Pamiętajmy, że opisuję zdarzenia  z okresu „kwitnącej” komuny.      

Swoją obecność na tym meczu zawdzięczam starszemu ode mnie kuzynowi -   
Jurkowi Gralakowi, który mnie tam przyprowadził. Jurek, ówczesny licealista, był  
pasjonatem koszykówki. Można powiedzieć, że to on właśnie mnie zainspirował, 
stał się moim guru, a później wieloletnim kolegą z drużyny.

Nowe liceum
Wybudowano nowy gmach Liceum nr 59 im. Wacława Nałkowskiego przy 

ulicy Sasina. Była tam sala gimnastyczna, w której  dwukrotnie oglądałem 

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
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mecze koszykówki między drużynami maturzystów i absolwentów. Oczywiście 
przyprowadził mnie tam Jurek, uczestnik tych wydarzeń, raz jako maturzysta, a po 
upływie roku jako absolwent. Pomysł na imprezę bardzo fajny, budujący tradycję 
szkoły i więź z absolwentami (w moich licealnych czasach już tego nie było). 
Najważniejsze stawało się to, że w koszykówkę w liceum po prostu się grało!

Gdy oglądałem mecze w liceum przy Sasina mogłem mieć 10 lat i pierwszy raz 
w życiu widziałem halę sportową. Przeżywałem szok, w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu. Dzisiaj chce mi się z tego śmiać, bo naprawdę sala była malutka. 
Drużyny grały w składach czteroosobowych, linie autowe na ścianach, a kibice 
stali z boku  na ławeczkach. Ta, w moich oczach wtedy wspaniała, hala sportowa 
jest obecnie wykorzystywana jako miejsce zebrań, spotkań, „akademii” i innych 
wydarzeń o charakterze kulturalnym.

Ryszard Buczma – Dziadek
Mniej więcej w tych samych czasach kibicowałem po raz pierwszy na meczu 

klasy B, w ramach oficjalnych rozgrywek organizowanych przez Polski Związek 
Koszykówki. Drużyna Huraganu Wołomin rozgrywała mecz na odkrytym korcie, 
znajdującym się na terenie dzisiejszego klubu. Gwiazdą naszej drużyny był 
Ryszard Buczma, który już wtedy miał boiskowy pseudonim Dziadek, z racji 
wieku i doświadczenia. Nota bene  Rysiek (ur. w 1933 roku) położył największe 
zasługi i był motorem napędowym działań, które doprowadziły do założenia sekcji 
męskiej koszykówki Huraganu Wołomin w 1953 r. Zawsze pogodny, uśmiechnięty  
i pozytywnie do życia nastawiony facet. Do dzisiaj urodzony społecznik. Cieszy 
się niezłym zdrowiem, które pozwala mu jeszcze  sędziować mecze koszykówki.

Bohdan Glaza – trener
Mniej więcej w 1961 roku, gdy miałem 14 lat i byłem uczniem 1 klasy liceum, za 

namową kuzyna Jurka, zgłosiłem się do szkółki koszykarskiej Huraganu. Zabrałem 
z domu własny strój sportowy i przyszedłem z drżeniem serca na pierwszy trening. 
I tam przeżyłem olśnienie na widok nowoczesnej, pięknej i wielkiej hali sportowej, 
właśnie niedawno oddanej do użytku.        

Drugim wielkim przeżyciem było pojawienie się prawdziwego trenera. Zgodnie 
z tym, co mówili starsi koledzy z drużyny, był to pierwszy trener z prawdziwego 
zdarzenia, który pracował w Huraganie ładnych parę lat (jego poprzednicy 
pojawiali się na krótko i efekty ich działań były  niezauważalne). Był nim Bohdan 
Glaza (ur. w 1935 roku). Straszne indywiduum. Wielkolud i chudzielec o bardzo 
charakterystycznej twarzy, jakby mima. Szalenie wybuchowy i ekspresyjny  
w zachowaniu. Miał wiele przypadłości, ale bardzo charyzmatyczny.

Mieszkał w Warszawie na Szmulkach i stąd brało się jego, takie trochę 
łobuzerskie słownictwo. Ale w gruncie rzeczy facet o wysokiej kulturze i inteligencji. 
Miał umiejętność nawiązywania z nami sympatycznych kontaktów.

Oczywiście byłem kompletnie „surowy” koszykarsko, więc trener uczył mnie od 
zera: jak łapie się piłkę, co to jest dwutakt, ile kroków można zrobić z piłką bez 
kozła itp. Ale chyba nieźle mi szło, bo trener nie wpadał w furię, a nawet pojawiła 
się  między nami wyraźna nić sympatii.

Trener Glaza studiował wytrwale na Wydziale Komunikacji Politechniki 
Warszawskiej. Był to tzw. wieczny student. Gdy sam zacząłem studia na 
Politechnice zadałem kiedyś trenerowi konfidencjonalne pytanie: jak panu poszła 
sesja egzaminacyjna? Padła odpowiedź: cholera, znowu zapomniałem. Cały Glaza!

Kiedyś graliśmy mecz w kategorii juniorów. Udawało mi się bezczelnie ogrywać 
niedoświadczonych przeciwników. Podczas przerwy na żądanie trener Glaza zwrócił 
się do mnie: Janek, ty grasz z nimi w bambuko! I to była największa pochwała, jaką 
udało mi się w życiu usłyszeć.

Ryszard Zahn
Starszy ode mnie o rok kolega z boiska. Rysiek, przez całą karierę sportową  

wyróżniający się gracz Huraganu, prezentował zawsze nieprzeciętną ambicję. 
Typ człowieka wybitnie prostolinijnego. Bardzo ceniony i lubiany przez kolegów. 
Wspaniale rozwinął się jako trener, uzupełniając sukcesywnie braki w wykształceniu. 
Początkowo ćwiczył koszykarzy Huraganu, a potem zajął się z pasją szkoleniem 
dziewcząt. Nauczyciel wuefu w gimnazjum sportowym. Odkrywca i wychowawca  
sióstr Dydek. Stworzył podwaliny potęgi żeńskiej młodzieżowej koszykówki  
w Wołominie. I działa w tym do dzisiaj niczym „Anioł  Stróż”.

Był taki mecz….
To musiało się wydarzyć chyba w sezonie 1971/1972. Pamiętam, jak jechaliśmy 

pociągiem do Warszawy na „Wileński”, aby rozegrać mecz koszykarskiej III ligi pod 
wodzą świeżo upieczonego i „nieopierzonego” trenera Ryśka Zahna, który jeszcze 
niedawno biegał z nami po boisku. Nastroje mieliśmy raczej minorowe, bo naszym 
przeciwnikiem miała być drużyna AZS AWF 2, czyli bezpośrednie rezerwy czołowej 
drużyny ekstraklasy. W tym czasie Czarodzieje z Bielan dysponowali bardzo silną 
drużyną z reprezentantami Polski Nartowskim i Sitkowskim (brązowymi medalistami 
mistrzostw Europy we Wrocławiu), wielkoludem Blauthem, Perką i Ronikierem 
na czele. Grali piękną, techniczną i kombinacyjną koszykówkę za sprawą 
świetnego trenera Zygmunta Olesiewicza, który w środowisku nosił pseudonim 
Gruby. Drużyna ta przez wiele lat aspirowała do tytułu mistrza Polski, będąc 
postrachem dla najlepszych, szczególnie w swojej hali. Z tego, co pamiętam, skład 
drużyny Huraganu Wołomin wyglądał następująco: kapitan Jurek Gralak (z racji 
zaawansowanego wieku – bez przezwiska), Waldek Rutkowski – Walos, Zbyszek 
Brzeziński – Słoniowe Ucho, Jacek Brzuszczyński – Naleśnik, Piotrek Wiśniewski 
– Pancerny, Zdzisiek Drzazga – Zadra, Kazio Rutkowski – Bolek, Wojtek Kijewski 
– Kiju, Mieczysław Skołożyński – Szczęka, Bogdan Byczenko – Siwy i ja czyli Jan 
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Nadaj – Stopa. Udawaliśmy się do jaskini lwa, na wielką jak lotnisko halę AWF-u, 
gdzie zawsze grało się nam fatalnie i w związku z tym zawsze przegrywaliśmy 
sromotnie. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej, skoro na miejscu okazało 
się, że w składzie przeciwników znajdowało się kilku zawodników grywających  
w roli zmienników na parkietach ekstraklasy? O tym, że nie będzie lekko świadczyła 
obecność głównego trenera przeciwników – Olesiewicza, który nie cierpiał partaniny. 
Znany był z niewyparzonego języka i bardzo ekscentrycznych reakcji. A chłopaki  
z jego drużyny rywalizowali przecież między sobą o miejsce w pierwszej drużynie. 
Zaczęło się normalnie. Przeciwnicy, jako lepiej przygotowani fizycznie, próbowali  
nas zamęczyć pressingiem na całym boisku, a w obronie ustawili agresywną strefę 
(trzech z przodu i dwóch z tyłu).

Ale już po chwili…na boisku zaczęło dziać się coś magicznego. Pomimo 
olbrzymiej przewagi w warunkach fizycznych, przygotowaniu kondycyjnym  
i umiejętnościach technicznych gra naszym przeciwnikom się nie układała. Co 
chwila piłka nieuchronnie skierowana do naszego kosza, nie wiadomo jakim cudem, 
ostatecznie się z niego wykręcała. Odgłosy z ławki trenerskiej przeciwników z wolna 
przeradzały się w kakofonię przekleństw.

Z kolei nasz trener, dla podniesienia autorytetu zwany Magistrem, opracował 
błyskawicznie szatańską strategię na rozbijanie strefy przeciwników. Polecił mi 
grać na pozycji drugiego środkowego, tyłem do kosza, na linii rzutów osobistych. 
Cała przewrotność tego planu polegała na tym, że mając 176 cm wzrostu byłem, 
jak zwykle, najmniejszy na boisku, ale właśnie o to chodziło. Jako bardzo zwrotny 
zawodnik miałem za sobą najwyższego, ponad dwumetrowego obrońcę. Scenariusz 
naszego ataku powtarzał się monotonnie. Po paru podaniach na obwodzie, 
Pancerny wykonywał charakterystyczny ruch głową i z podwyższającym moją 
czujność okrzykiem „STOPA”, podawał mi piłkę kozłem. Inne podanie nie wchodziło 
w rachubę, bo stojący za mną ambitny wielkolud, którego obecność cały czas 
czułem na plecach, starał się mi tę piłkę wybić. Trzeba przyznać, że Pancerny 
wykazywał się tu fantastyczną inteligencją, ponawiając przy każdej nadarzającej 
się okoliczności to zagranie. Pochylałem się łapiąc piłkę i nie rozglądając się, aby 
sprawdzić co się dzieje, błyskawicznie mijałem obrońcę z lewej albo prawej strony. 
Stawał się w tym momencie bezradny. Był zbyt blisko mnie, żeby konstruktywnie 
zareagować. Starałem się akcję zakończyć rzutem z dołu, wykonanym nie w tempo, 
w pół kroku. Kończyło się albo faulem, albo koszem z faulem.

Czułem się wspaniale, stałem się osią naszej gry w ataku. Dodatkową satysfakcję 
i motywację stanowiły komentarze Olesiewicza. W momencie, gdy przejmowałem 
podanie, słychać było donośne „odpuść małego!”, potem „ty baranie!”. Następne 
celne uwagi Wielkiego Trenera, dotyczące optymalizacji gry w obronie, w zasadzie 
nie nadawały się już do cytowania. Przytoczę tylko taką: „Kapuściński, wiesz, że 
nigdy tego nie zrobiłem, ale ty będziesz pierwszym, którego kopnę w d…!”.

Trzeba przyznać, wszyscy moi koledzy z drużyny rozgrywali wspaniały mecz. 
Niezwykle ambitnie i jakby powyżej swoich możliwości. Co tu dużo ukrywać, byliśmy 
przecież drużyną podwórkową, trenującą dwa razy w tygodniu. Graliśmy w zasadzie 
dla przyjemności i prowadziliśmy niezbyt higieniczny tryb życia. Wszyscy dawali 
z siebie wszystko, pompowani korzystnie układającym się przebiegiem meczu. 
Walos buszował skutecznie pod koszem przeciwnika. Do spółki z Pancernym 
skutecznie zbierali piłki nieustannie odbijające się od naszego zaczarowanego 
kosza. Pancerny i Słoniowe Ucho rzucili po kilka razy celnie z półdystansu. 
Naleśnik dobił ich, dorzucając  punkty z szaleńczych szybkich ataków. Graliśmy jak  
w transie, a przeciwnikom nic nie wychodziło. W dodatku zaczęły im się trząść ręce 
ze strachu. Widmo przegranej zupełnie ich paraliżowało. Ale i tak dowiezienie przez 
nas korzystnego rezultatu do końca meczu graniczyło z cudem. Jakoś się udało!

Poczet zawodników
Pierwsza grupa to Dziadki. Ci, którzy zaczynali w czasach wczesnego Buczmy 

od 1953 roku, inicjując powstanie koszykówki w Wołominie. Znałem ich lub  
o nich słyszałem. Ryszard Buczma, Jerzy Żmudzki, Tomasz Kamiński, Bogumił 
Husak, Jacek Kamiński, Wojciech Ciechomski, Wojciech Zadrożny, Andrzej 
Werner, Wiesław Gralak, Jerzy Czerwiński, Marian Kiliszek, Jerzy Piłkowski, Jerzy 
Zieliński, Stefan Wiktorski, Michał Kisiel, Kazimierz Ciszewicz, Adam Jarzębowski, 
Antoni Sikorski, Andrzej Witczak, Janusz Brzuszczyński, Zbigniew Malik, Jan 
Bogdan Brzozowski, Włodzimierz Repin, Marek Tauber, Tadeusz Bachorek, Albin 
Pyrzanowski (później wybitny siatkarz), Tadeusz Sobijanek, Andrzej Chromiec, 
Ryszard Rozenek, Ludwik Zieliński, Andrzej Bartoszewicz, Janusz Rzeczkowski, 
Stefan Połukard.

Druga grupa, czyli chłopaki z tamtych lat, z którymi spędziłem niezapomniane 
chwile na boisku. Jerzy Gralak, Zbigniew Brzeziński (Słoniowe Ucho), Ryszard 
Zahn, Piotr Wiśniewski (Pancerny), Zdzisław Drzazga (Zadra), Jacek Brzuszczyński 
(Naleśnik), Waldemar Rutkowski (Walos), Andrzej Pawlak, Andrzej Siedlecki 
(Pionier), Adam Baj (Palma), Bohdan Glaza, Kazimierz Rutkowski (Bolek), 
Wojciech Kijewski (Kiju), Zbigniew Iwaniec (Wygły), Tadeusz Jarkiewicz, Zbigniew 
Ałaszkiewicz (Ałaś), Mieczysław Skołożyński (Szczęka), Jacek Wierzbicki, Andrzej 
Wierzbicki, Cezary Buczny, Wiesław Buczny, Zbigniew Kulma, Bogdan Byczenko 
(Siwy), Robert Niebyłowski, Grzegorz Kozłowski, Grzegorz Bolesta (Bolo), Zdzisław 
Wojdygo, Wojciech Czaplicki (późniejszy prezes CKW), Krzysztof Moszyński, 
Stanisław Felski, Jerzy Pol.

Trzecia grupa - „juniorzy”. Wymieniam tylko tych, których świetnie znam i wiem, 
że grali już po moim odejściu. Z niektórymi grywałem jako oldboy. Byli to: Krzysztof 
Buczny, Włodzimierz Cichocki, Mieczysław Maciążek, Jerzy Mikulski (późniejszy 
burmistrz Wołomina), Krzysztof Mikulski (powoływany do reprezentacji Mazowsza), 
Paweł Suchocki, Andrzej Motyka, Paweł Skołożyński. 
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Listopad 2003 roku. 
Jubileusz 50-lecia 

koszykówki w Wołominie. 
Od lewej Dinozaury – 

gwiazdy lat pięćdziesiątych: 
Jerzy Żmudzki, Jerzy 
Czerwiński i Ryszard 

Buczma (Dziadek), a dalej: 
Andrzej Wierzbicki, Mietek 

Skołożyński (Szczęka) i Jan 
Nadaj (Stopa).

Dwa „szkielety” (kiedyś 
ludziom się nie przelewało): 
Zbyszek Brzeziński (nr 10) 
- Słoniowe Ucho, muzyk 
absolwent konserwatorium i 
Rysiek Zahn (nr 6).

Legitymacja członkowska Trenera Bohdana Glazy. Nie mam pojęcia, w jaki 
sposób znalazła się w moim posiadaniu.

Igrzyska Ziemi Mazowieckiej w Płocku 1963 r. Reprezentacja Wołomina, która   
zdobyła brązowy medal. Od lewej: Rysiek Zahn, Adam Baj (Palma), Zdzicho 
Drzazga (Zadra), Zbyszek Brzeziński (Słoniowe Ucho), Jacek Brzuszczyński 

(Naleśnik), Jan Nadaj (Stopa) i Jurek Gralak – kapitan.
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Od lewej: Rysiek Zahn, Zdzicho Drzazga, Andrzej Pawlak (jeden z najlepszych 
zawodników w historii Huraganu) oraz zaprzyjaźniony Włodek Kisiel 

(na rowerze).

Od lewej: Zdzicho Drzazga, Andrzej Pawlak i Rysiek Zahn.

Nasza maskotka Elżbieta 
Petlarz „Fuńka”. Dziewczyna 
Andrzeja Siedleckiego. Była 

z nami na każdym meczu. 
Pseudonim Andrzeja – Pionier 

wziął się stąd, że był świetny w 
ofensywie, ale nie lubił wracać 
do obrony i często pozostawał 

na połowie przeciwnika.

Rok 1970. Obóz kondycyjny 
w Mierkach nad jeziorem 
Pluszno. Od lewej: Zdzicho 
Drzazga, Waldek Rutkowski 
„Walos” i Rysiek Zahn.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Agata Jolanta Bochenek

Zawsze uśmiechnięty - wspomnienie 
o ks. Zbigniewie Porzezińskim

W czwartej klasie liceum przykleił dyrektorowi na 
drzwiach gabinetu kartkę z informacją, o której godzinie 
zostanie odprawiona msza święta, intencji już nie 
pamiętam. Zrobiła się straszna awantura, bo to był 
czas stanu wojennego – wspomina Józef Porzeziński.

- Wraca Zbynio do domu i mówi: Tatusiu, nie dopuszczą 
mnie do matury. Pytam: Dlaczego? Co się stało? Bo ktoś 
nakleił dyrektorowi kartkę na drzwiach, a on mówi, że 
to ja zrobiłem, bo jestem ministrantem. A ja nie mam z 
tym nic wspólnego, żadnej kartki nie przykleiłem. Byłem  
w Komitecie Rodzicielskim, dyrektora znałem, poszedłem 
do niego i mówię: syn mi tu jakieś bajki opowiada, że nie zostanie dopuszczony do 
matury. A dyrektor z krzykiem, że tylko Zbyszek mógł coś takiego zrobić i musi za to 
ponieść karę. Nie dopuszczę go do matury – zapowiedział dyrektor. To niemożliwe, 
odpowiedziałem. Jak pan się poważy na coś takiego, to ja się odwołam wyżej, 
bo nie pozwolę na takie krzywdzenie syna. Widać to moje straszenie podziałało, 
bo Zbyszek został dopuszczony do matury. Wiele lat później, już po skończeniu 
seminarium, po święceniach przyznał się, że to on przykleił dyrektorowi tę kartkę 
na drzwiach – wspomina Józef Porzeziński.

Bardzo uczynny
Zbigniew Maciej Porzeziński urodził się 30 stycznia 1964 r. w Warszawie.  

Z rodzicami oraz starszym o 9 lat bratem Ryszardem mieszkał na wołomińskim 
osiedlu Słoneczna. Do szkoły poszedł rok wcześniej, do nieistniejącej już „jedynki”. 
Na świadectwach oceny dobre i bardzo dobre (tych drugich więcej), sprawowanie 
wzorowe. Wychowawczyniami były: najpierw Jadwiga Góralczuk, a w starszych 
klasach Jadwiga Czaplicka, która uczyła biologii i chemii. Szkołę Podstawową 
nr 1 ukończył w 1978 r. Z tamtych czasów zapamiętała go Basia, koleżanka ze 
szkoły i z osiedla. - Myśmy się ze Zbyszkiem kumplowali w dzieciństwie, potem 
drogi się rozeszły. Chodziliśmy do tej samej szkoły podstawowej, chociaż nie do 
jednej klasy, bardziej znaliśmy się z osiedla. Wiedziałam, że został księdzem, ale 
kontaktu nie miałam. Jak go zapamiętałam? Wiecznie uśmiechniętego, pyzatego 

Rok 1970. Obóz kondycyjny w Mierkach nad jeziorem Pluszno. „Kondukt”, 
który niesie mnie w kocu do jeziora. Z przodu trener Zahn, dalej od lewej 

w pierwszym rzędzie: Piotrek Wiśniewski (Pancerny), 
Zbyszek Ałaszkiewicz (Ałaś) i Krzysiek Buczny.

Rok 1970. Obóz kondycyjny w Mierkach nad jeziorem Pluszno. „Chrzciny 
Stopy”. Zostaję brutalnie wrzucony do jeziora przez drużynę.
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blondyna. Bardzo uczynny, na osiedlu ze wszystkimi się kolegował. Pamiętam, jak 
się spotkaliśmy. Zbyszek był już w sutannie, zapytał: czego palisz te papierosy? Nie 
pal! Był bardzo miły, zawsze się zatrzymał, zagadał, nikogo nie minął bez słowa.

Jak razem ze Zbyszkiem próbowaliśmy buraków
Do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie, do tej samej klasy, chodził ze 

Zbyszkiem Dariusz Kiliszek. Później byli ministrantami, jeździli na Oazy. Przez 
osiem klas podstawówki byli nierozłącznymi kolegami. Kłopotów z nauką nie mieli, 
jak dziś mówi Darek Kiliszek, byli zdolni, choć nie zawsze pracowici. – Zbyszek 
był spokojny, uczynny, dobrze grał w piłkę w odróżnieniu ode mnie. Był lubiany. 
Często wracaliśmy razem ze szkoły. Wtedy, w latach 70. droga ze szkoły do domu 
była bardzo ciekawa. Najpierw zachodziliśmy do piekarni pana Domurata na bułki 
z kruszonką. Później szliśmy aż do końca ulicy Paplińskiego, obecnie Wileńskiej, 
przechodziliśmy koło bramy huty, dalej magazyny z czerwonej cegły. Magazyny 
były zagrodzone, więc tam nie wchodziliśmy, ale za nimi rozciągały się już pola, 
z żytem, pszenicą, burakami. Pamiętam, te buraki rosły właśnie za magazynami 
z czerwonej cegły. Tam było jakieś gospodarstwo i któregoś dnia, w pierwszej 
albo drugiej klasie, postanowiliśmy ze Zbyszkiem sprawdzić, jakie to buraki. Ja 
uważałem, że pastewne. Zbyszek upierał się przy cukrowych. Żeby ocenić, trzeba 
było spróbować. Wyrwaliśmy kilka buraków, ja ugryzłem, Zbyszek ugryzł i zgodnie 
orzekliśmy, że pastewne. Ale podczas tej degustacji zobaczyła nas właścicielka pola 
i buraków. Zaczęła nas gonić. Uciekaliśmy do domów. Ja miałem bliżej, dlatego 
kobieta mnie znalazła. Poskarżyła się rodzicom i dzięki temu w rodzinie przetrwała 
opowieść, jak razem ze Zbyszkiem Porzezińskim próbowaliśmy buraków.

Na zakończenie ósmej klasy mieliśmy zabawę, było wiadomo, że się rozejdziemy, 
każdy miał swoje plany. Czy zanosiło się wtedy, że Zbyszek zostanie księdzem? 
Nie, w tym wieku się o tym nie myślało.   

Uczyłem się i cały czas pracowałem
Rodzice przyszłego księdza pochodzili z Białostocczyzny, z okolic Brańska. 

Józef Porzeziński przed wojną zdążył ukończyć trzy klasy. Po wejściu na te 
tereny Niemców w 1941 r., zapisał się na tajne nauczanie. – Mój dom rodzinny 
nie był zamożny, mieliśmy wszystkiego sześć hektarów. Ja byłem najstarszy  
z rodzeństwa, brat młodszy o dwa lata, siostra o jedenaście. W 1944 roku, gdy 
uczyłem się w tajnym gimnazjum, ojciec ciężko zachorował. Na wiosnę powiedział 
do mnie: u nas w rodzinie jest tak, że najstarszy syn zostaje w domu, a reszta 
rodzeństwa musi szukać pracy w świecie. Tu już nie będziesz chodził do szkoły, 
musisz zająć się gospodarką, utrzymaniem rodziny. Nie było dyskusji, co ojciec 
powiedział, to było święte. I tak skończyła się moja nauka. Pani Wanda Kłosowa, 
dyrektorka tajnych kompletów, która ostatnie lata życia spędziła w Domu Pomocy 
Społecznej w Zielonce, wystawiła mi zaświadczenie o małej maturze. Ojciec umarł 

w październiku 1944 r. i wtedy zaczęła się ciężka praca. Mama zajmowała się 
domem, reszta spadła na mnie. Miałem 17 lat i pewnego dnia powiedziałem do 
brata: braciszku, musimy pomyśleć o naszej przyszłości. Ponieważ tata zarządził, 
że ja mam zostać na gospodarce, to ty musisz się uczyć. Brat poszedł uczyć się 
zawodu, ale po kilku miesiącach zrezygnował z nauki i zdecydował, że zostaje na 
gospodarce. Przyuczyłem go do obowiązków  i wyjechałem. W czasie wojny był 
u nas nauczycielem na tajnych kompletach ukrywający się policjant.  Wyjechał 
wcześniej, a jesienią 1945 przysłał list z Legnicy. Zaprosił do siebie. Zapewnił, że 
nie będzie problemów ze znalezieniem pracy. Ucieszyłem się bardzo. Pojechałem, 
ale pracy znaleźć nie mogłem. W końcu trafiła się u stolarza. Wytrzymałem trzy 
miesiące, po czym zatrudniłem się na kolei. Byłem nauczony ciężkiej pracy, szybko 
awansowałem. Miałem 22 lata, jak zostałem referendarzem. W PKP pracowałem 
do 1952 r. Za dobrą pracę zostałem wytypowany na studia przygotowawcze na 
wyższą uczelnię. To były dwuletnie studia przy Uniwersytecie Wrocławskim, po 
których wybrałem Wieczorową Szkołę Inżynierską przy Politechnice Warszawskiej. 
Uczyłem się i cały czas pracowałem. W 1954 r. związałem się z budownictwem. 
Zaczynałem na budowach warszawskich, przeszedłem wszystkie szczeble, aż do 
kierownika budowy. Od 1959 r. aż do emerytury w 1990 r. pracowałem w biurze 
projektów w Warszawie. Z krótką przerwą na Wołomin. W latach 1968-72 byłem 
naczelnym inżynierem w wołomińskim przedsiębiorstwie – opowiada pan Józef.

W Wołominie
A jak rodzina Porzezińskich trafiła do Wołomina? W 1954 r. pan Józef ożenił 

się z pochodzącą z jego rodzinnych stron Stanisławą, która mieszkała wówczas  
w Zielonce. – Gdy urodził się starszy syn, zacząłem rozglądać się za mieszkaniem. 
W Zielonce mieszkaliśmy w prywatnym domku, a do pokoiku na piętrze wchodziło 
się po drabinie. Zjeździłem Warszawę wzdłuż i wszerz nie znalazłem lokum 
odpowiedniego dla rodziny z małym dzieckiem. Nieoczekiwanie w Wołominie 
spotkałem kolegę, który mieszkał w domku na Sławku, razem z innymi rodzinami. 
Tam przetrwaliśmy trzy miesiące i wyprowadziliśmy się na ul. Moniuszki. Warunki 
były spartańskie. Sami musieliśmy zbudować piec, a najgorsze, że po opadach 
woda z ulicy wlewała się do mieszkania. Dalej musiałem szukać mieszkania.  
W 1960 r. przeprowadziliśmy się do bloku nr 3 wołomińskiej spółdzielni. W jaki 
sposób znalazłem się w spółdzielni? Studiowałem razem z wiceprezesem nowo 
zawiązanej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie. Dobrze nam 
się mieszkało, ale mieliśmy tylko pokój z kuchnią i gdy urodził się Zbynio, zrobiło się 
ciasno. I wtedy przeprowadziłem się z rodziną ostatni raz, do tego bloku, w którym 
obecnie mieszkam. Dodam jeszcze, że ze spółdzielnią związałem się na długie 
lata. Przez 5 czy 6 kadencji, przez 30 lat byłem przewodniczącym rady nadzorczej. 
Pełniłem tę funkcję społecznie. Dobrze mi się tam pracowało.
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Tam, gdzie był Zbyszek, zawsze było wesoło
W trzeciej klasie szkoły podstawowej Zbyszek został wyróżniony za pilność 

w nauce religii. Wtedy właśnie został ministrantem. Wiesław Karwacz, kolega  
z osiedla i z ministrantury w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, 
wspomina: - Łączyła nas ministrantura, szczególnie w ciężkich latach 1981-83, 
ale znaliśmy się od najmłodszych lat. W końcu byliśmy z tego samego osiedla. 
Ministrantami byliśmy od 1973 r., razem zaczęliśmy, bo byliśmy w jednym wieku. 
Zbyszek ze stycznia, ja z marca, tylko, że on poszedł do szkoły rok wcześniej. 
Miał niesamowity dar opowiadania. Gdy opowiadał, nieważne, czy o przeczytanej 
książce, czy o wydarzeniu z życia, słuchało się z otwartą buzią. Takie to było 
szczere i pasjonujące. Jakie my żarty robiliśmy! Potrafiliśmy księdzu odwrócić 
mszał do góry nogami. Zbyszek żywo uczestniczył w życiu parafii. Działał w Oazie. 
Opiekunem ministrantów był ks. Józef Groński, dobra dusza, lubił młodzież, potrafił 
nas świetnie zorganizować. Na pustym placu za plebanią graliśmy w siatkówkę, 
w piłkę nożną. Ale jednocześnie to ks. Groński pokazał nam cmentarz żołnierzy 
poległych w 1920 r. w Ossowie. Do kościoła każdy z nas gnał z wielką radością.  
W późniejszym czasie jednoczyły nas środy i modlitwy do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Ksiądz Sikora prowadził modlitwę, a my w zakrystii cieszyliśmy się, żeśmy 
się spotkali. Ilu fajnych chłopaków tam było, ilu z nich zostało księżmi! Z kościoła 
wracaliśmy do domu najdłuższą drogą, żeby się nagadać, pośmiać. Czasami 
jeszcze przystawaliśmy, przysiadaliśmy gdzieś, bo jak to...już pod domem?  
A tu jeszcze tyle ważnych spraw do omówienia. Nie było komputerów, Internetu, 
mieliśmy tylko swoje towarzystwo. A tam, gdzie był Zbyszek, zawsze było wesoło. 
Niech to będzie motto naszej rozmowy: tam gdzie był Zbyszek, zawsze było wesoło. 
Zbyszek zawsze uśmiechnięty, zagadywał, rozśmieszał. Na jego widok też od razu 
uśmiechaliśmy się i „cieszyliśmy ryje”. Tak to nazywaliśmy – „cieszyć ryja”. Kto 
zobaczył Zbyszka, to od razu „cieszył ryja”. Każdy ministrant to powie.

Wiesław Karwacz uważa, że zanosiło się na to, że Zbyszek zostanie księdzem. 
Dużo na to wskazywało. – Wiem, że Zbyszek chciał być lekarzem. Ale jeśli ktoś 
tak aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła, to ma jakieś zamysły w tym kierunku. 
Był wtedy w parafii ks. Henryk Dyczka. Musiał zobaczyć coś w Zbyszku, jego 
potencjał, z pewnością swoimi mądrymi wypowiedziami pomógł w podjęciu 
decyzji. Spotykaliśmy się, jak Zbyszek był już w seminarium. Jako diakon chrzcił 
mojego syna Jakuba. Ile razy się później widzieliśmy, czy przechodził pod moim 
balkonem, pytał: który to mój chrześniak? Ostatni raz widziałem go może miesiąc 
przed śmiercią.

Ten, który się tak pięknie uśmiecha
Po ukończeniu podstawówki Zbyszek Porzeziński kontynuował naukę  

w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Nałkowskiego w Wołominie. Wybrał klasę  
o profilu matematyczno-fizycznym. Wychowawczynią była Danuta Sutkowska, która 

uczyła geografii. Prof. Danuta Sutkowska doskonale zapamiętała uśmiechniętego 
blondyna: - Nie wiedziałam, że Zbyszek zmarł. Przecież byłabym na jego 
pogrzebie. Bardzo się zmartwiłam tą wiadomością, bo bardzo Zbyszka lubiłam. 
Zresztą, cała klasa dała się lubić. Była wyjątkowa. Przez cztery lata nie miałam 
z moimi uczniami żadnych problemów. Zbyszka pamiętam jako dobrego ucznia, 
koleżeńskiego, bardzo lubianego w klasie. Buzię miał zawsze uśmiechniętą i potrafił 
rozładować każdą, najbardziej napiętą sytuację. Przed studniówką przyszedł do 
mnie ojciec Zbyszka i zapytał, czy syn może być na studniówce sam, czy musi 
kogoś przyprowadzić, bo nie ma żadnej sympatii. Powiedziałam, że w naszej klasie 
jest tyle fajnych dziewcząt, że na pewno będzie miał się z kim bawić. Po maturze 
mieliśmy kilka klasowych spotkań. Zbyszek w nich uczestniczył. Jedno ze spotkań 
rozpoczęło się od mszy świętej, którą odprawiał Zbyszek. Podczas mszy zapytał: 
kto jest chętny do spowiedzi? Odpowiedzią był wielki wybuch śmiechu. Chętnych 
do spowiadania się przed szkolnym kolegą nie było. I jeszcze taka historia: Kiedy 
dowiedział się o śmierci mojego męża, razem z ks. Darkiem Skwarskim, także 
moim uczniem, przyjechali odprawić mszę. Byłam im za to bardzo wdzięczna. 
Szkoda, że już go nie ma…

Wzbudzał zaufanie
Do tej samej klasy matematyczno-fizycznej chodziła Elżbieta Radwan, wówczas 

Żebrowska. Dzisiaj burmistrz Wołomina zastanawia się chwilę – jak jednym zdaniem 
trafnie opisać Zbyszka? – Tyle wspaniałych, wspólnych chwil za nami. Bardzo 
radosnych, związanych z czasem nauki w liceum. Lata 1978-1982, studniówka  
i matura w stanie wojennym. Byliśmy, jak to z młodzieżą zwykle bywa, antysystemowi. 
Pokolenie buntowników noszących w stanie wojennym oporniki sprytnie wpięte w 
ubranie. Zamykam oczy i widzę twarz Zbyszka. Jak go zapamiętałam? Bardzo 
dobrze wychowany młody człowiek, szarmancki wobec kobiet. Trochę łobuzerski 
uśmiech, który dodawał mu uroku. Pogodne, szczere oczy. Wiecznie uśmiechnięty. 
Zbyszek był dobrym przyjacielem, bardzo lojalnym i błyskotliwym. Wszyscy lubiliśmy 
Zbyszka. Interesował się medycyną, a został księdzem. Wcale mnie to nie zdziwiło. 
Wzbudzał zaufanie, a jego poczucie misji i umiłowanie sprawiedliwości mogło tylko 
wzmocnić jego atuty jako dobrego, wyrozumiałego kapłana.

Emanujący życzliwością
Zbyszek nieźle radził sobie w liceum, na świadectwach przeważały dobre oceny. 

Co w klasie o takim profilu i przy nauczycielach tak wymagających i jednocześnie 
przekazujących ogromną wiedzę, jak prof. prof. Danuta Sutkowska, Kazimierz 
Chudzian, Marian Marciniak, Barbara Piekut, Janina Krzywda, Aleksander Janiuk, 
czy Antoni i Tadeusz Kielakowie, było nie lada sukcesem. Potwierdza to koleżanka 
z klasy, Małgorzata Kozłowska (wcześniej Zawistowska). – Poziom nauczania 
był bardzo wysoki, wołomińskie liceum w tamtych latach to była wysoka półka. 
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Zbyszek sercem był humanistą, a jednak odnalazł się w tej matematycznej 
klasie. Przed oczami mam taki obraz: uśmiechnięty blondyn, otwarty, wspaniały 
człowiek, emanujący życzliwością, skory do żartów. Po maturze straciliśmy kontakt, 
kiedyś spotkałam go w Warszawie. O! cześć! – powiedział z taką radością i tak 
naturalnie, jakbyśmy ostatni raz widzieli się wczoraj, a nie 10 lat temu. Na pogrzebie 
usłyszałam, ile dobrych rzeczy robił…

Dorota Jagodzińska-Piecychna chodziła w tym samym czasie do klasy 
biologiczno-chemicznej. Znała Zbyszka, o którym dzisiaj mówi: - Radosny, pełen 
energii dobry chłopak. Charyzmatyczny, lubiany przez wszystkich. Zawsze 
uśmiechnięty, rozdawał swoje uśmiechy na prawo i lewo. Fajny chłopak, bardzo 
go lubiłam. Poza tym bardzo ludzki, a to jest cecha nie do przecenienia. Myślę, że 
był bardzo dobrym księdzem.

Piotr Jurczyk podkreśla, że miał to szczęście chodzić do jednej klasy ze 
Zbyszkiem przez całe liceum. - Cztery lata to sporo czasu, by poznać drugą osobę. 
Lubiliśmy się. Wzbudzał zaufanie i sympatię szczerością. Jednak tym, co wyróżniało 
Zbyszka od początku i szczególnie utkwiło mi w pamięci, był uśmiech. Pojawiał 
się na jego twarzy gdy rozmawiał z kolegą lub koleżanką, czy w ogóle  z drugim 
człowiekiem. Także, gdy stał przy tablicy, odpytywany przez profesora. A nawet 
wtedy, gdy młodzieńcza fantazja, podsuwała nam, kolegom, kolejne głupie dowcipy, 
które z ochotą mu płataliśmy. Wiedzieliśmy, że z właściwym sobie humorem, 
wybaczy je. Pamiętam rozmowę z moją mamą, która była bibliotekarką w naszym 
liceum. Tłumaczyłem jej, jak wygląda Zbyszek, bo chciałem coś o nim opowiedzieć. 
Mama przerwała mi: „Wiem, to ten, który się tak pięknie uśmiecha». 

Samuraj pięknie działający
Po maturze Zbigniew Porzeziński zdawał na medycynę, chciał być lekarzem. Nie 

dostał się, zabrakło jednego punktu. Przez rok chodził do studium pielęgniarskiego. 
Wydawało się, że będzie zdawał ponownie na studia medyczne. - W 1983 roku 
byłem w Wietnamie. Moje biuro projektów podjęło się wykonania projektu Zakładu 
Naprawy Taboru Kolejowego w Hanoi. Pewnego razu żona mówi przez telefon, że 
Zbyszek idzie do seminarium. Zdziwiłem się, bo jego marzeniem była medycyna, 
miał nawet do mnie pretensje, że jestem inżynierem a nie robotnikiem, bo jemu 
zabrakło jednego punktu, żeby dostać się na studia. Jego wybór zaakceptowałem, 
bo dla mnie najważniejsze było, żeby się uczył, żeby miał wykształcenie. Mam wielki 
szacunek do nauki. Wiem, ile nieraz trzeba wysiłku, żeby się uczyć, sam jestem 
tego najlepszym przykładem – opowiada Józef Porzeziński.

W stanie kapłańskim Zbigniew Porzeziński przeżył 26 lat. W latach 1983-1990 
studiował w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa 
w dniu 24 maja 1990 r. w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela  

w Warszawie. Mszę św. prymicyjną odprawił 27 maja 1990 r. w kościele p.w. Matki 
Bożej Częstochowskiej w Wołominie.

 - Zbyszka poznałem w seminarium – wspomina ks. Witold Gajda, proboszcz 
parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. – Już na samym początku zrobił 
na mnie wrażenie poprzez umiejętności, które posiadał. Mówiło się, że Zbyszek ma 
czarny pas. Był wysportowany. Często nosił kamizelkę czy nakrycia z emblematami 
sztuk walk. Wchodziło się do jego pokoju, a tam sztanga, hantle. Pierwsze 
wrażenie – mocny. Oczywiście, nie były to jedyne umiejętności ks. Zbyszka. Razem 
studiowaliśmy, razem uczyliśmy się, modliliśmy, pamiętam wspólne wyjazdy. Po 
czwartym roku, to mógł być 1987 albo 1988, razem ze Zbyszkiem i jednym kolegą 
wyjechaliśmy do Pragi i na Węgry. Spotkaliśmy się tam z księżmi działającymi  
w Podziemiu.

Proboszcz Witold Gajda podkreśla, że ks. Zbyszek miał swój charakter: 
był zasadniczy, zdecydowany, wydawało się, że wie, czego chce. – Czasy 
seminarium wspominam bardzo dobrze. Potem drogi się rozeszły. Spotykaliśmy 
się sporadycznie. Ostatni raz widzieliśmy się dwa tygodnie przed jego śmiercią. 
Wiedziałem, że ciężko choruje, a mimo to śmierć była dla mnie zaskoczeniem. 
Byłem pod wielkim wrażeniem tego, co usłyszałem na pogrzebie, bo takiego 
Zbyszka nie znałem, urósł bardzo w moich oczach przez tę działalność, którą 
prowadził w ciągu ostatnich lat. Chodził swoimi drogami, taki samuraj pięknie 
działający. Jaki Zbyszek pozostanie w mojej pamięci? Chyba taki, jak na tym zdjęciu 
z czasów seminarium – młody, uśmiechnięty, w sutannie.

Nie żałował wybranej drogi
Studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja Św. Jana 

Chrzciciela, na kierunku teologia, Zbigniew Porzeziński ukończył z wynikiem 
dobrym w listopadzie 2010 r. Pracę magisterską napisał na temat „Znaczenie 
cytatów starotestamentalnych w Ewangelii według św. Mateusza”. Uczył się całe 
życie. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia podyplomowe w Szkole Wyższej 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, na kierunku Pedagogika, 
specjalność: „Profilaktyka i podstawy współczesnej terapii uzależnień”. W czerwcu 
2013 r. zwrócił się do Rady Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie  
z prośbą o zgodę na wszczęcie przewodu doktorskiego oraz o zatwierdzenie 
tematu pracy doktorskiej: „Redakcyjne cele Ewangelistów Marka i Mateusza  
w dyskusji na temat tradycji”. Pierwszą parafią ks. Porzezińskiego był Błędów koło 
Skierniewic. Warunki takie, że herbata zostawiona na noc w szklance zamarzła, 
a szklanka pękła. Druga parafia w Bolimowie pod Grójcem. Następnie pełnił 
posługę duszpasterską m.in. w parafiach św. Wawrzyńca na Woli, św. Augustyna 
na Nowolipkach, św. Katarzyny na Służewie. Od 2011 r. był wikariuszem w parafii 
Trójcy Przenajświętszej na warszawskim Solcu. – Przez 26 lat był wikariuszem  
i nigdy nie żałował wybranej drogi – mówi ojciec, Józef Porzeziński.  
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Ks. Zbigniew był także kapelanem Strzeleckiego Oddziału Interwencyjno-
Spadochronowego i wychowawcą komandosów z SOIS. Na coś przydały się lata 
treningów, czarny pas, 7 dan Kempo Tai Jutsu.

Zbyszek panował nawet nad zwierzętami
Józef Tokarski uchodził za najlepszego przyjaciela Zbyszka Porzezińskiego. – 

Byliśmy ministrantami w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, tam się 
poznaliśmy i tam nawiązała się, trwająca kilkadziesiąt lat, przyjaźń. Zbyszek był 
kilka lat młodszy, ale mimo różnicy wieku świetnie się rozumieliśmy. Powierzaliśmy 
sobie największe tajemnice, nie powiem, jakie. Razem jeździliśmy na wycieczki, 
na rajdy z plecakami. Później, w dorosłym życiu, też kilka razy spędziliśmy razem 
wakacje. To był niesamowity gościu: podróżnik, komandos, spadochroniarz. 
Uwielbiał wycieczki, także piesze, wychodził z plecakiem rano, wracał wieczorem, 
uśmiechnięty jak zwykle. Tak z pięć lat temu wybraliśmy się razem łowić ryby. 
Łowisko było na prywatnym terenie, którego strzegł owczarek podhalański. Wielkie, 
groźne psisko, zaczął na nasz widok głośno szczekać. Ja na sam widok tego psa 
miałem już dosyć ryb, ale patrzę, Zbyszek idzie prosto do tego psa. Wołam, żeby 
się zatrzymał. I widzę, że im bliżej Zbyszek podchodzi, to pies zaczyna szczekać 
coraz ciszej, aż w końcu w ogóle przestał. Taki był Zbyszek, panował nawet nad 
zwierzętami. Kiedyś opowiedział mi taką sytuację: był instruktorem sztuk walki, 
przez dłuższy czas prowadził zajęcia z młodymi ludźmi. Jeden z nich miał ślub  
i zaprosił na uroczystość kolegów z treningów. Jakież było ich zdziwienie, gdy  
w kościele przy ołtarzu zobaczyli swojego instruktora! Zbaranieli po prostu. Później 
pytali: a dlaczego nie powiedziałeś, że jesteś księdzem? Zbyszek odpowiedział: 
a pytaliście o to?

Józef Tokarski jako jeden z pierwszych dowiedział się o powołaniu przyjaciela. – 
To powołanie było widać. Gdy powiedział mi o swojej decyzji, że planuje wstąpić do 
seminarium, to nie była ucieczka przed niczym, on po prostu świadomie tak chciał. 
Wtedy, kiedy to powołanie się pojawiło marzył, żeby pojechać na misje. Tak jak 
był dobrym przyjacielem, tak był i dobrym kapłanem. Otwarty na ludzi, poszukiwał 
tych najbardziej zagubionych, potrafił każdego do Kościoła przyciągnąć. Ale to 
nie był żaden święty, tylko normalny człowiek. Gdy dowiedziałem się o chorobie, 
nie kontaktowałem się z nim, wiedziałem, że nie odbiera telefonów. A potem 
dowiedziałem się, że Zbyszka już nie ma.

Bóg tak chciał
Choroba dopadła księdza Zbyszka w marcu 2016 r. Józef Porzeziński tak 

wspomina ostatnie dni: – Jak miał chemioterapię, to dwa razy dziennie dzwonił 
do mnie ze szpitala. Raz powiedział: tatusiu, nie jest źle, byłem przygotowany na 
coś gorszego. W piątek 12 sierpnia poinformował, że od następnego dnia będzie 
brał chemię krystaliczną. W sobotę rano telefon: tatusiu, hemoglobina mi spada. 

O 16.00 telefon, ostatni: tatusiu hemoglobina dalej spada, lekarze nie mogą sobie 
poradzić. O 18.00 stracił przytomność. W niedzielę i poniedziałek byłem u niego  
w szpitalu. Nadal był nieprzytomny. Zmarł we wtorek 16 sierpnia 2016 r., wieczorem. 
Musiał być jakiś błąd w leczeniu. Miałem przy nim dożywać. Inaczej wyszło. Bóg 
tak chciał. Ale dał się ten mój Zbyszek lubić, prawda?
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Zakończenie roku szkolnego kl. IV LO 30 IV 1982 r.

Józef, Ryszard, Zbigniew i Bartosz Porzezińscy. Ks. Bartosz, syn Ryszarda 
i bratanek ks. Zbyszka jest obecnie wikariuszem w parafii MB Częstochowskiej 

w Wołominie.

Jako instruktor 
Kempo Tai Jutsu.
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Z Prymasem Polski 
Józefem Glempem 

podczas święceń 
kapłańskich.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Paulina Wojdyna

Niezła sztuka w Duczkach - architekt, grafik, 
projektant, sąsiad

Jan Mucharski, jak sądzę, dla ówczesnej społeczności 
lokalnej był nade wszystko znajomym, sąsiadem, 
zapewne również panem z dworu. Zwróciwszy 
swą uwagę w kierunku czasów, na które przypada 
jego działalność artystyczna, nie pokusiłabym się  
o twierdzenie, że postrzegano go tutaj przez pryzmat 
tworzonych przezeń projektów. Powód jest nader 
prosty – cóż reklamować na wsi? Co pokazywać? Czym 
zdobić i jakie witryny?

Reklama w tamtych czasach (dwudziestolecie 
międzywojenne) stanowiła nade wszystko atrybut miasta. 
Tam realizowane były zarówno plakaty, jak i inne projekty Mucharskiego. Warto 
pamiętać, że należał do środowiska grafików wywodzących się z Politechniki 
Warszawskiej. Tworzy wspaniałe prace, które charakteryzuje niezwykła ogłada 
formalna, jak i wysublimowany żart.

Doborowe towarzystwo
Dzieła Jana Mucharskiego oparte są na mocnym warsztacie rysunkowym 

podpartym typografią. To forma narzuca kierunek literze, za formą idzie również 
kolor. Nigdy odwrotnie. Trzeba o tym wspomnieć, gdyż nasz dzisiejszy pogląd na 
rodzimą sztukę reklamową – głównie plakat, w dużej mierze opiera się o znany nam 
wszystkim, późniejszy, bardziej ekspresyjny kierunek reprezentowany przez Polską 
Szkołę Plakatu. Sztuka Mucharskiego, jak i innych znakomitych grafików tamtych 
czasów m.in. Henryka Czernego, Adama Półtawskiego, Henryka Stażewskiego, 
Ludwika Gardowskiego jest zjawiskiem dużo wcześniejszym. Funkcjonującym na 
zupełnie innych zasadach.

Gdy  przyjrzymy się jednak pracom artystów działających w obrębie 
wspomnianego środowiska, z łatwością zauważymy pewne wypracowane założenia 
prowadzenia formy reklamowej, grafiki czy książki. Nie chcę przez to nazwać prac 
twórców mianem „podobnych”, gdyż znacznie mijałoby się to z prawdą. Każdy  
z projektów stanowi poprzez tak różną od innych kreskę autora, rysunek, formę, 
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pomysł, dzieło zindywidualizowane. Nie nadałabym temu również przydomka mody 
czy tendencji środowiskowej, a raczej upatrywałabym w owym działaniu pewien 
rodzaj zamysłu.

Ewolucja reklamy
W jaki sposób funkcjonowała zatem reklama w czasach Jana Mucharskiego? 

Jakie były jej założenia i jak ta forma artystyczna ewoluowała do czasów nam 
obecnych? Z tego co wiemy już w okresie międzywojennym, w miastach spotkać 
można było szyldy, neony i ulotki. Co więcej nasz rodzimy lek przeciwbólowy  
z Płocka o wdzięcznej nazwie Kogutek1, za sprawą sprawnie przeprowadzonej 
kampanii reklamowej, obejmującej: plakaty, ulotki, projekt opakowania jak i reklamę 
radiową,  właśnie w tamtych czasach, wybija się na rynki 46 państw, stając się 
marką eksportową. W reklamie już w czasach Mucharskiego widać potencjał. 
Reklama rośnie w siłę. Reklamuje się sztuki teatralne, filmy, wydarzenia, produkty, 
usługi, miejsca, instytucje.

Patrząc z perspektywy czasu, funkcja reklamy pozostała niezmienna - 
wskazywać, namawiać, rozpowszechniać. Można by jednak rzec, że zmieniło 
się wszystko poza tym. Poprzez znaczną rewolucję technologiczną – sam druk 
(abstrahując już od form elektronicznych) stał się szybszy, prostszy, tańszy, bardziej 
powszechny. Rozwój narzędzi, dostępność do źródeł, do obrazów, sprawia, że 
grafiką może zajmować się każdy wykorzystując do tego nieograniczoną ilość 
programów, zasobów i środków. To widać gołym okiem, wystarczy wstać, wyjść  
z domu czy włączyć komputer. Jak pisze Giovanni Sartori „Na początku było 
słowo” – tak zaczyna się Ewangelia według św. Jana. Dziś należałoby powiedzieć: 
„Na początku był obraz”2. Całkowicie się z tym stwierdzeniem zgadzam. Obraz  
w procesie rewolucji komunikacji społecznej wybił się bardzo wysoko. Słowem, tak 
jak staramy się dbać o kulturę naszych relacji na poziomie werbalnym, z tym większą 
pieczołowitością dziś winniśmy kształtować język wizualny. Nie bez przyczyny 
poruszam ten temat w nawiązaniu do działalności Jana Mucharskiego. Niezwykłym 
odkryciem było dla mnie znalezienie jego nazwiska wśród pierwszych dwunastu 
artystów, którzy to w 1933 roku założyli Koło Artystów Grafików Reklamowych.

W obronie praw
Czym był ów klub jakie stawiał przed sobą zadania wyczytać możemy w Kronice 

Artystycznej Sztuk Pięknych:
„Stowarzyszenie (…), stawia sobie jako cel czuwanie nad rozwojem polskiej 

grafiki reklamowej oraz obronę praw moralnych i materialnych artystów. 
Stowarzyszenie służyć będzie pomocą w organizowaniu konkursów oraz wszelkiego 

1 Więcej o Kogutku: Pietrusiewicz M., Pietrusiewicz I., Farmaceutycznym szlakiem. Przewodnik po Polsce, 
Farmedia Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 236-237.

2 Giovanni Sartori, Homo videns, Telewizja i postmyślenie, wyd. Telewizja Polska, Warszawa 2005, s. 22.

rodzaju imprez o charakterze artystycznym.W zamierzeniach Koła leży również 
urządzanie specjalnych wystaw z zakresu reklamy artystycznej dla zapoznania 
ogółu społeczeństwa z racjonalnym rozwojem grafiki reklamowej”3.

Jak wiemy powstałe stowarzyszenie pieczołowicie te cele realizowało. Pierwsza 
zbiorowa wystawa, propagująca dobrą sztukę projektową, odbyła się rok później, 
przy jej okazji powstała broszura, w której to prof. Edmund Bartłomiejczyk, 
główny inicjator, zarazem przewodniczący koła, znowu porusza kwestie ważne, 
zarazem tak współczesne. Jak pisze: „Stanęliśmy przed koniecznością obrony 
pracowników, którzy poświęcając swój talent i pracę w kierunku wywalczania 
sztuce praw w życiu codziennym, jest stale wypierany z już zdobytych stanowisk 
przez zalew łatwej tandety artystycznej oraz obojętność lub nieuctwo artystyczne 
tzw. „klienteli”.4 Deklarując zarazem rzetelne przeprowadzenie walki „zaczepnej”. 
Edukując, kształtując gusta potencjalnych interesantów. Intryguje mnie pytanie, 
co powiedzieliby członkowie tegoż stowarzyszenia, gdyby mogli wyrokować dziś 
o stanie naszej kultury wizualnej. Czy raczej doceniliby ilość dobrych projektów, 
które możemy nazwać spuścizną m.in. ich działalności jak i rozwojowi takich 
instytucji jak STGU, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 
Wrocławskiego BWA i innych, które dbają i krzewią w społeczeństwie dobry gust, 
organizując konkursy, wystawy, prelekcje? Czy może raczej woleliby wrócić do 
swoich czasów, gdzie przynajmniej kwestie techniczne powstrzymywały niektóre 
niepokorne dusze od tworzenia kakofonii projektowej, z którą tak często my 
współcześni mamy do czynienia. Co miałby do powiedzenia Jan Mucharski?

3 Kronika Artystyczna, Sztuki Piękne, R. IX 1933, s 286.
4 Edmund Bartłomiejczyk, Koło Artystów Grafików Reklamowych, katalog wystawy K.A.G.R., Instytut Propagandy 

Sztuki, Warszawa 30.V-24.VI 1934, przedruk: „O artystach grafikach reklamowych w Polsce”, Rocznik Polskiej 
Grafiki Reklamowej 1935, s2.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Marek Kozłowski

„Wybój”

W  n i n i e j s z y m  o p r a c o w a n i u  c h c i a ł e m 
przypomnieć Czytelnikom postać Józefa Walentego 
Marcinkowskiego, pseudonim „Wybój”, „Sęp”, 
„Łysy”, „Stary”, „Brzeziński”, człowieka, którego 
praktycznie całe dorosłe życie pochłonęła walka  
z różnymi wrogami, najczęściej z tymi zza wschodniej 
naszej granicy i ich polskojęzycznymi poplecznikami, 
zakończona tragiczną śmiercią w katowni więzienia 
mokotowskiego. Dramatyczne zdarzenia z biografii tej 
postaci miały miejsce w Wołominie.

„Wybój” nie posiada nawet własnego grobu. Jego 
symboliczna mogiła znajduje się prawdopodobnie na powązkowskiej „Łączce”. 
Czy był bohaterem, jak byśmy tego chcieli dzisiaj? Czy był bandytą i mordercą, jak 
chciały tego polskojęzyczne władze powojennej Polski? W dalszym ciągu, nawet 
w dzisiejszych, wolnych już czasach, osoba ta budzi kontrowersje dla obecnego 
wymiaru sprawiedliwości. Ocenę pozostawiam Czytelnikom.

Wojskowe losy
Józef Walenty Marcinkowski urodził się 14 lutego 1900 roku w Mokówku koło 

Dobrzynia nad Wisłą w gminie Chalin w powiecie Lipno. Był synem Jakuba  
i Teofili z Mynców. Przed pierwszą wojną światową ukończył szkołę powszechną 
i uzyskał niepełne wykształcenie średnie. W latach 1916-1918 należał do Polskiej 
Organizacji Wojskowej. W roku 1918 czynnie uczestniczył w rozbrajaniu Niemców,  
a od listopada 1918 roku wstąpił ochotniczo do formującej się armii polskiej. W latach 
1919-1920 służył w Wojsku Polskim i brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.  
W 1920 roku został ranny. W latach 1921-1929 pełnił służbę zawodową w wojsku, 
jako podoficer zawodowy w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. Tam los 
zetknął go z młodym wówczas, świeżo promowanym porucznikiem w tej szkole, 
Edwardem Nowakiem. Pewnego razu obaj skłócili się dość poważnie w jakiejś 
sprawie i podobno wtedy Marcinkowski miał znieważyć wyższego rangą Nowaka,  
a ten obiecał, że zniewagi nie daruje do końca życia. Sprawa ta, poprzez 
nagłośnienie w jednostce, była prawdopodobnie powodem odejścia z wojska 
starszego sierżanta Józefa Marcinkowskiego. Losy obu skłóconych artylerzystów 
ponownie zetkną się raz jeszcze, podczas trwania II wojny światowej, a dramatyczne 
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apogeum przedwojennej awantury rozegra się na naszym terenie, w Wołominie. 
Ale nie uprzedzajmy wypadków.

Wrzesień i późniejsze zdarzenia
Po opuszczeniu szeregów armii w latach 1929-1939 i uzupełnieniu wykształcenia 

średniego, rozpoczął pracę w Urzędzie Powiatowym w Sierpcu w Wydziale 
Hipotecznym Sądu Grodzkiego. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku, brał udział  
w Kampanii Wrześniowej, jako podoficer w stopniu starszego sierżanta-ogniomistrza 
w składzie 8 pułku artylerii lekkiej stacjonującego w Płocku. Przeszedł szlak 
bojowy od Mławy aż do Kowla. Pod koniec września 1939 roku dostał się na 
Wołyniu do niewoli sowieckiej, z której po dwóch tygodniach zbiegł. Dotarł do 
Warszawy i w listopadzie 1939 roku, nawiązał kontakt z dawnym znajomym  
z Polskiej Organizacji Wojskowej, Mieczysławem Chojnackim, „Żarskim”, dzięki 
któremu udało mu się zmienić nazwisko na Stanisław Synakowski. Tego samego 
miesiąca został, wraz z rodziną, zasiedlony, jako wysiedlony z terenów III Rzeszy, 
w niewielkim, opuszczonym gospodarstwie rolnym po kolonistach niemieckich, 
we wsi Czubajowizna koło Wołomina, w gminie Ręczaje, w powiecie Radzymin. 
Jeszcze w 1939 roku wstąpił do niepodległościowej organizacji Korpus Obrońców 
Polski, a od 1941 roku został żołnierzem Związku Walki Zbrojnej i od wiosny 1942 
roku wszedł w skład Armii Krajowej. Przybrał pseudonim „Wybój”. Występował też 
pod pseudonimem „Sęp”. Od początku działalności konspiracyjnej, przystępił do 
gromadzenia broni, amunicji, mundurów polskich i niemieckich, tak wojskowych 
jak też i policyjnych oraz wszelkiego sprzętu i wyposażenia wojskowego. Nawiązał 
kontakty, przede wszystkim z ludźmi wysiedlonymi w te strony z okolic północnego 
Mazowsza i Pomorza, a więc z obszarów włączonych w granice III Rzeszy. 
Doskonale znał język niemiecki. Werbuje ochotników, zaprzysięga ich do konspiracji, 
szkoli, tworząc zalążek dobrze zorganizowanego oddziału partyzanckiego. 
Zostaje ich dowódcą. Wraz z podkomendnymi buduje z bali drzewnych solidne  
i dobrze zamaskowane schrony na broń i potrzebne rzemiosłu wojennemu sprzęty  
w okolicznych lasach, na piaszczystych wzgórkach leśnych.

Struktura Armii Krajowej
Od 14 lutego 1942 roku rozpoczęła działalność Armia Krajowa, której początek 

dały wcześniej działające organizacje konspiracyjne – Służba Zwycięstwu Polski 
i Związek Walki Zbrojnej. Nowo powstała organizacja przejęła dorobek i kadry 
poprzednich organizacji konspiracyjnych. Powstały nowe struktury. Armia Krajowa 
została podzielona na okręgi, obwody, ośrodki i placówki. Obszar, na którym 
przyszło działać Józefowi Marcinkowskiemu, „Wybojowi”, należał do Okręgu 
Warszawa o kryptonimach „Wydra”, „Drapacz”, „Prom”, do Podokręgu Wschód  
o kryptonimach „Struga”, „Kuźnica”, „Gorzelnia”, „Białowieża”, Obwodu Radzymin 
o kryptonimach „Raróg”, „Rajski Ptak”, „Burak”, Ośrodka numer jeden, Wołomin. 

Oddział Marcinkowskiego wchodził w skład Pierwszego Plutonu Dywersyjnego 
Wołomin-Radzymin. Drugi Pluton Dywersyjny działał w Trzecim Ośrodku Wyszków. 
Oba te plutony podlegały Kierownictwu Dywersji przy Dowództwie Obwodu. 
Pierwszy pluton tworzyły grupy-drużyny. Pierwsza grupa-drużyna, to grupa 
starszego sierżanta Józefa Walentego Marcinkowskiego, „Wyboja”, najaktywniejsza, 
najbardziej bojowa. Druga grupa-drużyna, to grupa z Zagościńca pod dowództwem 
plutonowego podchorążego Romana Stanisława Kosieradzkiego, „Roma”. Trzecią 
stanowiła grupa-drużyna z Wołomina pod dowództwem podporucznika Jana 
Witkowskiego „Kuby”. Dowódcą Pierwszego Plutonu Dywersyjnego w Ośrodku 
Pierwszym Radzymin-Wołomin, był podporucznik Roman Gębicki, pseudonim 
„Leszek”, biorący udział w wielu akcjach bojowych w szeregach swego Plutonu, 
przeciw Niemcom. Podporucznik „Leszek” podlegał bezpośrednio kierownikowi 
Referatu Bojowo-Dywersyjno-Sabotażowego, którym był porucznik Stanisław 
Gajowniczek, pseudonim „Radomski”, a od 19 kwietnia 1944 roku porucznik 
Tadeusz Suszycki, pseudonim „Janusz”. Kierownik Referatu Bojowo-Dywersyjno-
Sabotażowego w Obwodzie podlegał służbowo Komendantowi Obwodu.

Przestrzeń działania
W tym miejscu trzeba koniecznie wspomnieć o warunkach panujących w terenie, 

w którym przyszło działać oddziałowi „Wyboja”, nastawieniu patriotycznym ludności, 
bez oparcia której nie mógłby działać praktycznie żaden oddział partyzancki. I tu 
trzeba zdecydowanie podkreślić, że zachowanie ludności wobec oddziału ocenić 
można na pięć w sześciopunktowej skali. Bazą kwaterunkową i organizacyjną 
była gmina Ręczaje. Ogólnie wiadomym jest, że z zachodniej i północnej części 
przedwojennej Polski, brutalnie wysiedlano ludność Polską do części centralnej 
i południowej, tworząc Generalne Gubernatorstwo. Ludność tą przymusowo 
osiedlano w gospodarstwach po kolonistach niemieckich. Na miejsce wysiedlonych 
Polaków przybywali z kolei wysiedleni z Generalnego Gubernatorstwa obywatele 
narodowości niemieckiej. Okres wysiedleń i przesiedleń można by z powodzeniem 
nazwać wędrówką narodów. W Generalnym Gubernatorstwie w urzędach wciąż 
pracowali Polacy, którzy starali się szybko i życzliwie załatwić sprawy wysiedlonych. 
We wsi Czubajowizna zamieszkała więc rodzina Marcinkowskich i Zielińskich. Mały 
młyn na rzece Rządzy zajęła rodzina Borowskich z okolic Sierpca. W niedużej 
odległości od młyna zamieszkała rodzina Pileckich z Bdzewa, a blisko, na pagórku, 
rodzina Solarków z Pomorza, u których znalazła schronienie młoda Żydówka, 
którą przedstawiano jako daleką krewną rodziny. Przetrwała całą okupację, aż do 
nadejścia Armii Czerwonej w lecie 1944 roku. We wsi Stare Grabie osiadły rodziny 
Tyburskich, Kaliszów, Brześkiewiczów z powiatu płońskiego, a obok znany malarz 
sierpecki Władysław Lizinkiewicz. W Nadbieli znaleźli swój dom wysiedleńcy 
z Pomorza, rodziny Zająców i Salwinów. Miejscowi mieszkańcy byli przychylni 
przybyszom, życzliwi i patriotyczni. Tu należy wymienić rodzinę Kominków ze wsi 
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Poświętne, która prowadziła tam gospodę. Ich dom był oparciem dla żołnierzy  
z oddziału starszego sierżanta „Wyboja”. Podobnym miejscem było gospodarstwo 
rodziny Wytrykusów we wsi Cygów. Franciszek, pseudonim „Struga”, Mieczysław, 
pseudonim „Maciek”- syn i żona „Strugi”, to pewni ludzie konspiracji. Zabudowania 
rodziny Chmiela, także uważano za pewny punkt konspiracyjny. Trzeba wymienić też  
inne osoby i rodziny z gminy Ręczaje, należące i pomagające żołnierzom konspiracji, 
których nazwiska zatarła pamięć i czas, tak że w tej chwili pozostają nieznane,  
a było ich wiele. Jak już wspomniano bazą dla oddziału była gmina Ręczaje, która 
w strukturach Armii Krajowej, w Ośrodku numer jeden, stanowiła Placówkę numer 
jeden. Komendantem tej Placówki był podporucznik Jan Badaczewski pseudonim 
„Twardy”, który wywodził się z powiatu rypińskiego, pełnił funkcję kierownika szkoły 
w Ręczajach. Podporucznik „Twardy”, będąc niejako gospodarzem podległego mu 
terenu, miał prawo, w pewnych przypadkach związanych z działalnością drużyny-
grupy ręczajskiej z Plutonu Specjalnego Kierownictwa Dywersji, być powiadamiany 
o zamierzonych przez nich akcjach bojowych, dywersyjnych i innych. Tak oto 
pokrótce chciałem przedstawić klimat tamtych lat, w których przyszło działać grupie 
partyzanckiej starszego ogniomistrza „Wyboja”. Teraz przejdźmy do omówienia jej 
składu osobowego i przedstawienia niektórych akcji tego oddziału.

Żołnierze „Wyboja”
W tym miejscu chciałem zaznaczyć, że była to grupa najbardziej bojowa  

i najbardziej niezdyscyplinowana w całym Obwodzie. Ocenę taką zawdzięcza tylko 
i wyłącznie swemu dowódcy starszemu ogniomistrzowi lub jak kto woli starszemu 
sierżantowi Józefowi Walentemu Marcinkowskiemu, „Wybojowi”, który reklamował 
się dewizą, że Niemców należy bić zawsze, wszędzie, wszelką dostępną bronią,  
a gdyby takowej zabrakło, to nawet gołymi rękami. Był przy tym szalenie odważny, 
rozważny i za to właśnie uwielbiany przez podkomendnych.

„Wiatr” - Kazimierz Zieliński, kapral, zastępca dowódcy Grupy Ręczajskiej, 
instruktor kursu podoficerskiego, syn Stanisława i Marii z domu Kostro, urodził 
się 30 października 1913 roku w Józefowie, gmina Jabłonna, powiat Nowy Dwór 
Mazowiecki. Zmarł 19 listopada 1980 roku w Wołominie, pochowany na cmentarzu 
w Poświętnem, powiat Wołomin.

„Zbigniew” - Lucjan Stanisław Gumiński, kapral podchorąży, zastępca dowódcy 
Grupy Ręczajskiej, syn Lucjana i Stanisławy z domu Kratkowskiej, urodzony  
6 września 1921 roku w Sierpcu. Zmarł 26 czerwca 1999 roku w Londynie i tam 
został pochowany.

„Fiołkowski” - Władysław Brzozowski, kapral, instruktor kursu podoficerskiego, 
syn Jana i Katarzyny z domu Kosteckiej, urodzony 26 czerwca 1915 roku  
w miejscowości Rożyszcze, powiat Łuck, województwo wołyńskie. Zmarł 16 
września 1978 roku w Sztumie, pochowany w Ryjewie.

„Olgierd” - Henryk Gutowski, kapral podchorąży, syn Teodora i Marianny z domu 
Śniegockiej, urodzony 5 października 1922 roku w Sierpcu, odznaczony Krzyżem 
Walecznych, rozkazem 8/42 Komendy Związku Walki Zbrojnej Okręgu Mazowsze. 
Zmarł 1 lipca 2003 roku, pochowany na cmentarzu wyznaniowym w Sierpcu.

„Ząbkowski” - Eugeniusz Zając, kapral, syn Ludwika i Franciszki z domu 
Zielińskiej, urodzony 11 października 1924 roku w Józefowie, gmina Jabłonna, 
powiat Nowy Dwór Mazowiecki, w Armii Krajowej od 4 czerwca 1942 roku do  
8 sierpnia 1944 roku. Zmarł 7 kwietnia 1995 roku w Sztumie, pochowany w Ryjewie.

„Koło” - Augustyn Zając, szeregowy, syn Ludwika i Franciszki z domu Zielińskiej, 
urodzony 28 sierpnia 1922 roku w Węgierskiej Górce, gmina Jabłonna, powiat Nowy 
Dwór Mazowiecki, w Armii Krajowej od 4 czerwca 1942 roku do 8 sierpnia 1944 roku.

„Krawczyk” - Mieczysław Salwin, szeregowy, syn Aleksandra i Bogusławy z domu 
Gugała, urodzony 14 czerwca 1925 roku w miejscowości Mierzyn, gmina Łąkorz, 
powiat Nowe Miasto Lubawskie, w Armii Krajowej od 4 czerwca 1942 roku, do 8 
sierpnia 1944 roku. Zmarł 1 lutego 1998 roku w Elblągu.

„Szary” - Jan Milewski, szeregowy, syn Bolesława i Franciszki z domu Ławnik, 
urodzony 24 czerwca 1918 w Ręczajach Nowych, gmina Ręczaje, powiat Radzymin. 
Od stycznia 1940 roku w Służbie Zwycięstwu Polski, od marca 1940 roku w Związku 
Walki Zbrojnej, a od wiosny 1942 roku do sierpnia 1944 roku w Armii Krajowej. 
Zmarł 12 października 1998 roku, pochowany na cmentarzu nowym w Kobyłce 
przy ulicy Radzymińskiej.

„Żydek” - Mieczysław Malawski, szeregowy, urodzony około 1914 roku, gdzieś 
w okolicach Łodzi. Na wiosnę 1940 roku zaprzysiężony do Związku Walki Zbrojnej, 
od wiosny 1942 roku w Armii Krajowej, do chwili swojej śmierci w dniu 28/29 lipca 
1944 roku. Tej nocy poległ od sowieckich bomb lotniczych w Jarzębiej Łące, wioząc 
prowiant dla Grupy Ręczajskiej. Początkowo pochowany w parku majątku Dębinki, 
gmina Zabrodzie. W niedługi czas po śmierci ciało szeregowego „Żydka” zostało 
zabrane przez jego rodzinę z okolic Łodzi.

„Franek” - Franciszek Reszke, szeregowy, urodzony około 1920 roku 
prawdopodobnie w powiecie Kościerzyna na Pomorzu. Na wiosnę 1940 roku 
zaprzysiężony do Związku Walki Zbrojnej, od wiosny 1942 roku w Armii Krajowej, 
do chwili swojej śmierci w dniu 28/29 lipca 1944 roku. Tej nocy poległ od sowieckich 
bomb lotniczych w Jarzębiej Łące, wioząc prowiant dla Grupy Ręczajskiej. 
Pochowany w parku majątku Dębinki, gmina Zabrodzie. Jego ciało do dziś pozostaje 
w wojennym grobie w Dębinkach.

„Anka” - Eugenia Zielińska, łączniczka, córka Stanisława i Marii z domu Kostro, 
urodzona 25 grudnia 1920 roku w Józefowie, gmina Jabłonna, powiat Nowy 
Dwór Mazowiecki. Od wiosny 1942 roku w Armii Krajowej, do sierpnia 1944 roku. 
Ukończyła kurs przysposobienia wojskowego. Po wyjściu za mąż, Kunikowska.

„Zośka” - Janina Zając, łączniczka, córka Ludwika i Franciszki z domu Zielińskiej, 
urodzona 2 stycznia 1921 roku, w Józefowie, gmina Jabłonna, powiat Nowy Dwór 
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Mazowiecki. Dnia 2 kwietnia 1942 roku zaprzysiężona do Armii Krajowej, do 
sierpnia 1944 roku. Ukończyła kurs przysposobienia wojskowego. Po wyjściu za 
mąż, Arkuszewska.

„Dzidek” - Zdzisław Ptaszyński, kapral podchorąży, syn Walerego i Kornelii  
z domu Zaborowskiej, urodzony 5 listopada 1920 roku w Sierpcu Włóki. Na 
przełomie 1940-1941 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Od wiosny 1942 
roku w Armii Krajowej, do sierpnia 1944 roku. W okresie 1943-1944 ukończył kurs 
podchorążych rezerwy piechoty w Kobyłce, powiat Radzymin. Zmarł 5 listopada 
1983 roku, pochowany na cmentarzu wyznaniowym w Sierpcu.

„Cezary” - Zbigniew, Bogumił, Józef, Sikorski-Buczkowski, kapral podchorąży, 
syn Franciszka i Zofii z domu Ścibor, urodzony 3 kwietnia 1923 roku w miejscowości 
Otręba, powiat Nowe Miasto Lubawskie. W grudniu 1940 roku wstąpił do Polskiej 
Organizacji Zbrojnej „Racławice” w Sierpcu. W kwietniu 1942 roku zagrożony 
aresztowaniem przedostał się do Warszawy. Od maja 1942 w Armii Krajowej, 
do 8 sierpnia 1944 roku. Od jesieni 1942 roku do jesieni 1943 roku ukończył 
kurs podchorążych rezerwy piechoty w Warszawie. Zmarł 3 kwietnia 1998 roku  
w Gliwicach, pochowany w Kurzętniku, powiat Nowe Miasto Lubawskie.

„Młodzik” - Mieczysław Wojciech Chojnacki, kapral podchorąży, syn Mieczysława  
i Natalii z domu Stopińskiej, urodzony 26 marca 1924 roku w Sierpcu. Dnia 1 kwietnia 
1940 roku, zaprzysiężony do Korpusu Obrońców Polski w Radzyminie. Od wiosny 
1941 roku w Związku Walki Zbrojnej, następnie w Armii Krajowej do 8 sierpnia 1944 
roku. Na dwa tygodnie przed „Burzą” przydzielony do Grupy Ręczajskiej.

„Fredek” - Zbigniew Kominek, szeregowy, syn Mariana i Wiktorii z domu Lach, 
urodzony 24 lipca 1925 roku w Poświętnem, gmina Ręczaje, powiat Radzymin. 
Zaprzysiężony do Armii Krajowej 5 maja 1943 roku, do 10 sierpnia 1944 roku. Zmarł 
14 maja 1994 roku. Pochowany na cmentarzu w Poświętnem.

„Kowalski”, „Wartki” - Leopold, Augustyn Wardak, kapral podchorąży, syn 
Władysława i Julii z domu Piątkowskiej, urodzony 28 sierpnia 1920 roku  
w Radzyminie. Od czerwca 1940 roku w Związku Walki Zbrojnej, następnie  
w Armii Krajowej od lutego 1942 roku do września 1944 roku. W końcu 1942 roku 
przydzielony do Grupy Ręczajskiej. Od grudnia 1943 roku, służbowo przeniesiony do 
tworzonego Specjalnego Oddziału Dywersyjnego w Radzyminie, pod dowództwem 
kaprala podchorążego Tadeusza Abramskiego, pseudonim „Szaruga”, „Danowski”. 
Zmarł 19 sierpnia 1996 roku, pochowany na starym cmentarzu w Radzyminie.

„Krótki” - Polikarp Dziążak, starszy szeregowy, syn Józefa i Heleny z domu 
Marcinkiewicz, urodzony 24 maja 1921 roku w Trojanach, gmina Dąbrówka, powiat 
Radzymin. W Armii Krajowej od 5 marca 1942 roku, do 8 sierpnia 1944 roku.  
W Grupie Ręczajskiej podczas obrony Tłuszcza.

„Sobieski” - Heronim, Marian Krzyżanowski, szeregowy, syn Juliana i Aleksandry 
z domu Kokosza, urodzony 8 lutego 1918 roku w Trojanach, gmina Dąbrówka, 
powiat Radzymin. Od wiosny 1941 roku w Związku Walki Zbrojnej, następnie od 

wiosny 1942 roku do sierpnia 1944 roku w Armii Krajowej. W Grupie Ręczajskiej 
podczas obrony Tłuszcza.

„Radek” - Jan Marcinkiewicz, szeregowy, syn Feliksa i Magdaleny z domu 
Berlińskiej, urodzony 17 grudnia 1920 roku w Trojanach, gmina Dąbrówka, 
powiat Radzymin. Od wiosny 1942 roku do sierpnia 1944 roku w Armii Krajowej. 
Przydzielony do Grupy Ręczajskiej podczas, gdy ochronę sztabu Podokręgu 
Wschód pełnił ten oddział w majątku Dębinki, gmina Zabrodzie. Zmarł  
27 października 1992 roku, pochowany na cmentarzu w Dąbrówce.

W tym miejscu należy także przypomnieć żołnierzy tego oddziału, którzy  
w mniejszym, lub w większym stopniu byli z nim związani, lecz pozostali nieznani 
z imienia i nazwiska, ani skąd pochodzili i jakie były ich dalsze losy po wojnie.

„Stach” - Stanisław Wojnarowski, podchorąży, prawdopodobnie wysiedlony  
z Pomorza.

„Piorun” - Tadeusz Brześkiewicz, szeregowy, kucharz Grupy Ręczajskiej, 
prawdopodobnie pochodził z rodziny wysiedlonej z powiatu płońskiego.

„Miesiek” - imię i nazwisko nieznane, szeregowy, szesnastoletni, dzielny żołnierz, 
pełnił funkcję gońca bojowego dowódcy oddziału.

„Beton” - Władysław Łampiś, szeregowy, bliższych danych brak.
„Wojtek” - Wojciech Lewandowski, kapral podchorąży, pochodził z powiatu 

płońskiego. Żołnierz Dywersji w oddziałach warszawskich, utrzymywał stałą 
łączność z Grupą Ręczajską.

„Bączek” - Henryk Jastrzębski, szeregowy, wysiedlony z Pomorza.
„Zyg” - imię i nazwisko nieznane, dezerter z armii niemieckiej, być może pochodził 

ze Śląska, celowniczy erkaemu. Był dzielnym żołnierzem.
„Tygrys’’ - imię i nazwisko nieznane, dezerter z organizacji Todta, amunicyjny 

przy obsłudze erkaemu. Odważny i dzielny żołnierz.
„Czarny” - imię i nazwisko nieznane, dezerter z organizacji Todta, amunicyjny 

przy obsłudze drugiego erkaemu.
Trzech nieznanych z imienia i nazwiska oraz z pseudonimów, dziewiętnastoletnich 

podoficerów z Warszawy. Jeden poległ (Rudy) w dniu 10 sierpnia 1944 roku  
w pobliżu przejazdu kolejowego we wsi Dobczyn, gmina Klembów.

Sześciu nieznanych żołnierzy z gminy Tłuszcz lub z gminy Jadów, którzy dołączyli 
do Grupy Ręczajskiej podczas obrony Tłuszcza w lipcu 1944 roku. Podczas 
wymiany ogniowej z pociągiem pancernym w dniu 1 sierpnia 1944 roku poległ 
jeden z nich, ich dowódca, „Grab”, Józef Grabowski lat 23, pochowany został na 
cmentarzu w Tłuszczu.

W działalności Oddziału Specjalnego starszego ogniomistrza „Wyboja”, 
aktywnie uczestniczyła matka kaprala „Wiatra”, Maria Zielińska z domu Kostro, 
która zaprzysiężona została do konspiracji przez „Wyboja” i przyjęła pseudonim 
„Pułkownik”. Była dobrym duchem oddziału.
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Oddział ,,Wyboja” gdzieś w okolicach Ręczaj.
Zdjęcie otrzymane dzięki uprzejmości Pawła Marcinkowskiego.

Dramatyczne wydarzenia
Jak wspomniano już wcześniej Józef Walenty Marcinkowski, „Wybój”  

w 1942 roku organizuje Oddział Specjalny, stanowiący część Pierwszego Plutonu 
Dywersyjnego w Ośrodku Pierwszym Obwodu Radzymin-Wołomin. Od wiosny 
1943 roku pełni funkcję zastępcy dowódcy tego plutonu, a od 1 grudnia 1943 roku 
zostaje jego dowódcą. W okresie działalności w strukturach ZWZ-AK pluton ten 
przeprowadził szereg spektakularnych, wręcz brawurowych akcji bojowych przeciw 
niemieckim siłom policyjno-wojskowym oraz okupacyjnej administracji, a także akcji, 
które miały zapewnić społeczeństwu ochronę przed przestępczością pospolitą.

Lato 1941 roku. Do zabudowań rodziny Marcinkowskich w Czubajowiźnie 
przybywają dwaj mężczyźni narodowości żydowskiej, prosząc o przechowanie. 
Znali tę rodzinę jeszcze przed wojną. Wszyscy mieszkali w Sierpcu. Marcinkowscy, 
ze względu na sytuację, w której się znaleźli, a także ze względu na skąpe warunki 
mieszkaniowe, odmawiają. Głowa rodziny, Józef Marcinkowski, „Wybój”, przeczuwa 
prowokację. Jest niemal pewien, że przybyli, zostali nasłani przez Gestapo, które 
poszukiwało Marcinkowskiego ze względu na zawodową przeszłość wojskową, 
a dotychczas nie udało im się ustalić jego nowego miejsca pobytu. Wiedzieli 
jedynie, że został wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa. W Czubajowiźnie 
występował pod zmienionym nazwiskiem, jako Stanisław Synakowski. Gestapo 
bardzo często stosowało takie metody, wykorzystując do tego celu przedstawicieli 
społeczności żydowskiej, w zamian za życie lub raczej czasowe oddalenie śmierci. 
Ludzie ci mogli swobodnie krążyć po kraju, pomimo nakazu przebywania wyłącznie 
w getcie, wyposażeni w odpowiednie pełnomocnictwa na wypadek zatrzymania. 
„Wybój” domyśla się, że został zdemaskowany, że odkryto jego kryjówkę, że 

zagrożona jest także jego rodzina. Spodziewa się, że do Czubajowizny zawita 
Gestapo. Dochodzi do przekonania, że ludzie ci muszą bezwzględnie zginąć. Pod 
pretekstem odprowadzenia dawnych znajomych, wychodzi z nimi przed dom. Tuż za 
swoimi zabudowaniami, padają dwa strzały odbierające życie. Ciała własnoręcznie 
zakopuje w przydomowym ogródku. Wydarzenie to miało miejsce jeszcze przed 
utworzeniem Oddziału Specjalnego, ale będzie miało kluczowe znaczenie  
w procesie sądowym po wojnie.

Najważniejsze akcje w Wołominie
28 marca 1943 roku - opanowanie Urzędu Pracy w Wołominie i zniszczenie 

urzędowych dokumentów dotyczących między innymi przymusowej wywózki 
Polaków na roboty do III Rzeszy.

3 kwietnia 1943 rok - zabicie Otto Schusslera, urodzonego 26 kwietnia 1886 
roku w Radomiu, kierownika Urzędu Pracy na powiat warszawski. Była to 
bardzo spektakularna i precyzyjnie wykonana akcja, która odbiła się szerokim 
echem w Wołominie i okolicach po wojnie, gdyż podczas okupacji trzymana była  
w bardzo ścisłej tajemnicy z wiadomych powodów. Była to chyba najlepsza akcja 
zbrojna w całym Obwodzie. Powielano też, na zasadzie plotki, różne warianty jej 
wykonania. Warto więc przytoczyć w całości prawidłowy jej przebieg. Trzeciego 
kwietnia 1943 roku, była to sobota, zaginął kierownik Arbeitsamtu z Wołomina 
na powiat warszawski, Otto Schussler, zwany „Ogórkiem”. Nazywany tak przez 
okoliczną ludność ze względu na to, że był niski, gruby i łysy. Ważył ponad sto 
kilogramów. Posiadał stopień obersturmfuhrera SA i pełnił funkcję Krausleitera 
Arbeitsamtu na prawy brzeg Wisły w Generalnej Guberni. Był, w opinii mieszkańców, 
wyjątkową kanalią, łajdakiem i zbrodniarzem wojennym, słynącym z sadyzmu 
wobec Polaków. Powszechnie znienawidzony, był postrachem młodzieży  
z całego powiatu. Wyprawił dziesiątki młodych ludzi, dziewcząt i chłopców z tego 
terenu do obozów pracy przymusowej na terenie Niemiec, z których większość 
nie wróciła. Przygotowywał też listy mieszkańców Wołomina i okolic na wywózkę 
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Gdy się pojawiał, wołomińska 
młodzież natychmiast znikała z jego pola widzenia. Potrafił chwycić niczego 
niespodziewającego się człowieka i grożąc pistoletem odprowadzał do Schupo, 
które z kolei dawało bezpłatny transport na przymusowe roboty do Reichu. 
Przeważnie pracował w Warszawie, dokąd dojeżdżał pociągiem, paradując dwa 
razy dziennie po Wołominie, rano, gdy szedł do stacji do pociągu i z powrotem, 
gdy wracał z pracy, wieczorem. Zawsze był uzbrojony. Miał zwyczaj noszenia 
pistoletu w prawej kieszeni płaszcza, a prawą rękę zawsze trzymał na spuście. 
Schussler był volksdeutschem i mówił po polsku. Podobno przed wojną mieszkał 
w Łodzi. W połowie marca 1943 roku, Polak pracujący w Arbeitsamcie, usłyszał 
wypowiedź Schusslera: „Jeżeli w maju spotkam na ulicy w Wołominie młodego 
Polaka lub młodą Polkę, to zdejmę przed nimi kapelusz”. Oczywiście tą wiadomością 
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słuchacz podzielił się z ludźmi związanymi z konspiracją. Słowa te zapowiadały 
bliskie organizowanie łapanek w powiecie. Zapadła decyzja o likwidacji „Ogórka”. 
W szczegółach wywiad ustalił tryb jego życia. Najprościej byłoby zastrzelić go 
na ulicy, ale wtedy takie działanie pociągnęłoby niebywałe konsekwencje wobec 
mieszkańców Wołomina, a może także i okolicy. Należało użyć innego sposobu. 
W ostatnich dniach marca opracowany został plan przez dowództwo Plutonu 
Specjalnego Ośrodka Wołomin-Radzymin. Za wykonanie akcji odpowiedzialny był 
podporucznik Alfons Małkowski, „Amon”, dowódca Ośrodka numer jeden Wołomin, 
Obwodu „Rajski Ptak” Armii Krajowej, wysiedleniec z bydgoskiego. Dowódcą całej 
akcji mianowano podporucznika Romana Gębickiego, „Leszka”, dowódcę Plutonu 
Specjalnego Wołomin-Radzymin. „Ogórek” mieszkał na rogu ulic Poniatowskiego  
i Traugutta w Wołominie, na piętrze willi Haberków. Niedaleko tego miejsca w szkole 
podstawowej, kwaterował oddział Niemców i Własowców, a po drugiej stronie był 
posterunek Schutzpolizei. Plan przewidywał, że zostanie porwany, gdy rano będzie 
szedł do stacji w Wołominie.

O świcie 3 kwietnia 1943 roku, bojowcy wytypowani do przeprowadzenia akcji, 
zajęli swoje pozycje. Miejsce dowódcy akcji „Amona”, Alfonsa Małkowskiego, to 
skrzyżowanie ulic Ręczajskiej i Traugutta razem z obserwatorem willi Haberków, 
Kazimierzem Sokołowskim, „Sokołem”. Z Czubajowizny furmanką przyjechali 
starszy sierżant Józef Marcinkowski, „Wybój” i kapral Kazimierz Zieliński, „Wiatr”, 
którzy ustawili się owym pojazdem na rogu ulicy Długiej (obecnie Legionów)  
i Traugutta. Dowódca akcji robił im wymówki, że koń jest łaciaty i za bardzo rzuca 
się w oczy. Od strony posterunku Schupo akcję ubezpieczali „Lotnik”, Bohdan 
Studziński i „Wacek”, „Kowal”, Wacław Pieszko. Obserwatorem - sprawozdawcą 
całej akcji był „Felek”, Miron Maruszewski. Tego dnia, około szóstej rano, na ulicy 
Traugutta i przyległych było pusto. Gdy Kazimierz Sokołowski, „Sokół” dał znak, 
przez zdjęcie kapelusza, że „Ogórek” wyszedł, furmanka ruszyła ulicą Traugutta, 
naprzeciw „Ogórka”. Z bocznej ulicy wyruszył Józef Kowalski, „Śmieciucha”, 
w mundurze policjanta, prowadząc przed sobą dwóch „aresztowanych”, Jana 
Witkowskiego „Kubę” i Jana Burzyńskiego „Lwa”. Wszyscy w pewnym momencie 
spotkali się. Mijając „Ogórka” „policjant” zasalutował, ten się odkłonił. Minąwszy 
„Ogórka” zamachowcy natychmiast odwrócili się, zarzucili mu pętlę na szyję  
i zadali ogłuszające uderzenie w głowę kolbą pistoletu. Ogłuszony „Ogórek” padł 
na ulicy. Z nadjeżdżającej furmanki zeskoczył „Wiatr”, chwycił „Ogórka” za nogi, 
reszta pomogła mu i volksdeutsch błyskawicznie znalazł się na deskach furmanki. 
„Wiatr” przykrył go kocem i usiadł na nim, a „Wybój” ruszył ulicą Traugutta, a potem 
Lipińską. Pozostali uczestnicy akcji szybko oddalili się z tego miejsca. Ulica znów 
była pusta. Nikt nie zauważył zamachu. Chociaż nie do końca. Okazało się, że 
w tym czasie, był w swoim ogrodzie jeden z mieszkańców i widział całe zajście, 
poznał swojego znajomego, Kazimierza Sokołowskiego „Sokoła”. Wkrótce obaj 
„opili” akcję i tajemnica została zachowana. Przy ostatnich domach ulicy Traugutta 

„Ogórek” odzyskał przytomność, zaczął się wyrywać, krzyczeć i grozić: „Panowie, 
co wy robicie, Wołomin będzie odpowiadał!” Kolejny cios kolbą pistoletu w głowę 
znowu go uspokoił. Po wyjeździe na teren niezabudowany znowu odzyskał 
przytomność i znowu zaczął głośno krzyczeć. Chcąc go znowu uspokoić „Wiatr” 
ponownie uderzył „Ogórka” pistoletem w głowę. Odbezpieczony pistolet wypalił  
i kula niegroźnie, drasnęła „Wyboja” w głowę. Zaczęła płynąć mu krew. Uczestnicy 
akcji uznali, że, trzeba zastrzelić „Ogórka”, chociaż mieli rozkaz dostarczyć go 
żywego. To Józef Marcinkowski, „Wybój”, strzałem w głowę, pozbawił życia „Ogórka” 
- Otto Schusslera. W tym momencie koń ruszył galopem w stronę wsi Mostówka, 
do zabudowań „Kanarka”, podporucznika Leona Domagalskiego. Pochodził  
z miejscowości Babiec koło Sierpca i został przymusowo przesiedlony do Mostówki. 
Między innymi był instruktorem na kursach podchorążych w Placówce Ręczaje. 
Tam całą furmankę ze zwłokami „Ogórka” okryto słomą w stodole, a nazajutrz 
zwłoki volksdeutscha zakopano na polu obok wsi Majdan. Dla zatarcia wszelkich 
śladów całe pole zaorano i zabronowano. Dokumenty osobiste „Ogórka”, w tym 
odznakę i legitymację członka NSDAP, przekazano podporucznikowi Stanisławowi 
Jankowskiemu, „Grzegorzowi”, który przekazał, wyższej komórce. W pokoju 
„Ogórka” znaleziono listę siedemdziesięciu dwóch mężczyzn z Wołomina  
i okolic, przeznaczonych do aresztowania i wywozu do obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu. Uznano, że likwidacja, niewątpliwie uratowała im życie. Gdy 
Niemcy zorientowali się, że Otto Schussler zniknął, zaczęli wypytywać o niego 
w okolicznych domach, a potem przetrząsać okolicę. Niestety bez rezultatu. 
Dla dezorientacji przeciwnika, zaczęto rozpuszczać nieprawdziwe wieści, że 
Schussler rano szedł do stacji, wsiadł do pociągu i odjechał w stronę Warszawy. 
Te informacje potwierdzili wtajemniczeni w sprawę polscy kolejarze, zatrudnieni na 
stacji w Wołominie. Wkrótce na mieście pojawiły się ogłoszenia, w których Niemcy 

Otto Szussler
Zdjęcie z teczki personalnej NSDAP Otto 
Szuslera ze zbiorów A. A. D. 
w Warszawie.
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oferowali pięć tysięcy złotych nagrody za wiadomość o Otto Schusslerze. Wtedy na 
plakatach pojawiły się dopiski: „Ogórki zdrożały”. Podczas poszukiwań do Wołomina 
przyjechała z Berlina żona Otto Schusslera, Irmina. W „Biuletynie Informacyjnym”, 
piśmie konspiracyjnym Armii Krajowej z dnia 15 kwietnia 1943 roku, numer 15/170, 
ukazał się komunikat: „Zaginął łajdak, kierownik Arbeittsamtu w Wołominie, Otto 
Schussler”. W latach powojennych, Otto Schussler, doczekał się, stosownego do 
swojej wojennej działalności, „grobowca” w postaci ogromnej góry śmieci, zwanej 
zwałką w pobliżu wsi Majdan i cmentarza w Wołominie.

Kolejne zdarzenia
Kwiecień 1943 roku. Opanowanie pociągu towarowego na odcinku Dobczyn-Pasek 
i zarekwirowanie ładunku butów, koców i bielizny wojskowej przeznaczonych dla 
frontu wschodniego.
3 maja 1943 roku. Opanowanie Urzędu Gminy w Klembowie, zniszczenie akt 
gminnych i zdemolowanie pomieszczeń biurowych.
6 maja 1943 roku. Opanowanie Urzędu Gminy w Ręczajach, powiat Radzymin, 
zniszczenie akt gminnych i zdemolowanie pomieszczeń biurowych.
25 maja 1943 roku. Opanowanie Urzędu Gminy w Międzylesiu, zniszczenie akt 
gminnych i zdemolowanie pomieszczeń biurowych.
29/30 maja 1943 roku. Opanowanie rzeźni miejskiej w Wołominie, zajęcie dużej 
ilości mięsa na potrzeby Podziemia, zniszczenie spisów bydła, zarekwirowanie 
pieczęci i kolczyków.
30 maja 1943 roku. Opanowanie Urzędu Gminy w Ręczajach, zniszczenie akt 
gminnych i zdemolowanie pomieszczeń biurowych.
1 czerwca 1943 rok. Opanowanie Urzędu Gminy w Klembowie, zniszczenie akt 
gminnych i zdemolowanie pomieszczeń biurowych.
Czerwiec 1943 roku. Przepędzenie z Woli Rasztowskiej bojówki komunistycznej, 
która nałożyła na wieś kontrybucję.
21/22 czerwca 1943 roku. Opanowanie w Poświętnem Nowym mleczarni, 
zniszczenie spisów i dokumentacji, zdemolowanie pomieszczeń biurowych.
25/26 czerwca 1943 roku. Opanowanie w Ręczajach, Czubajowiźnie, Poświętnem 
Nowym, Zagościńcu mleczarni. Zniszczenie urządzeń i dokumentacji, zdemolowanie 
pomieszczeń biurowych.

Czerwiec 1943 roku. Na terenie miejscowości Okuniew, w zabudowaniach, 
starszy sierżant „Wybój”, zastrzelił dwóch mężczyzn narodowości żydowskiej. 
Decyzja miała być reakcją na przebywanie w pobliżu gospodarstw i domaganie 
się od mieszkańców utrzymania.
Lato 1943 roku. Na terenie wsi Laskowizna, „Wybój” razem z „Olgierdem” zastrzelili 
dwie osoby narodowości żydowskiej o nieustalonych personaliach, kobietę  
i mężczyznę, którzy ukrywali się na polach w pobliżu wsi.
Lato 1943 roku. Na terenie wsi Cygów Nowy, gmina Ręczaje, „Wybój” wydał rozkaz 

List Starosty Powiatu Warszawskiego Rupprechta do Dowództwa Dystriktu 
o zaginięciu Otto Szusslera i jego polskie tłumaczenie. Skan pozyskany z teczki 
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„Zbigniewowi”, aby ten zastrzelił mężczyznę narodowości żydowskiej, który miał 
wielokrotnie nachodzić w celach rabunkowych mieszkańców wsi Cygów.
Lato 1943 roku. Zorganizowanie zasadzki w zalesionej okolicy Jadowa na 
agronoma powiatu radzymińskiego. Niemiec ten, bardzo często w rozmowach  
z polskimi rolnikami zwykł używać pejcza. Chcąc przypomnieć, że jest w Polsce,  
a nie w Niemczech, zamierzano dać mu 50 razów jego własnym pejczem. Niestety 
zasadzka się nie udała. Poinformowany o tym, co go czeka, zdecydowanie zmienił 
postępowanie wobec polskich rolników.
2 lipca 1943 roku. Przejęcie teczki z pieniędzmi od kasjera Urzędu Skarbowego 
w Radzyminie.
7 lipca 1943 roku. Przejęcie teczki z pieniędzmi od poborcy podatkowego z Urzędu 
Skarbowego w Radzyminie. Dodatkowo osobnik ten otrzymał porcję batów za 
nadgorliwość i działania antypolskie.
Sierpień 1943 roku. Na terenie wsi Grabie Nowe, gmina Ręczaje, starszy sierżant 
„Wybój” osobiście zastrzelił pięć osób narodowości żydowskiej, trzy kobiety i dwóch 
mężczyzn o nieustalonych nazwiskach, przebywających na polach w pobliżu 
zabudowań mieszkańca wsi. Powiadomił „Wyboja” o przebywających tam Żydach 
inny mieszkaniec. Początkowo „Wybój” próbował nakłonić te osoby do opuszczenia 
okolicy. Jednak miały zdecydowanie odmówić. 
Sierpień 1943 roku. Na terenie wsi Duczki, gmina Ręczaje, oddział „Wyboja” 
pozbawił życia mężczyznę narodowości żydowskiej, który twierdził, że jest 
poszukiwany przez Gestapo.
W tym miejscu należy stwierdzić, że w opinii członków Oddziału, ukrywające się 
wówczas osoby narodowości żydowskiej, w pobliżu zabudowań polskich wsi, na 
polach, w rowach melioracyjnych i lasach, stanowiły zagrożenie dla mieszkańców. 
Według władz niemieckich, jeżeli Żydzi przez jakiś czas przebywali w pobliżu 
danej wsi, to niewątpliwie wieś ta musiała udzielać im wydatnej pomocy w celu ich 
przetrwania i taką wieś skazywano na bezwzględną pacyfikację. Mieszkańcy, chcąc 
ratować swoje mienie i przede wszystkim życie, zwracali się do osób, działających 
w Podziemiu. Najczęściej przedstawiciele Oddziału przepędzali przedstawicieli 
społeczności żydowskiej w inne miejsce. A gdy to nie skutkowało, dochodziło do 
egzekucji. Pojawiały się informacje, że osoby narodowości żydowskiej dopuszczały 
się wymuszeń, kradzieży i rabunków na mieszkańcach wsi, znajdując się w patowej 
dla nich sytuacji lub po prostu z głodu.
9 września 1943 roku. Przejęcie zrzutu broni i wyposażenia wojskowego na 
zrzutowisku, na polach i łąkach w pobliżu wsi Majdan-Mostówka.
Wrzesień 1943 roku. Egzekucja konfidenta Gestapo w Wołominie.
Listopad 1943 roku. Egzekucja komendanta z posterunku policji granatowej  
w Klembowie.
11 stycznia 1944 roku. Egzekucja konfidentów Gestapo, zamieszkałych w Ostrówku, 
gmina Klembów. Oboje, po przedstawieniu winy uprowadzono i zastrzelono  

w okolicach wsi Nadbiel. Ciała obojga zakopano na polnej drodze prowadzącej 
do wsi.
18 stycznia 1944 roku. Egzekucja sekretarza policji kryminalnej w Radzyminie.
22 lutego 1944 roku. Udział w zasadzce na niemieckich funkcjonariuszy Urzędu 
Pracy z Ostrowi Mazowieckiej na szosie Wyszków - Ostrów Mazowiecka.  
W potyczce zginęło trzech funkcjonariuszy niemieckich. Oddział polski wycofał 
się bez strat.
13 kwietnia 1944 roku. Opanowanie Urzędu Gminy w Ręczajach, zniszczenie akt 
i zdemolowanie pomieszczeń biurowych.
11 czerwca 1944 roku. Opanowanie mleczarni w Ręczajach, zniszczenie urządzeń, 
akt, spisów i zdemolowanie pomieszczeń biurowych.
14/15 lipca 1944 roku. Ubezpieczanie Oddziału Specjalnego Batalionów Chłopskich 
dowodzonego przez „Antka Szczura”, Mariana Gotowca, który zlikwidował  
w Ostrówku koło Klembowa niemiecki oddział wartowniczy „Własowców”, (nie 
można obecnie ustalić przynależności oddziału, z całą pewnością byli to żołnierze 
w służbie niemieckiej mówiący po rosyjsku lub po ukraińsku) w sile 22 ludzi w tym 
jeden oficer i trzech podoficerów niemieckich. Niemców i jednego „Własowca” 
zastrzelono na miejscu, natomiast pozostałych jeńców uprowadził oddział „Wyboja”. 
Na miejscu akcji, „Wybój” pozostawił, własnoręcznie napisaną kopiowym ołówkiem 
kartkę, którą przypiął do munduru zabitego oficera niemieckiego następującej treści: 
„My, żołnierze sowieccy, byliśmy w służbie traktowani źle przez oficera i podoficerów 
niemieckich, źle żywieni, bici i oszukiwani, dlatego też dokonaliśmy aktu zemsty na 
nich, a sami uszliśmy na wschód, na spotkanie z Armią Czerwoną. Jeśli chcecie 
nas szukać i spotkać, to jest to możliwe w lasach na wschodzie, gdzie obecnie 
jest front”. Uprowadzeni jeńcy pochodzenia rosyjskiego lub ukraińskiego, zostali 
zakwaterowani w stodole w gospodarstwie Franciszka Wytrykusa. Na osobisty 
rozkaz „Wyboja”, zostali następnego dnia nad ranem, podczas snu zastrzeleni. 
Ciała 17 „Własowców” zakopano w nasypie nieczynnej wówczas linii kolejowej 
Tłuszcz - Mińsk Mazowiecki. Taką podjętą przez Komendę Obwodu decyzję, „Wybój” 
tłumaczył tym, że byli to ludzie wyjątkowo zdegenerowani, znani powszechnie 
z wyjątkowego sadyzmu wobec ludności polskiej i podczas swojego marszu na 
wschód, z pewnością staliby się bandą rabusiów i morderców, zagrażającą ludności. 
Zresztą taki sam los, jako zdrajców, spotkałby ich na pewno, po drugiej stronie 
frontu. Powracających żołnierzy rosyjskich z formacji niemieckich rozstrzeliwano 
na miejscu bez jakiejkolwiek możliwości wytłumaczenia swojego wcześniejszego 
postępowania.
20 lipca 1944 roku. Likwidacja ujętej w gospodarstwie w Poświętnem kobiety, 
rozpoznanej jako konfidentka Gestapo.
23 lipca 1944 rok. Zorganizowanie zasadzki na oddział „Własowców” w liczbie 
16 żołnierzy, dezerterów z armii niemieckiej, którzy udawali się na wschód (nie 
można obecnie ustalić przynależności oddziału, z całą pewnością byli to żołnierze 
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w służbie niemieckiej mówiący po rosyjsku lub po ukraińsku), w lesie nad rzeką 
Rządzą, koło wsi Cygów. W walce zginęło trzech „Własowców”. Reszta uciekła. 
Zasadzkę zorganizowano na rozkaz Komendy Obwodu.
26/30 lipca 1944 roku. W ramach akcji „Burza” ubezpieczanie Sztabu Grupy 
Operacyjnej Armii Krajowej Warszawa - Wschód w majątku Dębinki koło Tłuszcza.
27 lipca 1944 roku. Podczas ubezpieczania Sztabu Grupy Operacyjnej  
w Dębinkach, zastrzelenie niemieckiego żołnierza, który przypadkowo znalazł się 
w jednej z chałup wiejskich.
30 lipca - 2 sierpnia 1944 roku. Obrona węzła kolejowego i miejscowości Tłuszcz 
przed Niemcami, oraz osłona dowództwa 32 pułku piechoty Armii Krajowej.
8 sierpnia 1944 rok. Rozwiązanie czasowe Oddziału Specjalnego.
1 listopada 1943 roku. Dowódcą Obwodu zostaje kapitan Edward Jan Nowak, 
pseudonim „Kawon”, „Jasiński”, „Mireński”, „Jog”, dobry znajomy sierżanta 
Marcinkowskiego sprzed wojny. Przybył do Armii Krajowej z Komendy Obrońców 
Polski, gdzie był szefem propagandy w Komendzie Głównej tej Organizacji. 
Początkowo nie wiedział, że na podległym mu terenie działa Marcinkowski, 
ponieważ sierżant występował pod zmienionym nazwiskiem Stanisław Synakowski, 
a pseudonim „Wybój” na razie niczego nie mówił. Niebawem jednak się dowiedział. 
Dotykała go sprawa sprzed wojny, chciał odwetu, tym bardziej, że teraz Marcinkowski 
był jego podwładnym, może nie bezpośrednim, ale zawsze. I tak losy obu byłych 
artylerzystów znowu się spotkały.

Porachunki sprzed wojny
„Jog” rozpoczął od zbierania meldunków i raportów, które miałyby obciążać 

„Wyboja” i jego oddział, a więc wszelkich dowodów, które miałyby świadczyć 
przeciwko niemu. Wielokrotnie też, przez przełożonych „Wyboja”, usiłował 
przywołać go do porządku. Mało skutecznie. Na początku 1944 roku kapitan 
„Jog”, doprowadził do sytuacji, w której Oddział Specjalny starszego ogniomistrza 
„Wyboja”, podporządkowano bezpośrednio dowódcy Obwodu. Było to dość dziwne 
posunięcie, nie stosowane nigdzie dotychczas. Co było przyczyną, że nagle 
dowództwo Armii Krajowej zaczęło wnikliwie interesować się działaniami tego 
akurat Plutonu? Otóż to, że apodyktyczny „Jog” pisał obszerne raporty, w których 
podkreślał, że dowódca i podlegli mu żołnierze prowadzą walkę z Niemcami na 
swój sposób. Starszy sierżant Marcinkowski miał się rozprawiać z wrogiem bez 
pardonu, a przy tym, zdaniem Nowaka, w kontrowersyjny sposób „czyścił zaplecze” 
z różnego rodzaju „szumowin” na podległym mu terenie, które były wówczas plagą  
w całym Generalnym Gubernatorstwie. Mówiło się, że metody jakie stosował 
„Wybój” odbiegały od cywilizowanych. „Jog” twierdził, co było poniekąd prawdą, że 
„Wybój” sam sobie wydawał rozkazy i sam je wykonywał, nie czekając na opinie 
dowództwa. Doszedł do tego nieprawdziwy, wyssany z palca raport, mówiący o tym, 
że jakoby oddział „Wyboja” przywłaszczył sobie sporą ilość pieniędzy pochodzącą 

z rabunku. Niestety, takie działanie zdecydowanie nie odpowiadało dowództwu. 
Oliwy do ognia dolano poprzez pewien incydent. Otóż na drugi dzień po likwidacji 
w Klembowie komendanta posterunku policji granatowej, żandarmi z Radzymina 
aresztowali właściciela sklepiku wiejskiego, na zapleczu którego przebywali 
żołnierze „Wyboja”. Widocznie ktoś „usłużny” doniósł. Po złożeniu wyjaśnień 
zwolnili sklepikarza. Aby odsunąć choćby cień podejrzeń co do współpracy  
z Oddziałem, postanowiono pomóc sympatyzującemu z Podziemiem właścicielowi 
sklepu. Całą sprawę rozegrano dość przebiegle. Mianowicie umówiono się  
z nim, że w wyznaczonym dniu uda się on na przystanek Klembów i kupi bilet do 
określonej stacji, a w tym czasie żołnierze „Wyboja” zamarkują na niego zamach. 
Sklepikarz przystał na taki plan i pewnego, umówionego dnia kupił bilet, wyszedł 
z budynku stacyjnego, oczekując na pociąg. Wtedy podszedł do niego jeden  
z żołnierzy „Wyboja”, żądając dokumentów. Zatrzymany rzucił się do ucieczki  
w najbliższy las, rosnący tuż przy stacji. Partyzanci tylko na to czekali. Zaczęli za 
nim strzelać, ale tak, aby nie trafić zbiega. Cały „zamach” rozegrał się w chwili, gdy 
na stację w Klembowie wjeżdżał pociąg pasażerski jadący w kierunku Warszawy. 
Ażeby było efektowniej i głośniej, jeden z żołnierzy rzucił granat zaczepny  
w pobliżu przystanku, krzycząc: „Na ziemię!’’, „Padnij!”. Maszynista widząc co się 
dzieje na peronie, słysząc huk granatu, zamiast zwolnić, dodał pary i odjechał 
jak najprędzej, zostawiając leżących pasażerów na przystanku. Zupełnym 
zbiegiem okoliczności był fakt, że wśród pasażerów oczekujących na warszawski 
pociąg, znalazł się także, niczego nie spodziewający się dowódca Obwodu 
„Rajski Ptak”, kapitan „Jog”, który jak pozostali niedoszli pasażerowie, wykonał 
przepisowe „padnij”. Sytuacja, w której się znalazł, była potem powodem wesołości  
i złośliwych docinków między żołnierzami ogniomistrza „Wyboja” na temat „padnij” 
w wykonaniu oficera sztabowego. Incydent ten doszczętnie rozsierdził „Joga”. 
Postanowił definitywnie rozprawić się z niesubordynowanym podkomendnym. 
Wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko „Wybojowi”. Zebrane dowody 
„przestępstw” Marcinkowskiego, podobno były niepodważalne. Świadkowie w 
postępowaniu sądowym zeznawali różnie. Żołnierze „Wyboja” byli gotowi dać się 
pokroić za dowódcę, a świadkowie oskarżenia gotowi byli pokroić Marcinkowskiego.  
W wyniku postępowania dowodowego, pod koniec marca 1944 roku, Sąd Wojskowy 
Armii Krajowej wydał wyrok skazujący starszego ogniomistrza Józefa Walentego 
Marcinkowskiego, Stanisława Synakowskiego, „Wyboja” na karę śmierci! „Jog” 
dopiął swego. Dla wszystkich był to oczywisty szok! Większość żołnierzy próbowała 
wpłynąć na dowództwo, aby zrewidować zasądzony wyrok, wobec znanego w 
całym Obwodzie, żołnierza. Niestety bez skutku. „Jog” był nieprzejednany. Do 
wykonania wyroku deleguje dowódcę Oddziału Specjalnego, przy nowo powstałej 
kompanii pod dowództwem podporucznika Kajetana Fijałkowskiego, „Rafała”  
w Radzyminie, plutonowego podchorążego Tadeusza Abramskiego, pseudonim 
„Szaruga”, „Danowski”, „Szumilas”. Było to zadanie karkołomne. „Jog” zdawał 
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sobie sprawę z tego, że w Wołominie nikt ręki nie podniesie na uwielbianego 
dowódcę, a front nieubłaganie zbliżał się do granic Polski. Czas więc naglił. W tym 
momencie oddajmy głos temu, który miał wykonać wyrok na legendarnym dowódcy 
z Wołomina, plutonowemu podchorążemu „Szarudze”, oto jego wspomnienia  
z tamtych dni.

Trudne wspomnienia
„Tuż po „kolejówce” w Urlach zostałem pilnie wezwany do kapitana „Joga”. 

(chodzi tutaj o największą akcję zbrojną Obwodu, dotyczącą wykolejenia  
i ostrzelania expresu urlopowego, zwanego Urlaubzug, wiozącego oficerów 
frontu wschodniego na urlopy do Rzeszy.) Dowódca, nie bawiąc się w kurtuazję, 
rozkazał mi wykonanie wyroku na „Wyboju”! Zaniemówiłem z wrażenia, zdumiony 
tym, co usłyszałem! „Wybój”, legendarny dowódca z Wołomina, uwielbiany przez 
podwładnych, bohater wielu akcji przeciwko okupantowi….. O co w tym wszystkim 
chodzi? Czemu ja? Widząc moje zakłopotanie, „Jog” raz jeszcze powtórzył rozkaz, 
dając miesiąc na wykonanie. - Panie podchorąży, dobrze się pan spisał w akcji pod 
Wyszkowem i podczas „kolejówki” w Urlach! Sądzę, że jest pan godnym zaufania 
żołnierzem, który poradzi sobie z tą misją! „Jog” wyraźnie badał mój stosunek do 
całej sprawy. -Tak jest - bąknąłem pod nosem i nadal zastanawiałem się nad sensem 
takiej akcji. W kolejności leżało kilka wyroków śmierci do wykonania na zdrajcach, 
sprzedawczykach i funkcjonariuszach gestapo! Skąd nagle ten pośpiech? Wojna 
zbliżała się do końca…. Przecież można było zawiesić wyrok do lepszych czasów. 
Tak się praktykowało, gdy proces dotyczył zasłużonego żołnierza lub dowódcy  
z bogatą kartą w walce z okupantem! Nie było rady! Musiałem wykonać rozkaz, bo 
znając wybuchowy charakter „Joga”… Do pomocy miałem dostać podporucznika 
„Ranczera”, Longina Bartoszewicza, wysiedleńca, pracownika gminy Klembów, 
znającego doskonale język niemiecki. Ciekawe, jak on się zachowa w obliczu 
kontrowersyjnego zadania? Po powrocie do kwatery w Rejentówce o całej sprawie 
opowiedziałem dowódcy, porucznikowi Kajetanowi Fijałkowskiemu, „Rafałowi”. Był 
równie zdumiony tym co usłyszał. Po chwili zadumy, analizując w myślach to, co 
mu powiedziałem, skwitował stwierdzeniem: „Znowu „Jog” wyjmuje z ognia kartofle 
cudzymi rękami”. - Wiesz, czemu to ty masz wykonać ten rozkaz? - „Rafał” wyrwał 
mnie z zadumy…. Spojrzałem na niego pytająco. - Bo jesteś tu nowy, przybyłeś  
z innego terenu, i musisz uwierzyć, że nikt w Wołominie i okolicach nie podniósłby 
ręki na „Wyboja”! „Rafał” jak zwykle miał rację. Widząc moje zakłopotanie, 
powiedział: - Zrobisz jak będziesz uważał, ale pamiętaj, że „rozkaz nie gazeta”! 
Trzeba go wykonać i o trudnościach nie meldować - dowódca odklepał oficerski 
banał i uśmiechając się, patrzył na mnie.

W tym momencie miałem ochotę go zabić. - A co ty byś zrobił na moim miejscu? 
- zadałem po chwili pytanie „Rafałowi, oczekując pomocy. Przyjaciel i dowódca 
nic nie mówiąc, wyszedł z pokoju, pozostawiając mnie sam na sam z problemem. 

Nie pozostało nic innego, jak podjąć przygotowania do wykonania wyroku. Kilka 
dni później wspólnie z „Ranczerem” pojechaliśmy do Wołomina, gdzie przebywał 
Marcinkowski. Po przyjeździe do miasta przez jednego z żołnierzy „Wyboja” 
przekazałem mu informację, że czekamy na niego przed kościołem. Pretekstem było 
to, że mieliśmy dokument, który miał odebrać od nas osobiście! A na nim figurował 
podpis „Joga”. Do rąk własnych przekazywano pilne rozkazy lub informacje 
specjalnego znaczenia. Nie sądziłem, że w grę może wchodzić przekazanie wyroku 
śmierci! Jednak takie przypadki zdarzały się w praktyce. Wzywano skazańca, 
przekazywano mu niby rozkaz - wyrok śmierci z podpisem dowództwa. Zanim 
tamten doczytał do końca, był już martwy. Metoda była skuteczna, ale bardzo 
kontrowersyjna! Skazaniec nie miał szans na obronę i przedstawienie okoliczności 
łagodzących dla orzeczonej kary. Żołnierzy wykonujących egzekucję traktowano, 
jak bezmyślne automaty, zaprogramowane na zabijanie! Czekaliśmy na „Wyboja” 
z nadzieją, że stawi się po odbiór rozkazu. Choć wolałem, aby ten się nie zjawił. 
Ciekawe czy przyjdzie? Mijały minuty, a Marcinkowski się nie pojawiał. Zaczęliśmy 
już tracić nadzieję na spotkanie. Po trzydziestu minutach od odejścia tamtego 
doszedł do nas drugi z żołnierzy „Wyboja”. Przywitaliśmy się z nim, zamieniliśmy 
kilka zdawkowych zdań i nadal czekaliśmy. Kolega z Wołomina nie odchodził. Coś 
tu nie grało. Dałem znak „Ranczerowi”, aby trzymał broń w pogotowiu! Zaczynało 
się robić niebezpiecznie. Wszystko to wyglądało na próbę sił lub nerwów. Wreszcie 
stojący obok nas żołnierz krzyknął na nas!

- Słuchajcie! Zabierajcie się stąd, „Wybój” nie przyjdzie! - wołominiak postanowił 
zagrać z nami w otwarte karty, upewniwszy się, że prawdopodobnie kilku innych 
żołnierzy „Wyboja” zajęło właśnie niewidoczne dla nas pozycje wokół miejsca, 
w którym staliśmy. Nie tego się spodziewałem, ale nie byłem takim obrotem 
sprawy zbyt zmartwiony. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, tamten kontynuował:  
- Marcinkowski wie, że ciąży na nim wyrok śmierci! Postanowił sam wyjaśnić sprawę 
z „Jogiem”. Jest wiele niejasności. A wy wracajcie do siebie, bo za chwilę możemy 
zamienić się rolami! - wyglądało to na groźbę, ale realną.

Przypuszczałem, że łatwo nie będzie, ale taka determinacja? Zresztą czego 
można było się spodziewać? Tego, że skazaniec sam włoży głowę w pętlę? 
Rozumiałem też postawę jego żołnierzy. „Wybój” był legendarnym, kochanym przez 
swoich żołnierzy dowódcą. Postanowiłem zrezygnować z wykonania rozkazu, ale 
musiałem bronić swojego i kolegi honoru. - Słuchaj człowieku, czy ty myślisz, że 
jesteśmy tu sami? Pomyśl trochę…- próbowałem blefować.

Tamten nie bardzo zwątpił. Wiedział dokładnie, że to blef. Ale wyglądało na 
to, że dał się przekonać. Wołominiak pożegnał się z nami i oddalił się w kierunku 
centrum miasta. Byłem pewien, że za kilka minut Marcinkowski będzie znał 
przebieg rozegranych przed chwilą wydarzeń. Uznaliśmy, że nasza akcja nie 
przyniesie już dzisiaj efektu i postanowiliśmy wrócić do domu. Pożegnałem się 
z „Ranczerem” i udałem się w kierunku Radzymina, zapewne odprowadzany 
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Z chwilą ruszenia ofensywy na zachód zorganizowanej przez Armię Czerwoną 
w styczniu 1945 roku, podejmuje pracę, przerwaną w 1939 roku, w Wydziale 
Hipotecznym Sądu Grodzkiego w Sierpcu. W maju 1945 roku, nawiązał luźne 
kontakty z byłymi żołnierzami Armii Krajowej. W wyniku grożącego aresztowania 
ze strony Urzędu Bezpieczeństwa zaczął ukrywać się na terenie gminy Kozie 
Brody, wstępując do organizacji o nazwie Ruch Oporu Armii Krajowej. Utworzył 
tam Obwód „Mewa”, przybierając pseudonimy, „Łysy”, „Stary”. Pełnił tam rolę 
komendanta powiatu sierpeckiego z ramienia tej organizacji. Według niepełnych 
danych Obwód „Mewa” liczył około 150 żołnierzy.

wzrokiem ludzi z przypuszczalnej zasadzki. W plecy mi chyba nie strzelą? Jednak 
całą powrotną drogę przebyłem z duszą na ramieniu! Nigdy więcej takich akcji! 
Zaistniała sytuacja świadczyła o tym, jak dowództwo zatraciło realizm. Wysłano 
nas z przeświadczeniem, że będziemy mieli kłopoty. Trudno było zakładać, że 
podkomendni „Wyboja” pozostawią go samemu sobie. Byłem jednak zadowolony, 
że akcja była nieudana. Zameldowałem „Rafałowi” o przebiegu akcji w Wołominie. 
Nie był zmartwiony naszą nieskutecznością. Wziął na siebie usprawiedliwienie mnie 
przed „Jogiem”. Za kilka tygodni dotarła do mnie wiadomość, że poszlaki na których 
oparto wydanie wyroku śmierci na „Wyboju” były wątpliwe. Wyrok anulowano. A my? 
No cóż. Mogliśmy zabić niewinnego człowieka…. Prawa wojny są nieubłagane”.

Koniec wojny
Anulowanie wyroku zbiegło się zapewne z wydaniem rozkazu Komendanta 

Głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego, „Bora”, oraz 
dowódcy Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej pułkownika Antoniego Chruściela, 
„Montera”, który mówił między innymi o bezwzględnym „czyszczeniu zaplecza”  
z wszelkich przejawów bandytyzmu, bimbrownictwa, kolaborantów, szpicli, agentów 
itp. i likwidowaniu ich bez sądów na miejscu w obliczu zbliżającego się frontu  
w celu podniesienia stanu bezpieczeństwa publicznego w terenie i zapewnienia 
ochrony ludności tam zamieszkującej. Wyszło na to, że to „Wybój” miał jednak 
rację, wyprzedzając o ponad dwa lata wydany dopiero teraz rozkaz Komendanta 
Głównego Armii Krajowej.

„W lipcu 1944 roku spotkałem się oko w oko z legendarnym „Wybojem”  
w Radzyminie. Było to dziwne spotkanie…. Marcinkowski uścisnął moją wyciągniętą 
rękę i zadał jedno pytanie: - Tadek, wykonałbyś? - Uśmiechnąłem się i odszedłem  
w swoją stronę. Co miałem odpowiedzieć człowiekowi? Skoro sam nie wiedziałem, 
jak bym się wtedy zachował… Jednak w duchu cieszyłem się, że wtedy  
w Wołominie, przed kościołem Matki Boskiej Częstochowskiej, broń nie wystrzeliła. 
Nie wiadomo, jaki byłby skutek bratobójczego boju”.

W dniu 8 sierpnia 1944 roku zgodnie z rozkazem dowódcy majora Edwarda 
Nowaka „Joga”, Marcinkowski rozformował czasowo podległy mu Oddział 
Specjalny, nakazując podległym żołnierzom rozproszenie się w terenie na czas 
przejścia frontu. Zmagazynowaną broń zakonserwowano i zakopano we wsi 
Szczepanek gmina Międzyleś, koło Tłuszcza, powiat Radzymin w zabudowaniach 
gospodarczych Władysława Stępnia. Wykorzystując akcję przesiedleń ludności  
z terenów przyfrontowych dokonywanych przez Niemców, próbował przedostać się 
do Sierpca. W czasie jednej z łapanek został zatrzymany przez patrol żandarmerii 
polowej i wraz z innymi doprowadzony do Zegrza, skąd udało mu się uciec. Od 
tego momentu ukrywał się na terenie powiatów płońskiego i sierpeckiego aż do 
wyzwolenia. Późną jesienią powrócił do Sierpca i zamieszkiwał tam wraz z rodziną, 
która powróciła z Czubajowizny. Początkowo nie podejmował żadnej działalności. 

„Wybój” w okresie okupacji 
gdzieś w Czubajowiźnie.

Po wojnie
Wraz z podległym mu oddziałem dokonał kilkunastu napadów na posterunki 

Milicji Obywatelskiej, cukrownię, gorzelnię i spółdzielnię, oraz kilku zamachów 
na funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Oprócz tego  
w terenie stworzył doskonale działającą sieć wywiadu, która sporządzała dokładne 
spisy i rysopisy funkcjonariuszy i tajnych agentów Urzędu Bezpieczeństwa. Na 
wiosnę 1947 roku postanowił się ujawnić. W myśl ustawy z lutego 1947 roku 
skorzystał z dobrodziejstwa amnestii i 25 kwietnia 1947 roku w Wojewódzkim 
Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, przed Komisją Amnestyjną, 
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ujawnił swoją dotychczasową działalność. Nie wspomniał ani słowem o ukrytej 
broni swojego oddziału w sierpniu 1944 roku, we wsi Szczepanek w powiecie 
Radzymin w gospodarstwie Władysława Stępnia. Wkrótce Marcinkowski przekonał 
się, jakie były prawdziwe cele amnestii. Już w sierpniu 1947 roku funkcjonariusze 
Urzędu Bezpieczeństwa z Sierpca próbowali go aresztować w Mokowie  
w jego rodzinnej wsi, gdzie zamieszkał po ujawnieniu. Niestety znowu musiał się 
ukrywać. Zmienił nazwisko na Jan Romański i próbował odnaleźć się w nowych 
realiach życia. Niestety próby te nie powiodły się. W połowie 1949 roku wspólnie 
z legendą Kierownictwa Walki Podziemnej w Warszawie, dowódcą Grupy Bojowej 
„Roman”, podporucznikiem Stanisławem Sękowskim „Michałem”, założył nową 
organizację konspiracyjną pod nazwą „Samoobrona Ziemi Mazowieckiej”. Wspólnie 
opracowali statut tej organizacji, której zasadniczym celem była walka zbrojna 
z każdą formą ucisku i eksterminacji wymierzonej w interesy narodu polskiego 
przez Rosję sowiecką i jej polskich popleczników. Była to organizacja o ściśle 
konspiracyjnym charakterze, oparta na tradycji Wojska Polskiego i Organizacji 
Niepodległościowych, która miała służyć wszystkim Polakom bez względu na 
przekonania polityczne. Organizacja gromadziła broń w celu podjęcia działań 
zbrojnych oraz prowadziła zakrojoną na szeroką skalę działalność propagandową. 
Komendantem nowej Organizacji został Józef Walenty Marcinkowski, który przyjął 
pseudonim „Brzeziński”.

Wiosną 1948 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego z udziałem 
NKWD wdrożyło diabelski plan, tworząc atrapę pod nazwą „V Zarząd WiN-u”. 
Aby uwiarygodnić prawdziwość tego „Zarządu”, wykorzystano Stefana Sieńkę 
pseudonim „Wiktor”, który poprzednio wchodził w ścisły skład kierownictwa 
zlikwidowanego przez Bezpiekę „IV Zarządu WiN-u”. Stefan Sieńko w wyniku 
bardzo brutalnego śledztwa i tortur, zgodził się przewodniczyć spreparowanemu 
„V Zarządowi”, kontrolowanego przez UB i NKWD.

O tych działaniach, rzecz jasna, nic nie wiedzieli założyciele „Samoobrony Ziemi 
Mazowieckiej”, „Brzeziński” i „Michał”. Oczywiście nawiązali kontakt, który okazał 
się dla nich zgubą. 7 listopada 1950 roku Józef Walenty Marcinkowski, „Brzeziński”, 
razem z Janem Milewskim, „Szarym”, zostali zatrzymani we Włocławku, podczas 
próby nawiązania kontaktu właśnie z przedstawicielem „V Zarządu WiN-u”. Jeszcze 
tego samego dnia obu konspiratorów przewieziono do Warszawy i osadzono  
w dawnym pałacu Mostowskich w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. 
W tej katowni poddano Józefa Marcinkowskiego brutalnemu śledztwu, trwającemu 
15 miesięcy. Rodzina utrzymywała z nim kontakt poprzez „grypsy” zaszywane  
mankietach koszul przekazywanych w paczkach dla aresztowanych. W „grypsach” 
tych donosił, że komuniści bardzo się nad nim znęcali, on nikogo nie wydał  
i poprosił o przysłanie mu trucizny. Na rozprawie sądowej wyglądał biednie, był 
wychudzony i bardzo pilnowany. Opracowany przez funkcjonariusza Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego podporucznika Tadeusza Gałeckiego, akt oskarżenia 

dotyczył działań konspiracji powojennej, szkodzącej, według niego, w dobre 
interesy Ludowego Państwa Polskiego. Główny jednak zarzut dotyczył działalności 
Marcinkowskiego w okresie okupacji, a mianowicie chodziło o likwidację kilkunastu 
osób, obywateli polskich narodowości żydowskiej i oddziału dezerterów z armii 
niemieckiej narodowości rosyjskiej lub ukraińskiej. Postawione w ten sposób 
zarzuty stawiały znak równości kolaboracji z okupantem niemieckim. I o to chodziło. 
Władze nowo utworzonego marionetkowego państwa polskiego za wszelką cenę 
chciały udowodnić rzekomą kolaborację z okupantem i skompromitować Armię 
Krajową. Na każdym kroku i w każdych możliwych publikacjach przedstawiano 
tych ludzi jako niedouczoną, źle zorganizowaną zbieraninę, która do czego by się 
nie dotknęła wszystko partaczyła, narażając przy tym śmiertelnie społeczeństwo. 
Wobec wroga postępowali biernie, dbając jedynie o własne interesy. W opinii 
oskarżycieli, tylko Gwardia i Armia Ludowa potrafiły rozsądnie działać, koordynować 
swoje działania, pozostając w ścisłym kontakcie ze sztabem za linią frontu. 
Prawda była zupełnie odwrotna. To Armia Krajowa od września 1939 roku przejęła 
cały ciężar i konsekwencje walki z okupantem w kraju. Była największą armią 
podziemną ze wszystkich okupowanych przez hitlerowskie Niemcy państw. Świetnie 
zorganizowana, wzorowo dowodzona i dość dobrze wyszkolona, nieźle radziła 
sobie w terenie z perfekcyjnie zorganizowanym niemieckim aparatem terroru. 
Sami Niemcy stawiali tę Organizację za wzór konspiracji i pod koniec wojny na jej 
wzorcach postanowili stworzyć własną, podobną siłę oporu wobec Armii Czerwonej. 
Nie byli w stanie jej dorównać. Była kością w gardle nowo powstającego, odmiennie 
myślącego państwa. Koniecznie więc musiała ulec zagładzie. Oskarżyciel usiłował 
udowodnić, że Oddział Specjalny „Wyboja” nic innego nie robił podczas okupacji, 
oprócz uganiania się za obywatelami narodowości żydowskiej, czy wręcz polował 
na tych ludzi. „Charakterystycznym dla tych ludzi jest perfidia i cynizm z jakim ci 
pseudo-patrioci uganiali się za obywatelami polskimi pochodzenia żydowskiego, 
mordując ich bezlitośnie i nie zważając na tragiczną sytuację życiową w jakiej 
znaleźli się ci ludzie” (…) „wyrazili się szczególnym okrucieństwem, mordując osoby 
narodowości żydowskiej z racji ich przynależności rasowej”. „Będąc żołnierzami 
Armii Krajowej dopuścili się szeregu mordów na osobach narodowości żydowskiej, 
co w sposób oczywisty uwydatniało ultra nacjonalistyczne oblicze polityczne Armii 
Krajowej, mające swe źródło i bazę na ideologii przedwojennej kliki sanacyjnej” - 
czytamy w oskarżeniu.

Zaskakującym staje się fakt, że Józef Marcinkowski przyznał się do większości 
zarzucanych mu czynów, tłumacząc motywy postępowania w realiach tamtych 
czasów. Rozprawa sądowa zakończyła się 30 stycznia 1952 roku. Wyrok 
wydał Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie w składzie: Piotr Adamowski – 
przewodniczący składu sędziowskiego, Stanisław Kozłowski – sędzia, Stefan 
Michnik – sędzia, Mieczysław Mett – oskarżyciel. Józef Walenty Marcinkowski 
pseudonim „Wybój”, „Sęp”, „Łysy”, „Stary”, „Brzeziński”, został skazany na karę 
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śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz 
przepadek całego mienia, głównie za likwidację obywateli polskich żydowskiego 
pochodzenia w okresie okupacji. Jedynie mgliście wspomniano o działalności 
oskarżonego w okresie powojennym, kiedy działał na „szkodę” powojennego 
państwa polskiego. Po rozprawie sądowej przez krótki czas przebywał na „Pawiaku”, 
a następnie w więzieniu mokotowskim. Obrońca Józefa Marcinkowskiego w dniu 
5 lutego 1952 roku wniósł skargę do Najwyższego Sądu Wojskowego, a 6 lutego 
1952 roku, napisał do prezydenta Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie. 
Najwyższy Sąd Wojskowy podtrzymał wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego,  
a prezydent Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 2 kwietnia 1952 
roku w Warszawie, w więzieniu numer „jeden” Mokotów o godzinie 20.10.

generała „Bora”. Jest wielce prawdopodobnym, że dowództwo Armii Krajowej dużo 
wiedziało o samowoli „Wyboja” i do pewnego momentu tolerowało te poczynania. 
W pewnym momencie uznano te działania za szkodliwe, stąd śledztwo i wyrok, 
który wkrótce anulowano. Dowództwo Armii Krajowej działało wtedy w niezmiernie 
skomplikowanej sytuacji, ciągle stając wobec konieczności wyboru mniejszego zła. 
Być może to wtedy „Wybojowi” darowano samowolę, ale został zdyscyplinowany 
przez dowództwo. Od tego momentu nie można już zauważyć kontrowersyjnych 
poczynań „Wyboja” i jego Oddziału Specjalnego. Wszystkie działania wykonywane 
są na wyraźny rozkaz przełożonych.

Z takim postanowieniem Sądu powojennej Polski i obecnego wymiaru 
sprawiedliwości, wyraźnie nie zgadza się pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej. 
Po zapoznaniu się z obszernymi aktami tej sprawy i przeanalizowaniu dokumentów 
określających realia tamtych czasów wydano oświadczenie stwierdzające, że 
Józef Walenty Marcinkowski, „Wybój”, działał wówczas zgodnie z prawami wojny, 
wybierając niekiedy mniejsze zło w celu ochrony mieszkańców polskich wsi.

Spór nadal trwa. 1 marca każdego roku obchodzimy święto tych, co nie 
złożyli broni pomimo zakończenia działań wojennych, którzy podjęli walkę  
z nowym okupantem, tym razem przybyłym ze wschodu i jego polskojęzycznymi 
poplecznikami o Niepodległą Polskę. Nazywamy ich Żołnierzami Wyklętymi. Musimy 
jednak pamiętać o tym, że Józef Walenty Marcinkowski, „Wybój”, jest „wyklęty 
inaczej”. Jest wyklęty w taki sposób, który ogranicza szanse na przywrócenie dobrej 
pamięci o nim. Na razie. Zobaczymy czy to się zmieni.

Bibliografia:
1. Mieczysław Chojnacki, Losy Oddziału Specjalnego ogniomistrza „Wyboja”, Sierpc, 2014 rok.
2. Paweł Abramski, W imieniu Polskiego Państwa Podziemnego, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe 
(bez roku wydania).
3. Wiadomości własne autora.

Inne spojrzenie na działalność Józefa Marcinkowskiego było możliwe dopiero 
po zmianie ustroju w 1989 roku. O przywrócenie dobrego imienia dla swego 
dziadka i pełną jego rehabilitację, zwrócił się do Sądu Okręgowego w Warszawie 
wnuk Józefa Marcinkowskiego, Paweł Marcinkowski. Sąd w części uchylił wyrok 
Sądu Wojskowego z 30 stycznia 1952 roku, jednak nie odniósł się do wydarzeń 
sprzed połowy 1943 roku, a jest to okres, w którym doszło do egzekucji wobec 
osób narodowości żydowskiej. Sąd orzekł, że nowa ustawa, jej podstawa prawna, 
nie obejmuje tamtego okresu. Czyli tego, co się działo przed wydaniem instrukcji 

Karta pobytu Józefa Marcinkowskiego w więzieniu
mokotowskim z widoczną datą wykonania wyroku śmierci.
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Agata Jolanta Bochenek

Żyję sobie w dwóch światach – Helena Baronicz 
w kolejnej literackiej odsłonie

W mieszkaniu na wołomińskim osiedlu pani 
Helena Baronicz przygotowuje kolejną książkę do 
wydania. Będzie to niejako podsumowanie twórczości, 
uwieńczenie wieloletniej pisarskiej pracy. Z tych 
książek, tomików wierszy i wspomnień, można się 
zresztą najwięcej dowiedzieć o autorce. Bo pani 
Helena mówi o sobie niechętnie. – Mam tyle sekretów, 
ile gwiazd na niebie. Nikt nie zna moich tajemnic – 
odpowiada, zapytana o życie prywatne.

Więcej można dowiedzieć się ze zbioru opowiadań 
„Powrót do wspomnień” oraz z wierszy, np. z „Mini Sagi 
Rodu B.”: Dziadka młodość – to niewola, katorga, zesłanie…/Rodziców – Sybir – 
powrót do kraju, bezrobocie, niedola./ Nasze życie – wojna, okupacja – krematoria./
Dzieciom przypadła socjalizmu pora! (fragm..) – Dzieciństwo miałam wspaniałe – 
podkreśla. -  Ale młodość przypadła na czasy wojny i okupacji.

Życie wierszem pisane
Dorosłe lata kwituje krótkim: - Rodzina mi się udała. Mąż Józef Piróg był 

nauczycielem w szkole średniej, wykładowcą fizyki i matematyki. Pracę rozpoczął 
w czasie okupacji, już jako student działał w Wojewódzkiej Komisji TON (Tajna 
Organizacja Nauczycielska) w Wołominie. Był oddanym pedagogiem, który 
wychował wiele pokoleń młodych ludzi. Pasją i wielką miłością pana Józefa była 
gra na skrzypcach, śpiew i muzyka. Państwo Pirógowie wychowali troje dzieci: 
Irenę, Zbigniewa i Włodzimierza. Niewiele można dowiedzieć się od tej rodowitej 
wołominianki o jej życiu. Więcej trzeba poszukać w wierszach, w „Wizerunku” 
napisała:

Przelewając uczucia na papier,
Mimowolnie swój portret skreśliłam.
Kiedy spojrzałam na ten wizerunek,
 Zdziwiłam się i przeraziłam.

III. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE
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 Ja tych dwoje wybrałam na rodziców
Dzieciństwo miała szczęśliwe, o czym tak pięknie wspominała w „Kadrach filmu 

pamięci”:
- Zacznę od tego, że moi rodzice poznali się w Polsce podczas nauki języka 

polskiego. Zjechali z różnych, bardzo odległych stron świata. Mama z Aszchabadu 
(stolica Turkmenistanu) wraz ze swoimi bliskimi, matką, ojczymem i siostrą. Tata 
z Krasnojarska (Syberia) ze swoimi rodzicami, matką i ojcem (powstańcem 1863) 
oraz trójką rodzeństwa. Ich rodziny zamieszkały w Warszawie. Dwoje młodych, 
pięknych ludzi: Antonina Baronin i Józef Błeszyński trafiło do tej samej szkoły, 
gdzie mój przyszły tata szlifował swoją polszczyznę, a moja przyszła mama uczyła 
się języka prawie od zera. (…) Zamieszkali w Wołominie, w domu razem z moją 
babcią Polą, matką taty. Dokładnie po roku tego związku przyszłam na świat ja, a 
po dwóch latach mój braciszek.

Ona z Aszchabadu, on z Krasnojarska –
spotkali się w Warszawie…
Ten figiel geograficzny
niejednych bardzo dziwi.
Ja, tych dwoje młodych,
pięknych ludzi
wybrałam na rodziców
i długo byliśmy szczęśliwi.

- Mama Antonina – urocza westalka domowego ogniska, śliczna w każdym ruchu 
i geście, przy każdym zajęciu: pranie, sprzątanie, gotowanie, szycie artystyczne, 
haftowanie, szydełkowanie, pielenie grządek, układanie kart, czytanie itd., a tak 
na marginesie, uczyła mnie tego wszystkiego bez nakazu, przymusu. Niczego mi 
nie nakazywano, wszystko działo się samo. A może działał sugestywny przykład? 
Tak czy inaczej, to co wyniosłam z rodzinnego domu, jest bezcennym bogactwem  
i dziedzictwem nie do przecenienia. Ojciec Józef zapisał się we wspomnieniach tak:

- Tata, pracujący w fabryce na kolejnych stanowiskach stał się niezastąpiony 
i bardzo ceniony jako fachowiec. Często pracował też wieczorami i po nocach, 
szczególnie przy tworzeniu nowych projektów ozdób niklowych do łóżek – 
poczynając od rysunków do wykonania w metalu, które rozsławiły firmę (ocena 
szefów) i zyskały rozgłos na cały kraj i nie tylko.

Były jeszcze babcie: Pola i Katiusza, czyli ogrom ciepła, miłości i mądrości, 
każda o niepowtarzalnej urodzie i osobowości. Babcia Pola Błeszyńska do Polski 
przyjechała około 1920 r. z mężem Władysławem i czwórką najmłodszych dzieci. 
Dwoje zmarło na gruźlicę. Józef - ojciec Heleny założył rodzinę a Mikołaj, stracił 
życie mając zaledwie 33 lata, zatrzymany przez Niemców, a następnie spalony 
żywcem.

I był dziadek Władysław Błeszyński, powstaniec 1863 r. Ród szlachecki 
Błeszyńskich pieczętował się herbem Oksza oraz herbem Suchekomnaty. Jednak 
Helena Baronicz zdecydowała: 

- W dzieciństwie, młodości i dorosłości babcia Pola była i pozostanie dla mnie 
kimś bardzo ważnym, kochanym i niezapomnianym.

Moje są tylko krótkie chwile
- Moje, naprawdę moje są tylko krótkie chwile – napisała Helena Baronicz w 

jednym ze swoich wierszy. W innym zaś stwierdziła: Kto mierzy życie latami, to 
bardzo się myli./ Należy je oceniać bogactwem mijającej chwili. Dzisiaj mówi: - 
Umiem docenić każdą chwilę, cieszyć się drobiazgami, nie przywiązuję wagi do 
tego, żeby mieć. Mnie interesuje coś innego, świat, kruchość życia, tragiczne 
zaśmiecenie środowiska. Piszę, bo chcę pisać, nie zastanawiam się dla kogo, 
pod jaką publiczność. Piszę, bo mam w sobie ogrom dobra i energii, które trzeba 
przekazać dalej.

Helena Baronicz przekazuje ten ogrom dobra i energii od 1995 r., odkąd wydała 
pierwszy tomik wierszy „Wizerunek”. Później wydała jeszcze sześć tomików wierszy, 
opowiadania i wspomnienia. – Ile napisałam wierszy? Nie wiem, kiedyś je policzę. 
350, a może więcej? Zresztą, co to jest wiersz, jak ma zwrotkę, to już wiersz? – 
zastanawia się. W twórczości poetka zawarła całą swą fascynację człowiekiem, 
życiem, otaczającym światem. Z jej wierszy wręcz bije optymizm oraz wiara w 
bezgraniczną moc dobra i miłości. - Ktoś pisze sercem, ja piszę życiem, to co 
widzę, co mi się podoba lub nie podoba. Ja właściwie nie mam nic wyjątkowego 
do powiedzenia, wolę czytać, a jeśli pisać to tylko o sobie, o moich wyborach, 
miłościach.

Słucham tego, co mówią mądrzejsi ode mnie
Czytam, co piszą autorytety uznane.
Rozmawiam z tymi, których cenię i szanuję…
Poddaję to pod rozwagę świadomości;
Intuicji, rozumu, sumienia…
I tak swój model świata kształtuję.

W tych wierszach jest siła
Jak Helena Baronicz jest zjawiskiem nieodgadnionym i wyjątkowym, tak jej 

twórczość jest bardzo różnorodna i przez to fascynująca. Na pierwszy rzut oka to 
typowa poezja kobieca, nastrojowa i liryczna. W wierszu „Co lubię” pojawiają się 
nawet – niczym u Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – tiule, woalki, lustra i koronki. 
Ale to tylko pozór, bo w poezji Baronicz tkwi siła. Niezwykła siła, która bierze się 
z przeżyć, doświadczeń i danej tylko wybranym, życiowej mądrości. Poza tym, 
a może przede wszystkim, w wierszach Heleny Baronicz jest uczciwość. Tu nie 
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ma przymilania się do czytelników, pisania pod publiczkę, „puszczania” oka, 
naginania pióra do tego, co aktualnie modne i poprawne. Poetka nigdy by sobie 
na takie umizgiwanie nie pozwoliła. W jej wierszach pierwszeństwo ma prawda  
i jasny podział na to co dobre i złe. I właśnie ta uczciwość sprawia, że wierzymy  
w to co pisze i mówi. A nawet więcej niż wierzymy – moc tego uczciwego przekazu 
sprawia, że często poglądy, przekonania i słowa poetki pożyczamy, przejmujemy 
i traktujemy jak własne.

Nie mylić!
Dobrych uczynków z efekciarstwem
Cudów z szarlataństwem
Zapału i pasji – z fanatyzmem
Wygodnictwa – z optymizmem
Protestów z fanaberią
Pobożności z bigoterią
Narodu z ustrojem panującym
Kościoła z Bogiem Wszechmogącym
Anarchii z demokracją
Prawdy – z jedyną racją.

Życie niczego nie obiecywało
Helena Baronicz jest mistrzynią miniaturek, krótkich, często zabawnych form 

literackich. W każdej z nich zawarta jest mądrość, o życiu i o nas samych. Ileż trzeba 
talentu, żeby w kilku wersach tak trafnie oddać nasze oczekiwania i rozczarowania, 
niepewności i ułomności. Widać tu niesamowity dystans do świata ich autorki, tak 
jakby – przywołując tytuł jednego z tomików wierszy – rzeczywiście spoglądała na 
wszystko z portretu, obserwując świat z bezpiecznego miejsca, figlarnie się przy 
tym uśmiechając. Oto kilka takich celnych miniaturek:

Było, minęło, jak z bicza trzasło!/ To co zapalić się nie zdążyło – też zgasło.

Gromadnie wyprzedzili mnie ci, co na wozach jechali./ Mnie przypadło być 
zawsze z tymi, którzy te wozy pchali.

Pięknie stworzyłeś mnie Boże, jak na cud życia przystało./Tylko, że duszę szaloną 
tchnąłeś w zbyt powolne ciało.

Czasem nam się wydaje, że życie nas oszukało./ To nieprawda – ono niczego 
nam nie obiecywało.

Dwa tygodnie pod podłogą
Nie obiecywało, że po szczęśliwym dzieciństwie nadejdzie równie szczęśliwa 

młodość. Dobry czas został przerwany przez wojnę i okupację, nie szczędząc młodej 
dziewczynie dramatycznych przeżyć. Spośród koleżanek z warszawskiej szkoły 
przeżyła tylko jedna, pozostałe zginęły w Powstaniu Warszawskim. W „Kadrach 
filmu pamięci” Helena Baronicz opisała, jak w 1944 r. pozostała z rodziną i sąsiadami 
w pustym prawie mieście. Nie posłuchali wezwań do opuszczenia domów. Przez 
dwa tygodnie ukrywali się w piwnicy. 

- Ewakuacja Wołomina, całkowite zaskoczenie. Ogólne zamieszanie, panika, 
strach! Wojsko też szykuje się do odwrotu. Uciekać, prędko! Z miasta nie zostanie 
kamień na kamieniu. Narady, co robić? Czas nagli, okupant nie daje chwili do 
namysłu, wypędza ludzi z mieszkań z krzykiem „raus”, „sznel”, popycha, bije, 
do opieszałych strzela – są już ranni. Ulicami snują się tłumy z dziećmi za rękę i 
na rękach, z tobołkami spakowanymi z tego, co wpadło w oczy przed wyjściem i 
jedyną informacją – za tory. W mojej rodzinie to co wszędzie dookoła: niepokój, 
zdenerwowanie, strach, bezsilność, rozpaczliwe znaki zapytania: co robić? Co 
dalej? Co czeka nas za torami? Dokąd nas pędzą? Nie wiadomo. Natomiast 
wiadomo, że Wołomin jest zaminowany, głównie kościół, którego wieża służyła jako 
punkt obserwacyjny. Tata podejmuje zaskakującą decyzję: zostajemy!

Planowali spędzić w piwnicy pod parterowym domem w centrum miasta,  
w pobliżu kościoła, dwa może trzy dni. W dziewięć osób spędzili pod podłogą dwa 
tygodnie. Już na drugi dzień w mieszkaniu pojawili się Niemcy. 

- Słychać było stukanie buciorów, głośne rozmowy, rozbijanie szkła, sprzętów, 
walenie w meble i inne bliżej nieokreślone odgłosy i hałasy. Wcześniej słyszeliśmy, 
że żołnierze, jeśli nie znaleźli nic przydatnego, rzucali granaty lub podpalali (podłogi 
na górze były parkietowe). Siedzieliśmy cicho jak myszy pod miotłą bacząc, by 
dzieci głośno nie zapłakały. Po dwóch tygodniach w strachu i ciemnościach, 
wyjście na zewnątrz było szokiem przyprawiającym wszystkich o zawrót głowy, 
bliski szaleństwa.  

Trafi choć do człowieka jednego
Autorka ponad 350 wierszy (pisze odręcznie ołówkiem, dopiero później przepisuje 

na komputerze) starannie oddziela prywatność od twórczości. – Żyję sobie w dwóch 
światach, nikomu nie wadzę – mówi krótko. Woli wypowiadać się poprzez poezję, 
najchętniej podczas spotkań z publicznością. Nie da się zliczyć, ile razy od 1995 
r. Helena Baronicz spotkała się z czytelnikami. Tymi wiernymi, którzy towarzyszą 
jej od początku i tymi, którzy przychodzą na spotkanie, bo chcą przeżyć wyjątkowe 
chwile w niepowtarzalnym klimacie. – Lubię spotykać się z czytelnikami, wychodzić 
do ludzi, usłyszeć, co myślą o mojej twórczości. Mam stałych odbiorców mojej 
poezji, najpierw spotykałam się z nimi w Wołominie i w całym powiecie, potem 
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ruszyłam dalej, m.in. przez cztery lata uczestniczyłam w spotkaniach w Busku. To 
były prawdziwe koncerty, z muzyką i śpiewem.

Do tej pory Helena Baronicz wydała siedem tomików, kolejny jest w bliskich 
planach. – Moje książki nie trafią pod strzechy, tylko tam, gdzie będą potrzebne – 
mówi. - Moim marzeniem jest, żeby trafiły do ludzi.

Jeżeli każdy wiersz napisany
trafi choć do człowieka jednego…
To przeniesienie go z myśli na papier
Po stokroć warte impulsu tego.

Klejnociki prawdy i wiedzy w upominku
Wiersze Heleny Baronicz nie są lekkie, miłe i przyjemne. To utwory nad którymi 

trzeba usiąść, zastanowić się, zapamiętać. To przenikliwe refleksje nad życiem 
i upływem czasu, to domaganie się szczęścia dla każdego człowieka. To „myśli 
nieujarzmione”,  kogoś, kto idzie w życiu własną drogą. Zdaniem poetki, „myśl jest 
nieskończenie wolna i nieograniczone możliwości w czynieniu dobra ma…” Te 
myśli są bardzo proste, a mimo to dla niektórych nieosiągalne, jak np. ta z wiersza 
„Najważniejsze”:

Przeżyć życie tak, aby nie wstydzić się za siebie.   
albo:
Można żyć modlitwą, można modlić się życiem.

Dzięki swojej różnorodności, twórczość Heleny Baronicz jest ponadczasowa 
i nieprzemijająca. Jakże aktualne są wiersze przepełnione troską o losy naszej 
planety, będące przestrogą i jednocześnie wołaniem o ocalenie Ziemi.

Zatrzymajmy ten szaleńczy bieg do zagłady,
Póki jeszcze maj zazielenia drzewa.
Póki wróbel za oknem ćwierka
I skowronek pod niebem śpiewa.
 Póki w letni dzień – kolorowy
 Motyl na firance siada …
 A o zmierzchu ćma zwabiona
 Blaskiem lampy do pokoju wpada.
Zatrzymajmy się, póki jeszcze
Ziemię pod stopami czujemy.
Zatrzymajmy się, póki nie jest za późno,
Póki jeszcze coś uratować możemy.

Postawa pani Heleny Baronicz oraz jej twórczość są niecodziennym zjawiskiem, 
dowodem na to, że nawet w tych szalonych czasach można iść swoją drogą, 
wypełnioną wartościami, szacunkiem dla drugiego człowieka, ciekawością świata, 
kulturą i dobrym wychowaniem. Bo przecież, jak sama napisała:

Aby móc nad poziomy się wznieść,
Trzeba fantazję i odwagę mieć.
Nie trwać uparcie przy tym, co się zdewaluowało…
Naprzeciw nowemu wychodzić śmiało.

Niezmiennie ciekawa świata Helena Baronicz jeszcze niedawno każdego dnia 
chodziła na dwugodzinne spacery. Teraz rzadziej wychodzi z domu i ubolewa, że 
nie może z bliska oglądać, jak bardzo zmienia się Wołomin. Ostatnio z balkonu 
obserwowała układanie chodnika z kostki, co później podsumowała słowami: 
- Stałam na balkonie i żałowałam, że nie mogę im pomóc. Jak ja podziwiam i 
szanuję taką pracę. Obserwuje zatem pani Helena Baronicz z balkonu otaczającą 
rzeczywistość, żeby potem przekazać nam swoje myśli i spostrzeżenia:

Chciałabym umieć w kilku
prostych, zrozumiałych słowach
taką magiczną moc zaczarować…
By móc Wam uzbierane
klejnociki prawdy i wiedzy
w upominku podarować.

8-letnia Helenka 
Błeszyńska.
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Młode małżeństwo: 
Helena i Józef Pirógowie.

Cztery pokolenia. Helena Baronicz (stoi z lewej strony) z mamą Antoniną, 
babcią Katiuszą i córką Irenką.

Zdjęcie rodzinne: Błeszyńscy i Pirogowie.

Helena Baronicz przy swoim biurku, tutaj powstają kolejne wiersze.
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Benefis Heleny Baronicz 6 czerwca 2006 r.

Portret Heleny 
Baronicz.

III. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE

„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Anna Wojtkowska

Franciszek Polikarp Bulik

2 kwietnia 2017 roku zmarł pierwszy burmistrz 
Wołomina w III Rzeczpospolitej. Zapisał ważną kartę 
w historii miasta. Współtworzył nowy samorząd. 27 
maja 1990 roku został wybrany na radnego w wolnych 
wyborach samorządowych. Na pierwszej sesji Rady 
Miasta w wyniku głosowania 32 radnych został wybrany 
burmistrzem.   

Chwalony za mądrość, rzetelność i rozwagę. Te 
cechy dały początek szybkiego rozwoju gminy w nowych 
warunkach po 1989 roku. Wspominany  jako człowiek 
ciężko pracujący w poczuciem odpowiedzialności za 
miasto i mieszkańców. Za kadencji pierwszego burmistrza powstał m.in. budynek 
centrali telekomunikacyjnej, rozwinięto sieć telefoniczną, kontynuowano budowę 
Szkoły Podstawowej w Duczkach, rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej  
nr 8 na osiedlu Sławek oraz wyznaczono teren pod budowę szkoły w Ossowie.  
W 1992 roku została oddana do użytku sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej 
nr 7 na osiedlu Niepodległości. Na rzecz miasta przejęto Zakładowy Dom Kultury 
Huty Wołomin (obecny Miejski Dom Kultury). 29 października 1992 roku wraz  
z wojewodą warszawskim Bohdanem Jastrzębskim otworzył Muzeum im. Zofii  
i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami”. W 1992 roku oddał do użytku przychodnię 
zdrowia w Zagościńcu. Uczestniczył w dziesiątkach spotkań zawiązujących się po 
1989 roku organizacji, ognisk, stowarzyszeń. Przychodził do pracy piechotą, aby 
lepiej poznać problemy mieszkańców.   

Franciszek Polikarp Bulik (ur. 28 V 1928 w Trojanach pow. Wołomin 
– zm. 2 IV 2017 w Wołominie) 

Prawnik, radny Rady Miejskiej w Wołominie (27 V 1990), burmistrz Wołomina 
(1990–1994), s. Stanisława (zm. 1946) i Julianny z d. Augustyniak, pochodził  
z rodziny wielodzietnej, mąż Janiny z d. Mroczek – nauczycielki, ojciec Małgorzaty  
– diagnosty laboratoryjnego, absolwentki Wydziału Chemii i Biotechnologii 
Politechniki Łódzkiej i Grażyny Doroty – ekonomistki, absolwentki SGPiS 
w Warszawie. Uczeń Publicznej Szkoły Powszechnej w Trojanach (1936), 
Publicznej Szkoły Powszechnej w Gołyminie k. Ciechanowa (1936–1939), tajnych 
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Wiesław Jan Wysocki, Ossów 1920. Początek Cudu nad Wisłą, 
Bellona, Warszawa 2017, ss. 104

Instytucje współpracujące: Starostwo Powiatowe 
w Wołominie, Samorządowa Instytucja Kultury „Park 
Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 
roku”

Profesor doktor habilitowany Wiesław Jan 
Wysocki to kierownik Katedry Historii XIX i XX 
wieku w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się 
historią wojskowości i duszpasterstwa wojskowego. 
Na kartach książki pochylił się najpierw nad 
przedstawieniem terenu boju pod Ossowem. 
Zauważył, że historia miejscowości sięga początków 
XVI stulecia. Zaznaczył, że przemaszerowała 
tędy armia Napoleona w 1812 roku. O wsi stało 
się głośno z powodu roli, jaka przypadła jej  
w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Następnie autor przybliża wydarzenia z 1920 
roku. Opisuje, jak od lipca polskie wojsko cofało się pod naporem bolszewików. 
Następnie przypomina o powołaniu Armii Ochotniczej i sytuacji w stolicy.

W kolejnych fragmentach książki pokazuje, jak w obronę Warszawy 
zaangażowała się ludność cywilna. Przy jej pomocy prowadzono chociażby prace 
fortyfikacyjne. Jednocześnie zarządzono przegrupowanie wojsk polskich. Trzeba 
było znaleźć ludzi do najbardziej prozaicznych, ale jakże istotnych czynności, na 
przykład dożywania żołnierzy. Czytamy, jak bolszewicy dotarli do ostatniej linii 
obrony. Zaczęły się walki o Radzymin. 14 sierpnia siły bolszewickie przerwały polską 
obronę w rejonie Leśniakowizny. Parły na Ossów. Po zaciekłych krwawych walkach 
doszło do pierwszej porażki Armii Czerwonej. Te, jakże znane i wydawałoby się 
oczywiste informacje są w książce prof. Wiesława Wysockiego podane na nowo 
w towarzystwie przejrzystych, wspaniałej jakości zdjęć archiwalnych i opracowań 
graficznych.

Cały rozdział poświęcony jest oczywiście księdzu Ignacemu Skorupce  
i upamiętnieniu bohaterów walczących w obronie Ojczyzny. Swój rozdział dopisali 
także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wołominie. Znalazło się też 
miejsce na słowo z Samorządowej Instytucji Kultury z Ossowa, w którym zostały 
podkreślone dążenia do wybudowania Muzeum Bitwy Warszawskiej. Jest to bodajże 
pierwsza publikacja, w której podane są okoliczności ogłoszenia decyzji o budowie 
takiej placówki właśnie w Ossowie.

Rafał Pazio

kompletów prowadzonych przy szkole w Gołyminie (1939–1943), absolwent 
Szkoły Podstawowej w Gołyminie (1949), Technikum Ekonomicznego nr 1 dla 
Pracujących, specjalność ogólno-ekonomiczna przy ul. Stawki 10 w Warszawie 
(1965), Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1971). 
Uczestnik kursu pedagogicznego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego przy 
ul. Podwale 13 w Warszawie (1985). Uczeń i pracownik w Zakładzie Krawieckim 
Aleksandra Walesiaka w Gołyminie (1943–1949), w okresie IV – XII 1944 robotnik 
w obozie pracy przymusowej w majątku Faulbruch (obecnie wieś Imionek) 
k. Johannisburga (obecnie miasto Pisz woj. warmińsko-mazurskie), żołnierz 
zasadniczej służby wojskowej w JW w Krakowie (1949–1952), pracownik techniczny 
w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Fizjograficznym i Geodezyjnym Budownictwa 
„Geoprojekt” w Warszawie (1955–1970), starszy radca w Ministerstwie Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki przy ul. Miodowej 68 w Warszawie (1970–1983), 
nauczyciel historii w Szkole Podstawowej dla Pracujących w Wołominie (1971–
1975), wykładowca w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego (system wieczorowy) 
przy ul. Podwale 13 w Warszawie (1975–1988), pracownik emerytowany (1983–
1985), główny specjalista w Ministerstwie Gospodarki Materiałowej i Paliwowej przy 
ul. Wspólnej 1/3 w Warszawie (1985–1988), burmistrz Wołomina (1990–1994). 
Nauczyciel prawa w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica przy 
al. Armii Krajowej 38 w Wołominie (1994–1996). Członek ZNP (od 1970).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1976), Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej (1978), Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1982), 
Odznaką „Zasłużony Działacz Klubu Oficerów Rezerwy” (1983), Odznaką „Przyjaciel 
Dziecka” (1991), Odznaką Honorową ZIW (1993), Odznaką Honorową Sybiraka 
(2005), Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (2002), uhonorowany Medalem  
z okazji 100-lecia ZNP (2005), Medalem „Zasłużony dla Wołomina” (2005).

W pamięci wielu mieszkańców oraz współpracowników pozostał jako życzliwy, 
wybitny samorządowiec i serdeczny przyjaciel.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 kwietnia 2017 roku w kościele pw. św. 
Józefa Robotnika w Wołominie. Został pochowany na cmentarzu parafialnym przy 
ul. Niepodległości / Granicznej w Wołominie, kw. L 03–07 (L 03–02–07).

Źródło: 
Archiwum Urzędu Miejskiego w Wołominie. 
Informacje uzyskane od żony Janiny Bulik [Wołomin 25 IV 2017] i wnuka Pawła Pijarczyka [Wołomin 
25 IV 2017]. 
Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. akt WPA/Sz-2/8936.
Śp. Franciszek Polikarp Bulik, „Nasz Wołomin”, nr 3 (13) 2017, s. 9.
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Wybór i opracowanie Endre László Varga, Dwa bratanki. Dokumenty 
i materiały do stosunków polsko – węgierskich 1918 – 1920, 
Warszawa 2016, ss. 762

Książkę Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych prezentujemy z dwóch 
powodów. W Wołominie powstało „Rondo Rewolucji Węgierskiej 1956 r.”  
i ustanowiono 2017 rokiem przyjaźni polsko -węgierskiej. Z drugiej strony 1 lipca 
2016 roku Endre László Varga osobiście zaprezentował książkę w Centrum 
Informacji Turystyczno – Historycznej w Ossowie.

Dokumentowanie relacji polsko – węgierskich 
autor rozpoczął od kwestii dostaw broni i amunicji 
z Węgier do Polski w latach 1918 – 1920. Ukazał 
także ochotników z Węgier do Legionów Polskich  
w latach 1914 – 1918. Zaprezentował badania wokół 
Legionu Węgierskiego formowanego w Polsce  
w latach 1919 – 1921. Wiele dokumentów można 
zobaczyć w publikacji po raz pierwszy.

Autor podkreśla, że w przełomowym okresie 
wojny polsko – bolszeiwckiej Niemcy, Austria 
Czechosłowacja pod pozorem neutralności ogłosiły 
zakaz produkcji i i wywozu materiałów wojennych 
do Polski. Także dokerzy gdańscy od 21 lipca do 
26 sierpnia nie wyładowywali statków. Wówczas 
to wkroczyli Węgrzy i przekazali 21-22 mln naboi, 

co pozwoliło stoczyć bitwę pod Warszawą. Zrozumieli Polaków, gdyż sami od  
19 marca do 1 sierpnia 1919 roku doświadczali konsekwencji rewolucji bolszewickiej. 
Dokumenty zebrane w książce uwzględniają międzynarodowy kontekst relacji 
polsko – węgierskich. Autor liczy, że publikacja umocni braterstwo tych dwóch 
narodów. Z radością i nieskrywanym zadowoleniem mówił o tym w siedzibie 
Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie.

Rafał Pazio

Dariusz Szymanowski, Gdzie spoczywa Hubal?, Wołomin 2017, 
ss.  95

Książka wydana przez Stowarzyszenie „Wizna 1939”. Autorem jest 
mieszkaniec Wołomina, który w 2015 roku przystąpił do realizacji projektu 
edukacyjno-historycznego pn. Majorze Hubal, stań do apelu! Przedsięwzięcie 
było dofinansowane przez powiat wołomińskim, który rokrocznie współorganizuje 
uroczystość poświęconą majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu w Krubkach Górkach 
(gmina Poświętne). Autor opowiada o pracach poszukiwawczych miejsca spoczynku 

Hubala w Inowłodzu. Organizował i koordynował te 
prace poszerzone o źródła archiwalne oraz rozmowy 
ze świadkami wydarzeń. Znalezione na cmentarzu  
w Inowłodzu szczątki polskiego oficera poddane 
zostały badaniom genetycznym. Ich wynik rozstrzygnie 
czy udało się znaleźć miejsce spoczynku majora 
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. W oczekiwaniu 
na wyniki Dariusz Szymanowski postanowił opisać 
poszukiwania, badania i przedstawić zebrane 
informacje. Podczas przeglądania dokumentacji 
archiwalnej autor zauważył, że materiałów nikt nie 
oglądał od co najmniej 40 lat. Tak więc nie szukano 
intensywnie szczątków tej historycznej postaci. 
Dariusz Szymanowski powołuje się także na wsparcie, 
które otrzymał od redaktora Adama Sikorskiego, twórcę programu „Było... nie 
minęło”, z którym autor z Wołomina współpracuje od kilku lat. Odtworzył ciąg 
wydarzeń od śmierci i wywiezienia przez Niemców ciała Hubala, do powojennej 
ekshumacji i przeniesienia szczątków oficera w inne miejsce. Publikacja pokazuje 
ustalenia dotyczące takiego przebiegu zdarzeń.

Rafał Pazio

Wacław Nałkowski – geograf – pedagog – społecznik, Wołomin 
2017, ss. 32

Pozycja wydana przez Muzeum 
im. Zofii i Wacława Nałkowskich 
„Dom nad Łąkami” w Wołominie 
(1992 – 2017), w 25 rocznicę 
istnienia placówki. O Wacławie 
Nałkowskim i środowisku gazety 
„Głos”, z którą był związany napisała 
Anna Laskowska. Marzena Kubacz 
i Agata Sobczak przygotowały 
kalendarium życia i twórczości 
Wacława Nałkowskiego. Zdjęcia 
i opracowanie graficzne to dzieło 
Katarzyny Humińskiej.

Związany z Wołominem Wacław Nałkowski wyłania się z publikacji jako uczony 
– geograf, ale także żarliwy publicysta. Swoje artykuły publikował w wydawanym 
do 1905 roku „Głosie”. Zaangażował się w misję modernizacji, kształtowania 



401NOTY WYDAWNICZE400 NOTY WYDAWNICZE

przyszłych elit społeczeństwa, reprezentujących wysokie etyczne standardy. 
Z publikacji dowiadujemy się, że zaangażowanie Nałkowskiego zmierzało do 
walki o takie przemiany cywilizacyjne, które zostaną oparte na poszanowaniu 
godności każdego człowieka. Autorzy przybliżyli również cenę, jaką musiało 
zapłacić środowisko dbające o szerzenie oświaty. Było to nierzadko więzienie. 
Przedstawiciele środowiska Wacława Nałkowskiego zdecydowali się więc na tajne 
kursy. Wśród absolwentek tego typu kształcenia była Maria Skłodowska. Autorzy 
wydawnictwa ukazują również, jak w tym nurcie wyrosła Zofia Nałkowska.

Z punktu widzenia czytelnika z Wołomina ważny jest ten fragment narracji, kiedy 
dowiadujemy się, w jakich okolicznościach Wacław Nałkowski kupił na Górkach  
w Wołominie trzy morgi ziemi, zbudował drewniany budynek zwany później „Domem 
nad Łąkami”, w którym mieści się obecnie Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich.

Rafał Pazio

Redakcja: Grażyna Krzyżak – Krzyżanowska, Stąd – tacy piękni... 
Opowieść o Ryszardzie Bielańskim, Zielonka 2017, ss. 64

Publikacja Towarzystwa Przyjaciół Zielonki dofinansowana ze środków powiatu 
wołomińskiego

Publikacja wspomnieniowa o człowieku, 
który zaangażowany był w sprawy 
swojej małej ojczyzny, a jednocześnie 
pozwalał poznawać mieszkańcom 
Zielonki swoje wspomnienia żołnierza 
Armii Krajowej. Wpisywał się w tę ważną 
dla kolejnych pokoleń tradycję, aby 
dzielić się swoimi doświadczeniami, 
podjąć trud opowiedzenia własnej 
h is tor i i .  Przedstawiał  losy ludzi 
dążących w życiu do prawdy, mówił  
o istocie rodziny. Te opowieści stawały 
się istotnym źródłem dla czytelników, 
słuchaczy, poszukujących drogi. Pan 
Ryszard Bielański wychował swoich 

naśladowców, którzy w publikacji dzielą się wspomnieniami. Państwo Bielańscy 
zapisali w historii Zielonki obszerną kartę. Taką kartę zapisali także swoim 
niezwykłym, ponad 70-letnim małżeńskim stażem. Ich zasługą było to, że nie 
chowali wyznawanych wartości, ale dzielili się nimi z innymi ludźmi.

Rafał Pazio

Jarosław Stryjek, Wojciech Zalewski, Poland 1920, Gra Planszowa, 
2017

Gra powstała w wydawnictwie TAKTYKA I STRATEGIA. Zajmuje się ono 
popularyzacją militarnej historii świata oraz jej zobrazowaniem za pomocą gier.  
W swym dorobku ma liczne tytuły od średniowiecza 
do czasów II wojny światowej.

Gry planszowe poszerzają wiedzę o konfliktach, 
zarówno na szczeblu taktycznym, operacyjnym, 
jak i strategicznym.

Prezentowana gra nawiązuje do bardzo 
istotnych dla terenów Wołomina i całego 
powiatu wołomińskiego wydarzeń z 1920 roku. 
Polacy toczyli wojnę i ją wygrali, zatrzymując 
komunistyczną nawałę pod Warszawą. Z tą 
historią zmaga się uczestnik gry. Mapa ukazuje 
obszar Polski i została podzielona na kilka 
stref, po których mogą poruszać się wojska. 
Podczas przygotowań dowiadujemy się o skali 
jednostek, typach jednostek, fazach i etapach 
gry. Zapoznajemy z pojęciem ruchu. Otrzymujemy 
informację o zasadach szczegółowych walki. Badamy umocnienia i ich możliwości. 
Poznajemy sposób dostarczania zaopatrzenia. Zgłębiamy tajniki dowodzenia. 
Zapoznajemy się wreszcie z warunkami zwycięstwa.

Rafał Pazio  
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Przygotował Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji 
Urzędu Miejskiego w Wołominie

Kronika Wołomina
lipiec 2016 – czerwiec 2017

Lipiec 2016

1-3 lipca
V Międzynarodowy Młodzieżowy Memoriał Małgorzaty Dydek
Młodzieżowy Memoriał jest wydarzeniem cyklicznym, upamiętniającym 
najsłynniejszą polską koszykarkę Małgorzatę „Margo” Dydek, zmarłą w maju 2011 
roku. To właśnie na „Huraganie” ta  najwyższa Polska koszykarka pochodząca  
z Wołomina, jako 12-letnia dziewczynka rozpoczęła swoją przygodę z koszykówką. 
W turnieju wzięły udział reprezentacje narodowe z Czech, Rumunii, Turcji i Polski. 
W klasyfikacji końcowej zwyciężyła reprezentacja Polski, za nią uplasowały się 
Czechy, Rumunia i Turcja. Przedstawiciele wszystkich reprezentacji oraz władze 
miasta złożyli kwiaty na grobie Małgorzaty Dydek, który znajduje się na cmentarzu 
w Ząbkach. 
Międzynarodowy Młodzieżowy Memoriał Małgorzaty Dydek współorganizują: UKS 
Huragan Wołomin, Ośrodek Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie, Starostwo 
Powiatowe w Wołominie i Polski Związek Koszykówki.

12 lipca
Tour de Pologne 2016
Etap 73. Tour de Pologne na trasie Radzymin – Warszawa przebiegał także przez 
gminę Wołomin. Kolarze z całego świata przejechali barwnym peletonem przez 
miasto i gminę Wołomin.

12-18 lipca
Złoto na Mini Tour de Pologne
Jak co roku reprezentanci drużyny UKK Huragan Wołomin wystartowali w Nutella 
Mini Tour de Pologne. Możemy być  dumni – Maciej Petryszyn na warszawskim 
etapie w kategorii wiekowej 11-12 lat zdobył złoto! Na nieco dalszej pozycji, w 
tej samej kategorii, sklasyfikowany został jego klubowy kolega Krystian Górski.  
W Pucharze Młodzików wysokie miejsca zajęli: Dominika Wiśniewska, Kamil Lach 
i Konrad Kacprzak.
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18-25 lipca
Światowe Dni Młodzieży w Wołominie
Wołomin gościł blisko 400 pielgrzymów pochodzących z Francji, Włoch, Albanii, ale 
i przedstawicieli z Madagaskaru, Togo i Brazylii, którzy przyjechali do Polski na 
Światowe Dni Młodzieży.
18 lipca powitano pierwszych pielgrzymów, a 25 lipca autokary z młodzieżą 
opuściły nasze miasto i pielgrzymi wraz z duszpasterzami udali się do Krakowa na 
wydarzenia centrale ŚDM z udziałem papieża Franciszka. Zarówno pielgrzymi, jak 
i wołomińskie parafie – Matki Bożej Królowej Polski, Matki Bożej Częstochowskiej 
i Św. Józefa Robotnika, rodziny, które gościły pielgrzymów i mieszkańcy miasta  
z pewnością zapamiętają na długo wspólnie spędzony czas. Zwieńczeniem ŚDM w 
Wołominie był niedzielny koncert zespołu Gospel Rain, który zgromadził na Placu  
3 Maja ponad 2 tysiące osób. Wśród publiczności byli także pielgrzymi z Filipin, 
Belgii, Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii, Indonezji i Rosji, którzy gościli w okolicznych 
gminach. Goście odjechali z uśmiechem i świadomością, że mają przyjaciół  
w Wołominie.

20 lipca
Święto Policji
W Wołominie uroczystości związane z 97. rocznicą powstania Policji obchodzono 
na placu przed tutejszą komendą powiatową. Były awanse na wyższe stopnie 
i podziękowania za wysiłek i trud włożony w utrzymanie porządku i dbanie 
o bezpieczeństwo mieszkańców. Po uroczystym apelu wręczono ordery, 
odznaczenia i wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższy stopień policyjny. 
Wśród odznaczonych znalazł się również Zastępca Burmistrza Wołomina Robert 
Makowski, który otrzymał Medal 25-lecia Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów 
Komendy Stołecznej oraz Srebrną Odznakę Honorową Zarządu Głównego NSZZ 
Policjantów.

Sierpień 2016

1 sierpnia
72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Obchody rozpoczął pierwszy bieg „Cichociemni’44”. Uczestnicy biegu pokonali 
dystans 7,2 km. Rywalizacja rozpoczęła się przed leśniczówką Wola Grzybowska, 
a zakończyła przy kaplicy w Ossowie, gdzie złożono kwiaty i wręczono medale.
W godzinach popołudniowych, przy ulicy Żelaznej w Wołominie, odbyła się 
inscenizacja epizodu z Powstania Warszawskiego. O godzinie 17.00 odtworzono 
obronę reduty „Witolda”. Stronę niemiecką reprezentowała grupa rekonstrukcji 
„WOLF” z panem Jackiem Gradusem, natomiast powstańców zagrała młodzież  
z I LO PUL w Wołominie oraz wołomińska jednostka Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

5 sierpnia
Akcja: Koperta Życia
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy uruchomiono pilotażowy 
program „Koperta Życia”. Działanie skierowane jest do osób przewlekle chorych, 
starszych i samotnych. W specjalnie przygotowanych kopertach należy umieścić 
najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, 
kontakt do najbliższych, dane osobowe, w tym nr pesel. Taki pakiet powinien być 
przechowywany w lodówce, miejscu, które jest prawie w każdym domu i jest łatwo 
dostępne. Akcja ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, 
ale także znaczne skrócenie czasu udzielania pomocy przez pogotowie.

14-15 sierpnia 2016
Uroczystości 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku
Oficjalne uroczystości związane z upamiętnieniem 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej 
1920 roku odbyły się w Ossowie w niedzielę 14 sierpnia. Mieszkańcy ziemi 
wołomińskiej i przybyli goście rokrocznie oddają hołd i chylą czoła przed bohaterami 
tamtych sierpniowych dni, wyrażając tym samym narodową wdzięczność. Patriotyczne 
uroczystości rozpoczęły się wspólną modlitwą przy krzyżu księdza Ignacego Skorupki 
w Ossowie. Głównym punktem niedzielnych uroczystości była msza święta w kaplicy 
na Cmentarzu Poległych, której przewodniczył abp Henryk Hoser. W uroczystym 
nabożeństwie wzięli udział m.in. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, przedstawiciele 
Sejmu i Senatu, władz lokalnych, duchowieństwa, wojska, kombatantów i organizacji 
środowiskowych oraz mieszkańców. Po nabożeństwie zgromadzeni udali się pod 
pomnik poległych w boju pod Ossowem, gdzie odczytano list Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy skierowany do uczestników uroczystości. Po uroczystym Apelu Poległych  
i salwie honorowej, licznie zgromadzone delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem. Nie 
mogło zabraknąć widowiska plenerowego Bitwy Warszawskiej. Późnym wieczorem 
przy Krzyżu Pamięci bohaterskiego kapelana ks. Skorupki z 1920 roku odbył się 
uroczysty Apel Poległych. 15 sierpnia na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie 
zorganizowano festyn letni, gwiazdą wieczoru była Ewa Farna.

21 sierpnia
Odsłonięcie popiersia Księdza Prałata Jana Sikory
Obchody V rocznicy śmierci Ks. Prałata Jana Sikory zainaugurowała msza św. 
w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, której przewodniczył 
ks. prałat Andrzej Tokarski. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na skwer im. 
Ks. Prałata Pułkownika Jana Sikory, gdzie odsłonięto popiersie zasłużonego 
dla Wołomina duchownego. Organizatorem wydarzenia był Komitet Obchodów  
V Rocznicy Śmierci Ks. Prałata Pułkownika Jana Sikory działający przy Parafii 
Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.
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Wrzesień 2016

1 września
Obchody 77. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Wołominie, którą odprawiono w intencji poległych  
i pomordowanych podczas II Wojny Światowej. Następnie na Placu 3 Maja władze 
gminy Wołomin złożyły w hołdzie poległym wieńce pod pomnikiem Bohaterów 
Ziemi Wołomińskiej 1939-1945 oraz pod pomnikiem ku czci pomordowanych przez 
hitlerowców w latach 1939-1945.

3-4 września
XII Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych im. Tomasza Mikulskiego
To już dwunaste spotkanie Wołomińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych im. 
Tomka Mikulskiego. Impreza o niepowtarzalnym klimacie cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Do Wołomina przyjechało ponad 150 pojazdów 
zabytkowych – samochodów (osobowych, dostawczych, a nawet ciężarowych), 
motocykli i motorowerów. Na liście startowej zarejestrowało się 146 załóg, 
które wystartowały spod Urzędu Miejskiego w Wołominie i udały się do Pałacu  
w Chrzęsnem. Organizatorem zlotu było Wołomińskie Stowarzyszenie Miłośników 
Dawnej Motoryzacji.

17 września
Obchody Dnia Sybiraka i otwarcie sali gimnastycznej w Czarnej
17 września, w rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, obchodzimy Światowy 
Dzień Sybiraka. W Wołominie uroczystości rozpoczęły się na ulicy Piaskowej  
w miejscu kaźni dokonywanych przez NKWD. Następnie w kościele pw. Św. Faustyny 
w Helenowie została odprawiona msza św. w intencji Sybiraków i Łagierników 
Żołnierzy Armii Krajowej. Uczestnicy uroczystości udali się do Zespołu Szkół  
w Czarnej przy ulicy Witosa 52, gdzie odbyło się otwarcie nowej sali gimnastycznej.

17 września
Piknik Ekologiczny
W sobotę 17 września na skwerze im. B. Wodiczki w Wołominie, w ramach akcji 
edukacyjnej „Tworzymy atmosferę Wołomina”, odbył się Piknik Ekologiczny. Bogaty 
program imprezy przewidywał liczne konkursy z nagrodami np.: rower pomaga 
i zwierzaki ze śmieci, warsztaty, zabawy i atrakcje dla dużych i małych m.in. 
„hybrydowe, solarne kino rowerowe”, „herbatka z prądem” ,„Eko-domek”, „każdy 
liść jest ważny” i wiele innych interesujących działań. W trakcie trwania imprezy 
przeprowadzono zbiórkę elektrośmieci, które można było wymienić na sadzonki 
roślin lub torby ekologiczne. Podczas pikniku Stowarzyszenie Diabetyków Oddział 

Wołomin przeprowadziło bezpłatne pomiary cukru i ciśnienia tętniczego oraz 
wymianę glukometrów.

17 września
V Rodzinny Rajd Rowerowy
V Rodzinny Rajd Rowerowy szlakiem najpiękniejszych miejsc powiatu 
wołomińskiego wystartował w sobotę 17 września spod Ośrodka Sportu i Rekreacji 
„Huragan” w Wołominie. Trasa liczyła około 25 kilometrów. Na mecie w Zielonce, 
uczestnicy wzięli udział w ognisku. Organizatorem rajdu był Uczniowski Klub 
Sportowy Karate Wołomin, we współpracy z Urzędem Miejskim w Wołominie oraz 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan”.

19 września
IV edycja konkursu fotograficznego „Zabierz książkę na wakacje”
Rozstrzygnięto IV edycję konkursu fotograficznego, organizowanego przez Miejska 
Bibliotekę Publiczną im. Z. Nałkowskiej. Czytelnicy po raz kolejny udowodnili, że 
książka to niezbędny towarzysz każdej podróży. Laureatami konkursu zostali: 
Blanka Gankowska, Wojciech Plichta, Szymon Pawłowski oraz Agnieszka Bugaj.

24 września
I Międzypokoleniowa Wołomińska Potańcówka
W sobotę 24 września w Parku Wodiczki odbyła się I Międzypokoleniowa 
Wołomińska Potańcówka. Oprócz wołomińskich seniorów gościliśmy również 
przedstawicieli organizacji senioralnych z Zielonki i Pruszkowa. Jesienna aura 
dopisała. Starsi i młodsi aktywnie uczestniczyli w międzypokoleniowej gimnastyce 
i pokazie fitness latino, a dla tych, którzy niepewnie czuli się na parkiecie 
zorganizowano lekcje tańca. Serwowano rozgrzewającą grochówkę. Fotobudka 
uwieczniała uśmiechnięte twarze zgromadzonych. Do tańca przygrywali Kadilak  
i DJ KOTI. Na scenie zaprezentowało się również starsze pokolenie – wystąpiły 
panie z Klubu Seniora TRAMP i Koła Nr 2. Projekt został zrealizowany we 
współpracy z Fundacją „Zaczyn”; Urzędem Miejskim w Wołominie i Wołomińską 
Radą Seniorów.

29 września
Poznaliśmy zwycięskie projekty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2017
Lista projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Wołomińskiego Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2017 zawiera łącznie 22 projekty na kwotę miliona złotych. 
W głosowaniu na najlepsze projekty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 
rok 2017, które trwało od 29 sierpnia do 19 września 2016 roku, oddano łącznie 
19.159 głosów na 8879 kartach do głosowania.
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Październik 2016

5 października
Podpisanie umowy na dofinansowanie – „Modernizacja i remont istniejącej 
infrastruktury oraz budowa urządzeń kanalizacji w Gminie Wołomin”
Umowę na dofinansowanie w kwocie 3,5 mln złotych na „Modernizację i remont 
istniejącej infrastruktury oraz budowę urządzeń kanalizacji w Gminie Wołomin” 
podpisał Zarząd PWiK z dyrekcją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt projektu to blisko 8 mln złotych. Zakres prac 
obejmie rozbudowę i przebudowę przepompowni ścieków „Gryczana”, przebudowę 
oczyszczalni ścieków „Krym”, budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej.

8 października
Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych PUL
8 października na Placu 3 Maja w Wołominie odbyło się uroczyste ślubowanie 
uczniów klas pierwszych Liceów Ogólnokształcących Płockiego Uniwersytetu 
Ludowego. Uroczystość ślubowania na sztandary szkół PUL przeprowadzana jest 
zgodnie z ceremoniałem wojskowym i regulaminem musztry. Około 180 uczniów  
z całego kraju przyjechało do Wołomina, aby wspólnie świętować ten szczególny 
dla nich dzień. Wydarzeniu towarzyszyły pokazy wyszkolenia wojskowo-sportowego 
uczniów oraz defilada pododdziałów. Wszyscy uczestnicy uroczystośc,i zgromadzeni 
na Placu 3 Maja, mogli także liczyć tradycyjny poczęstunek grochówką.

8-9 października
Dni hospicyjne Hospicjum Opatrzności Bożej
W dniach 8 i 9 października w ramach obchodów Światowego Dnia Hospicjów  
i Opieki Paliatywnej odbyła się w Wołominie XIII Ogólnopolska Kampania Społeczno-
Edukacyjna Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też życie”. Uroczystości wołomińskiego 
Hospicjum Opatrzności Bożej zwieńczył koncert Anity Lipnickiej. Drugiego dnia 
obchodów została odprawiona msza święta w kościele pw. św. Józefa Robotnika,  
a po niej rozpoczął się dzień otwartych drzwi w Hospicjum Opatrzności Bożej.

11 października
Jubileusz Powiatowego Uniwersytetu Otwartego w Wołominie
Uroczystości związane z 5-leciem istnienia Stowarzyszenia Powiatowy 
Uniwersytet Otwarty w Wołominie odbyły się 11 października w sali Powiatowego 
Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie. Uniwersytet jednocześnie 
zainaugurował kolejny rok akademicki. Organizacja powstała z inicjatywy i pracy 
pani Jadwigi Suk, wieloletniej Przewodniczącej Rady Słuchaczy Wołomińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która podkreśla że Powiatowy Uniwersytet Otwarty 
w Wołominie jest otwarty dla każdego.

15 października
Nadanie nazwy rondu: „Rondo Rewolucji Węgierskiej 1956 roku”
Rok 2016 ustanowiono Rokiem Przyjaźni Polsko Węgierskiej. Chcąc uhonorować 
naszych węgierskich przyjaciół władze miasta podjęły decyzję by rondo na 
skrzyżowaniu 1 Maja i Fieldorfa otrzymało nazwę „Rondo Rewolucji Węgierskiej 
1956 roku”. Uroczyste nadanie nazwy rondu odbyło się 15 października 2016 
roku, podczas wizyty w Wołominie delegacji naszych partnerów z Csepel. W 2016 
roku obchodziliśmy także 60. rocznicę powstania ludności węgierskiej przeciwko 
stalinowskiemu reżimowi komunistycznemu. 23 października 1956 roku odbyły 
się manifestacje pod hasłami solidarności z ruchem przemian demokratycznych  
w Polsce, które przerodziły się w zbrojne powstanie, które objęło całe Węgry.

22 października
65 lat Polskiego Związku Niewidomych koło Wołomin
Uroczyste obchody 65. rocznicy powstania Koła Polskiego Związku Niewidomych 
w Wołominie połączone z 51. rocznicą obchodów Międzynarodowego Dnia Białej 
Laski odbyły się w sobotę 22 października. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą 
w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, po czym zaproszeni goście 
udali się do Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na część oficjalną obchodów. 
Uroczystości rozpoczęły się od wbijania gwoździ w sztandar przez darczyńców od lat 
pracujących dla osób niewidomych i słabowidzących. Na scenie zaprezentowali się 
członkowie koła, a krótki koncert dali uczniowie zaprzyjaźnionej Szkoły Muzycznej 
w Wołominie. Wręczono odznaczenia, podziękowania oraz nagrody rzeczowe.

31 października
Terminale płatnicze w wołomińskim magistracie
W Urzędzie Miejskim w Wołominie, w Biurze Obsługi Mieszkańca zainstalowano 
dwa terminale płatnicze. Pilotażowy projekt prowadziło Ministerstwo Rozwoju 
oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa. W ramach kolejnego programu pilotażowego 
zaplanowano również możliwość płatności telefonem.

Listopad 2016

11 listopada
Obchody 98. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Uroczystości związane z 98. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
rozpoczęły się w Wołominie 11 listopada 2016 roku uroczystą mszą świętą  
w kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Po mszy nastąpił przemarsz na skwer  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas którego zaprezentowana została 
replika czołgu Renault FT-17. O godzinie 11.30 odbyły się uroczystości pod 
pomnikiem Obrońcom Ojczyzny 1920 roku.
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12 listopada
Rodzinny Piknik Patriotyczny – Wołomin dla Niepodległej
12 listopada na Placu 3 Maja odbył się Rodzinny Piknik Patriotyczny – Wołomin 
dla Niepodległej, a po nim Koncert Pieśni Patriotycznych w Miejskim Domu Kultury  
w Wołominie. Piknik rozpoczęła defilada i pokaz repliki czołgu Renault FT-17 
wokół Placu 3 Maja. Był pokaz musztry w wykonaniu ułanów i uczniów I LO PUL  
w Wołominie oraz wspólne śpiewanie pieśni legionowych. Nie zabrakło także atrakcji 
dla dzieci, konkursów historycznych i plastycznych z nagrodami. Zgromadzonych 
rozgrzewała grochówka wojskowa i grillowane kiełbaski. Po pikniku odbył się 
Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego i Magdaleny 
Tunkiewicz w Miejskim Domu Kultury.

19 listopada
100-lecie powołania Hufca ZHP Wołomin
Uroczystość Jubileuszu 100-lecia powołania Hufca ZHP Wołomin odbyła się  
19 listopada 2016 roku. Obchody setnej rocznicy wołomińskiego hufca rozpoczęły 
się mszą świętą w intencji harcerek i harcerzy Hufca Wołomin w kościele pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej. Po mszy św. nastąpił przemarsz ulicami miasta na Plac 
3 Maja, gdzie odbył się harcerski apel rocznicowy. Po nim uczestnicy wydarzenia 
udali się do siedziby Hufca ZHP Wołomin przy ulicy Długiej 34, gdzie odsłonięto 
tablicę pamiątkową. Zwieńczeniem obchodów był rodzinny piknik harcerski dla 
mieszkańców Wołomina.

29 listopada
Inauguracja Wołomińskiej Karty Seniora
Inauguracja Wołomińskiej Karty Seniora, nowego projektu skierowanego do osób 
powyżej 60 roku życia będących mieszkańcami gminy Wołomin, odbyła się 29 listopada 
w Miejskim Domu Kultury. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. 
Podczas uroczystości wręczono trzy symboliczne karty seniora, które otrzymały panie: 
Anastazja Kowalska, Sabina Roszkowska i Teresa Wosińska. Zaprezentowano także 
listę Partnerów programu Wołomińskiej Karty Seniora, którzy zaoferowali ulgi i zniżki 
dla seniorów. Spotkanie uświetnił koncert Chóru Miejskiego „Cantus Cordis”.

Grudzień 2016

1 grudnia
Uruchomiono płatności smartfonem
Od 1 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Wołominie, jako jedynym na 
Mazowszu i jednym z 10 jednostek w Polsce, uruchomiono usługę WebPOS 
Paybynet w ramach projektu pilotażowego Krajowej Izby Rozliczeniowej. Dzięki 
tej usłudze mieszkańcy mogą dokonywać opłat za pomocą smartfonów.

6 grudnia
Mikołajki z Gwiazdami w Wołominie
Aktorzy i piosenkarze, gwiazdy i celebryci zawitali 6 grudnia do Wołomina na 
spotkanie mikołajkowe z dziećmi. Mali podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wołominie napisali listy do Świętego Mikołaja ze swoimi marzeniami, które 
gwiazdy wraz z „Fundacją z Sercem” spełniły. W spotkaniu w Urzędzie Miejskim 
wzięli udział m.in.: Stan Borys, Danuta Stankiewicz, Andżelika Piechowiak, Ryszard 
Rembiszewski, Dawid Czupryński, Monika Mrozowska, Izabela Trojanowska, 
Michalina Robakiewicz, Alex Caprice, Agnieszka Mrozińska, Mariusz Ochociński, 
Mikołaj Światowiec i Jarosław Milner.

11 grudnia
Turnieju Piłki Siatkowej „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”
W Szkole Podstawowej w Zagościńcu odbył się finał IV Charytatywnego Turnieju 
Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Wołomina „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”. 
Niepowtarzalna atmosfera, szczytny cel, moc atrakcji, świetna zabawa i ogromne 
emocje. Był pokaz taneczny, jarmark bożonarodzeniowy i sportowy, Święty Mikołaj  
i moc atrakcji dla dzieci. Gratulujemy organizatorom i uczestnikom turnieju, a przede 
wszystkim zwycięzcom - Czarna Skra obroniła tytuł z ubiegłego roku.

12 grudnia
Podpisanie umowy na dofinansowanie – „Budowa parku przy Muzeum im. 
Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie”
12 grudnia Gmina Wołomin w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej podpisała umowę na dofinansowanie „Budowy parku przy 
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie”. Gmina otrzyma blisko  
1,7 mln złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020. Wartość całej inwestycji wynosi blisko 7 mln złotych.

16 grudnia
Otwarcie miejskiego lodowiska
Jak co roku w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego zostało 
otwarte miejskie lodowisko. Mimo cienkiej jeszcze warstwy lodu otwarcie nastąpiło 
zgodnie z planem. Była muzyka, dyskotekowe światła, gorąca czekolada i świetna 
zabawa. Na miejscu można było wypożyczyć łyżwy. Wstęp na lodowisko był bezpłatny.

22 grudnia
Otwarcie Dziennego Domu Seniora „Senior-Wigor”
Uroczystego otwarcia Dziennego Domu Senior-Wigor w Wołominie dokonali 
przedstawiciele władz oraz liderów lokalnej społeczności. Odczytano także list 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej, która nie mogła 
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uczestniczyć w spotkaniu, ale przekazała na ręce zebranych serdeczne życzenia 
oraz wyrazy uznania za pozytywną pracę na rzecz osób starszych.
Podczas ceremonii padło wiele ciepłych słów oraz wyrazów uznania dla działań na 
rzecz wołomińskich seniorów. W spotkaniu wzięli udział pierwsi uczestnicy projektu, 
którzy razem z gośćmi podzielili się opłatkiem. Oni właśnie odebrali lokal w imieniu 
swoich koleżanek i kolegów. W zajęciach organizowanych przez placówkę Senior-
Wigor uczestniczy 15 osób z terenu gminy Wołomin.

przynieśli dary dla ubogich. Żywność dla ubogich zbierana była do pojemników 
postawionych przy kościele i na Placu 3 Maja.

14 stycznia
O wołomińskiej drużynie szermierki w TVP.INFO
Wołomińska drużyna szermierki kierowana przez Fundację Akademii Integracji 
gościła na jednym z treningów ekipę Telewizji Polskiej. TVP realizowała materiał o 
szermierce i mistrzach: Adrianie Castro i Grzegorzu Plucie, a wołomińskie zajęcia 
stanowiły tło nagrania. W Wołominie od dwóch lat działa drużyna szermiercza 
prowadzona przez Fundację Akademii Integracji. Młodzi wołomińscy podopieczni 
fundacji trenują pod okiem medalistów w szabli indywidualnie – Grzegorza Pluty  
i Adriana Castro. Jeżdżą na ogólnopolskie turnieje i osiągają sukcesy.

14 stycznia
Odsłonięcie poddanego renowacji pomnika ks. Ignacego Skorupki
W Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odbyła się uroczystość 
odsłonięcia poddanego renowacji pomnika ks. Ignacego Skorupki. Samorządowa 
Instytucja Kultury w Ossowie wzbogaciła się również o nowy eksponat – oryginalny 
fragment czołgu Renault FT-17 - ofiarowany przez Bogdana Domagałę i Djchem 
Chemicals Poland S.A.

15 stycznia
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w gminie Wołomin
Rekordowy wynik zbiórki w gminie Wołomin – 204 000 zł! Podczas jubileuszowego 
25 finału WOŚP w naszej gminie grały trzy sztaby – Duczki, Wołomin oraz Zespół 
Szkół Nr 2. Nie zabrakło emocjonujących licytacji, doskonałej muzyki, wielu stoisk 
i gry fantowej. Z każdym finałem poprawiamy wynik, za rok bijemy i ten rekord.

28-29 stycznia
Mistrzostwa Mazowsza w X-Wing
W ostatni weekend stycznia w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyły się 
Mistrzostwa Mazowsza w X-Wing (grze figurkowej). Zawody były dwudniowe, 
w sobotę odbywały się eliminacje, natomiast w niedzielę finały mistrzostw oraz 
gry pokazowe. W zawodach wzięło udział 59 uczestników z Polski oraz Serbii. 
Równolegle z mistrzostwami w MDK odbyła się wystawa prac Rafała Szłapy –  
znanego grafika, który przygotowywał plakat oraz kartę promującą wydarzenie. 
Atrakcją dla mieszkańców były również wystawy związane z filmem Gwiezdne 
wojny – Wystawa LEGO STAR WARS oraz wyposażenia wojsk Imperium i Rebelii. 
Dopełnieniem wydarzenia była obecność przedstawicieli gwiezdnowojennych grup 
kostiumowych Eagle Base i Polish Garrison, którzy z chęcią pozowali do zdjęć  
z mieszkańcami oraz opowiadali o swojej pasji do filmu Gwiezdne wojny.

30 grudnia
Nowa Wołomińska Rada Seniorów
Druga kadencja Wołomińskiej Rady Seniorów rozpoczęła oficjalnie swoje 
funkcjonowanie 30 grudnia 2016 roku. Wręczono zaświadczenia dla nowo wybranej 
grupy 18 seniorów, którzy zostali zgłoszeni przez organizacje działające na rzecz 
osób starszych oraz powołani przez burmistrza Wołomina. W ramach pierwszego 
posiedzenia wybrano zarząd Wołomińskiej Rady Seniorów. Przewodniczącą została 
pani Teresa Wosińska, zastępcą pani Gabriela Czarnecka, a sekretarzem pan Jerzy 
Turek. Rada jest organem doradczym działającym przy burmistrzu Wołomina od 
2014 roku. Jej zadaniem jest opiniowanie działań gminy służących seniorom oraz 
inicjowanie projektów przeznaczonych dla starszych mieszkańców miasta.

Styczeń 2017

6 stycznia
Orszak Trzech Króli
Orszak Trzech Króli wyruszył spod kościoła Matki Bożej Częstochowskiej. Barwny  
i rozśpiewany korowód przemaszerował ulicami miasta na Plac 3 Maja. Trzej 
królowie podarowali małemu Jezusowi złoto, kadzidło i mirrę, a mieszkańcy 
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Luty 2017

1 lutego
Konkurs kolęd i pastorałek „Hej, kolęda, kolęda”
Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Hej, kolęda, kolęda” odbył się 1 lutego 
2017 r. w  Zespole Szkół w Ossowie. Już po raz szósty kolędowali uczniowie ze 
szkół podstawowych gminy Wołomin oraz po raz pierwszy udział wzięli uczniowie 
z przedszkoli z Wołomina, Kobyłki i Duczek. Soliści i zespoły prezentowali się  
w trzech grupach wiekowych: przedszkole, klasy I-III oraz klasy IV-VI. Laureatom 
wręczono statuetki, nagrody rzeczowe i dyplomy, a pozostałym uczestnikom 
dyplomy za udział w konkursie. Miłym i wzruszającym akcentem, poza konkursem, 
był występ Darii Ivantsowej – uczennicy II klasy Szkoły Podstawowej w Ossowie, 
która zaśpiewała kolędę po ukraińsku.

3 lutego
Wieczorne miodobranie w bibliotece
W mroźny piątkowy wieczór mieszkańcy Wołomina zawitali do biblioteki na 
miodobranie oraz by poznać fascynujący świat pszczół. Pasjonat pszczelarstwa 
Artur Koc przybliżył te pożyteczne owady, opowiedział jakie mają zwyczaje oraz 
dlaczego są tak ważne w życiu człowieka. Na miłośników miodu, czekała degustacja 
różnych jego gatunków – od akacjowego po nawłociowy. Nie mogło zabraknąć 
zajęć plastycznych i animacji. Dzięki wykorzystaniu aplikacji na tablet Animal 
4D+, każdy na własne oczy mógł zobaczyć jak pracują pszczoły, albo wcielić się 
w bartnika, przymierzając jego strój. Dopełnieniem wieczoru, była piękna wystawa 
o pszczołach.

13 lutego
Pozyskano środki na „Parkuj i Jedź”
Projekt pn. „Przebudowa parkingu Parkuj i Jedź” przy ul. Gdyńskiej, róg  
ul. Piłsudskiego w Wołominie” uzyskał dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 
801.079,99 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1.001.349,99 zł. Projekt jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja 
emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania  4.3.2 „Mobilność miejska w ramach 
ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.

22 lutego
Przyjęto Gminny Program Rewitalizacji
22 lutego 2017 roku przyjęto uchwałę w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji 
Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 r. To jeden z najważniejszych dokumentów 

strategicznych, który określa rozwój miasta na najbliższe kilkanaście lat. Program 
jest efektem kilkudziesięciu spotkań i warsztatów z zaangażowanymi mieszkańcami, 
organizacjami lokalnymi oraz innymi instytucjami. GPR zawiera konkretne 
rozwiązania i spójną wizję centrum miasta, zakłada nie tylko remonty, ale również 
projekty miękkie: konkursy dotacji, aktywizację społeczno-kulturową, wspieranie 
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, rad osiedlowych itp.

Marzec 2017

11 marca
Bieg Żołnierzy Wyklętych
II edycja Biegu Żołnierzy Wyklętych upamiętniła generała Augusta Emila Fieldorfa, 
pseudonim „Nil”. Start i meta tegorocznego biegu znajdowały się przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiźnie. Uczestnicy pokonali dystans około  
4,6 km. Dzieci miały do przebiegnięcia krótszy dystans. Każdy uczestnik otrzymał 
na mecie pamiątkowy medal.

23 marca
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
23 marca obchodzimy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Święto zostało 
ustanowione 12 marca 2007 przez węgierski parlament. Analogiczną uchwałę  
16 marca 2007 roku podjął przez aklamację Sejm RP. Historia wielokrotnie 
krzyżowała ścieżki Polaków i Węgrów. Legiony Polskie walczyły w Powstaniu 
węgierskim w 1849 roku. Węgrzy oferowali pomoc Polsce w wojnie polsko-
bolszewickiej. Dla mieszkańców Wołomina ten dzień jest szczególny, ponieważ 
jedno z naszych miast partnerskich leży właśnie na Węgrzech. Od 2012 roku 
gmina Wołomin prowadzi współpracę partnerską z Dzielnicą Budapesztu – Csepel  
w dziedzinie: wymiany kulturalnej, ochrony środowiska, turystyki, kontaktów 
pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami i organizacjami.

28 marca
Kulturalne wtorki w Klubie Seniora „Słoneczna”
Recital Polskiej Piosenki Retro zainicjował pierwsze spotkanie zorganizowane 
w ramach projektu „Kulturalne wtorki w Klubie Seniora „Słoneczna”. Przed 
publicznością wystąpiła Olga Wądołowska przy akompaniamencie Rafała 
Gorączkowskiego. Było to pierwsze z dziesięciu spotkań realizowanych  
z Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

30 marca
Trzecia edycja Akademii Słowa
Podczas III edycji Akademii Słowa lokalni twórcy udowodnili, że poezja jest czymś, 
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co nie wymaga odpowiedzi na pytanie co to takiego poezja, nie jest łatwo ją 
zdefiniować. Poezja ma poruszać i jest wyrazem pewnej wrażliwości. Jedenastu 
twórców, zaprezentowało swoje wiersze, inspirowane miłością, samotnością  
i marzeniami. O muzyczną oprawę zadbała Joanna Hort przy akompaniamencie 
Piotra Karola Sawickiego. Aktorka i wokalistka wykonała m.in. utwory z gatunku 
polskiej piosenki międzywojennej. Podczas spotkania obrazy swojego autorstwa 
zaprezentował Andrzej Kaleta, jeden z poetów III edycji Akademii Słowa.

Kwiecień 2017

2 kwietnia
Zmarł Polikarp Bulik – pierwszy burmistrz Wołomina po upadku komunizmu
Polikarp Bulik był pierwszym burmistrzem Wołomina po upadku komunizmu. 
Pogrzeb odbył się 6 kwietnia o godz. 11.00 w kościele św. Józefa Robotnika  
w Wołominie.

6 kwietnia
Podsumowanie akcji „Polacy Kresowym Straceńcom”
W Zespole Szkół nr 3 w Wołominie uroczyście podsumowano akcję „Polacy 
Kresowym Straceńcom”. X jubileuszowa zbiórka paczek wielkanocnych dla żołnierzy 
AK oraz polskich patriotów-kombatantów mieszkających na terenach dawnej RP, 
a obecnie Białorusi odbyła się w dniach 23-25 marca. Dzięki hojności darczyńców 
zebrano rekordową ilość ponad 170 paczek. We współpracy z Konsulem RP na 
Białorusi, paczki zostały w bezpieczny sposób przekazane naszym Rodakom. 
Dyplomy uznania wręczało Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

28 kwietnia
Otwarcie strefy odnowy biologicznej w wołomińskiej pływalni

Odnowa biologiczna na wołomińskiej pływalni wzbogaciła się o: grotę solną, łaźnię 
parową, sauny suche i parowe oraz studnię lodową. Prace remontowe trwały dłużej 
niż przewidywano, ale dzięki temu zostały usunięte usterki ukryte do tej pory pod 
podłogą. Mieszkańcy Wołomina mogą się cieszyć kompleksową strefą odnowy 
biologicznej i jedyną w okolicy grotą solną wraz z kompleksem basenowym.

Maj 2017

2 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się 2 maja 
w Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie. W części oficjalnej nastąpiło 
przejście pocztu flagowego, wciągnięcie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt 
i odśpiewanie Hymnu Narodowego. Później rozpoczęły się zawody militarne 
„Bitwa o 4 Flagi”, w których wzięły udział drużyny szkolne, harcerskie i strzeleckie.  
W Wołominie pracownicy Urzędu Miejskiego rozdali przeszło 1000 flag mieszkańcom, 
a na Placu 3 Maja do akcji rozdawania flag spontanicznie włączyły się także dzieci.
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3 maja
Obchody 226. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej 
w Wołominie, następnie Przedstawiciele Organizacji Samorządowych  
i Pozarządowych złożyli kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny 1920 roku. Na 
Placu 3 Maja 150 tancerzy – ochotników odtańczyło poloneza. Korowód taneczny 
poprowadziła burmistrz Elżbieta Radwan.

młodzieży zajęła Paulina Kruszewska, natomiast nagroda za pierwsze miejsce 
wśród dorosłych trafiła do pani Grażyny Podchorodeckiej. Wręczenie nagród 
laureatom Wielkiego Testu z Historii Wołomina odbyło się 20 maja podczas Dni 
Wołomina także w bibliotece, a po nim uczestnicy mogli obejrzeć widowisko 
zatytułowane: „Jak powstało miasto Wołomin – pogwarki przy rodzinnym stole”. 
Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie „Wspólnota Pokoleń”.

19 maja
50 lecie Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie
Wołomińska „Piątka” świętowała 50. rocznicę powstania szkoły, którą obecnie 
tworzy Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Cypriana Kamila Norwida i Sportowe 
Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków. Uroczystość uświetnili swą obecnością 
przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, olimpijka Luiza Złotkowska, 
przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Polskiego Związku 
Koszykówki, a także samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy instytucji, zakładów, 
placówek oświatowych, szkół i przedszkoli.

19-21 maja
Dni Wołomina 2017
Trzydniowe obchody święta naszego miasta rozpoczęły się od wręczenia odznaczeń 
„Zasłużony dla Wołomina” i koncertu kameralnego w piątek 19 maja. W Izbie 
Muzealnej poświęconej Pamięci Rodziny Wodiczków odbyła się uroczysta gala 
wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Wołomina”. Medale otrzymali: Sylwester 
Kot, Piotr Piotrowski, Maria Sobolewska, Bogdan Domagała, Wiesława Krych oraz 
Wołomiński Uniwersytet III Wieku. W sobotę 20 maja odbył się VI Wołomiński Rajd 
Zabytkowych Rowerów, Wioślarski Champion Wołomina, V Memoriał Florczaka 
i II Międzypokoleniowa Potańcówka, na której zagrała DJ WIKA. Zwieńczeniem 
obchodów Dni Wołomina był rodzinny festyn, który odbył się 21 maja na Placu 
3 Maja. W bogatym programie przewidziano moc atrakcji dla dzieci, koncerty, 
animacje, pokazy tańca i sztuk walki, energetyczne koncerty – Nick Funk Show, 
Killing Silence i gwiazdy wieczoru ENEJ.

28 maja 2017
25-lecie Chóru Miejskiego „Cantus Cordis”
Chór Miejski Cantus Cordis z Wołomina działa od 1992 roku i jest reprezentacyjną 
sekcją Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczył w ważnych wydarzeniach w kraju 
i za granicą, sławił kulturę polską w Austrii, we Włoszech, Hiszpanii, śpiewał w 
Paryżu w Katedrze Notre Damme, a także na Litwie i Łotwie. Zdobył wiele nagród 
i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Repertuar chóru 
jest bardzo zróżnicowany od utworów ludowych, patriotycznych, religijnych i kolęd 
po utwory rozrywkowe, muzykę klasyczną oraz wielkie formy muzyczne.

14 maja
Pierwszy Bieg Przedszkolaka
To pierwszy bieg zorganizowany dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich 
opiekunów. W czasie imprezy można było wesprzeć dobrowolnym datkiem dwójkę 
niepełnosprawnych dzieci – Oliwię Myrcha i Wojtka Ratyńskiego. Sam udział  
w biegu był bezpłatny. Zarówno najmłodsi, jak i dorośli mogli liczyć na moc atrakcji. 
Była zumba kids, malowanie twarzy, losowanie upominków i mała wystawa 
pojazdów zabytkowych. Organizatorem biegu było Przedszkole im. Pszczółki Mai 
w Duczkach.

14 maja
Wielki Test z Historii Wołomina
Pierwszy test z wiedzy o naszym mieście odbył się 14 maja w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Zofii Nałkowskiej. Test cieszył się dużym zainteresowaniem, a jego 
celem było przekazywanie pamięci i wspomnień o dawnym Wołominie. Konkurs 
realizowany był w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsze miejsce wśród 
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29 maja
Nowy serwis informacyjny Gminy Wołomin
Nowy serwis informacyjny gminy to nowoczesna i przyjazna platforma, która 
została zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkowników. Dzięki niej mieszkańcy 
mogą szybko i intuicyjnie znaleźć najważniejsze informacje. Przejrzysty układ 
treści, możliwość korzystania na urządzeniach mobilnych oraz nowoczesna szata 
graficzna to główne cechy naszej nowej strony internetowej, która powstała dzięki 
pracy i pasji pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Czerwiec 2017

8 czerwca
10-lecie WUTW
Seniorzy z Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowali 10 lat jego 
istnienia. Spotkanie jubileuszowe było zwieńczeniem pracy wszystkich osób 
zaangażowanych w funkcjonowanie uniwersytetu. Zarząd Uniwersytetu, za 
tworzenie oraz popularyzację aktywności w środowisku senioralnym, otrzymał 
Medal „Zasłużony dla Wołomina”. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert, 
na którym zaprezentowano przeboje z „Kabaretu Starszych Panów”, był także 
ogromny jubileuszowy tort.

10-11 czerwca
Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Wołomina
Dwudniowy Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Wołomina był zwieńczeniem 
rocznej pracy sekcji szachowej działającej przy Miejskim Domu Kultury w Wołominie. 
W sobotę odbył się turniej dla dzieci na V i IV kategorię. Równolegle przez dwa dni 
wydarzenia odbywał się turniej o Puchar Burmistrza Wołomina, w którym wzięło 
udział 86 osób. Na podium stanęli: Mirosław Półgrabia, Rafał Kwieciński i Dariusz 
Wójcikiewicz. Wśród dziewcząt najlepszy wynik uzyskała Małgorzata Zalewska, 
która ukończyła zawody na 14 miejscu. Łącznie w turnieju wzięło udział 168 
uczestników.

11 czerwca
Piknik Sąsiedzki na pasażu Osiedla Niepodległości
Rok 2017 w Wołominie to Rok Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Piknik był idealną okazją 
do tego, aby przybliżyć kulturę naszych przyjaciół mieszkańcom Wołomina. Były 
balony w barwach narodowych Francji, torby z wieżą Eiffla, szczudlarze, kataryniarz, 
cyrkowcy, koncert piosenki francuskiej, konkurs na najsympatyczniejszego buldoga 
francuskiego i wiele innych atrakcji. Organizatorem wydarzenia był Miejski Dom 
Kultury we współpracy z Przedszkolem nr 6, Szkołą Podstawową nr 7, Miejską 
Biblioteką Publiczną oraz sekcjami Karate i Shock Dance działającymi przy MDK.

18 czerwca
IV Odjazdowy Bibliotekarz
Wołomiński Odjazdowy Bibliotekarz 2017 wyruszył w trasę już po raz czwarty. 
Ponad 250 uczestników wyjechało spod Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Zofii Nałkowskiej w odjazdową trasę. Metą było Centrum Rozrywki Main Event  
w Rasztowie w Gminie Klembów, gdzie na przybyłych czekały: grill, paintball, quady, 
fotobudka i inne zabawy.

25 czerwca
Podpisano umowę z wykonawcą „Parku nad łąkami”
25 czerwca podpisano umowę z wykonawcą na budowę „Parku nad łąkami” przy 
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich. Na działce przy drodze wojewódzkiej 
nr 634 powstanie park, na budowę którego Gmina Wołomin otrzymała blisko  
1,7 mln złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowiska na lata 2014-2020.

31 czerwca
Otwarcie boiska przy Zespole Szkół nr 1 w Wołominie
Oficjalne otwarcie boiska w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie było ważnym 
wydarzeniem dla społeczności uczniowskiej. Po latach gier zespołowych na 
asfalcie, uczniowie wreszcie zagrają na bezpiecznej dla nich powierzchni z materiału 
amortyzującego upadki. Do dyspozycji uczniów zostało oddane boisko do gry  
w piłkę nożną z bieżnią, boisko do piłki ręcznej, siatkowej 
i koszykówki.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Zredagował zespół CITH - Ossów

Kronika Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie
listopad 2016 - październik 2017

19 listopada 2016 r.
Konferencja „Rok 1920. Literatura. Historia. Kultura”. Rozważania w kontekście 
reformy oświaty.

8 grudnia 2016 r.
Uczniowie klas szóstych ze szkoły podstawowej nr 3 w Zielonce odwiedzili Centrum 
Informacji w Ossowie.

13 grudnia 2016 r.
W 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w Ossowie wystąpili Paweł 
Konopacki, Witold Łuczyński i Tomasz Susmęd z „Trio Łódzko-Chojnowskiego”. 
Opowiedzieli o czasach podziemnej Solidarności i walki o wolność w latach 
80. XX wieku. Przypomnieli najważniejsze wtedy pieśni Jacka Kaczmarskiego  
i Przemysława Gintrowskiego, wykonywane na wiecach i demonstracjach, słuchane 
w radiu Wolna Europa i wydawane w drugim obiegu.
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16 grudnia 2016 r.
W godz. 15.00-18.00 odbyły się w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej 
w Ossowie warsztaty świąteczne dla dzieci. Organizatorem wydarzenia była 
Samorządowa Instytucja Kultury Ossów 1920 wraz z Radą Sołecką na czele  
z Janiną Kacprzak, sołtys Ossowa. Udział wzięło blisko 40 dzieci. Swoją obecnością 
spotkanie uświetnili harcerze.

25 stycznia 2017 r.
Gościli u nas uczniowie dwóch klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 7  
w Wołominie.

20 grudnia 2016 r.
Podczas renowacji pomnika ks. Ignacego Skorupki w Ossowie – miejsca walki  
i śmierci Bohaterów 1920 roku w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe 
udało się odnowić obiekt, który służy mieszkańcom, turystom i pielgrzymom. Jest 
także jednym z najważniejszych miejsc, przy których odbywają się sierpniowe 
uroczystości. Pomnik został wyczyszczony, zmieniono płyty marmurowe i kostkę 
z podłoża. Wykorzystane zostały środki finansowe pochodzące z dotacji Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak i z wkładu własnego.

21 grudnia 2016 r.
Na zajęciach z uczniami ZS w Ossowie czytaliśmy teksty m.in. o przedświątecznych 
przygotowaniach.

14 stycznia 2017 r.  
W Ossowie został odsłonięty poddany renowacji, przy wsparciu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, pomnik księdza Ignacego Skorupki. Poznaliśmy także 
kulisy powstania w wołomińskiej firmie DJCHEM CHEMICALS POLAND repliki 
czołgu Renault FT-17. Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie otrzymała 
cenny eksponat - oryginalne ogniwo czołgu FT-17 walczącego w 1920 roku na 
przedpolach Warszawy.
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26 stycznia 2017 r.
Od Dariusza Szymanowskiego prezesa Fundacji „Honor, Ojczyzna” im. Majora 
Władysława Raginisa oraz Marcina Sochonia wiceprezesa Stowarzyszenia „Wizna 
1939” otrzymaliśmy archiwalną dokumentację projektową „Pomnika Poległych pod 
Ossowem” z 1923 roku.

1 lutego 2017 r.
W Zespole Szkół w Ossowie odbyła się VI Edycja Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej, 
kolęda, kolęda!”. Brali w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów 
z gmin Wołomin i Kobyłka. Nagrody ufundowała rada rodziców. Jednym z jurorów 
był pracownik Samorządowej Instytucji Kultury.

7 lutego 2017 r.  
W Centrum Informacji Turystyczno - Historycznej odbyła się konferencja ,,Jakiego 
patriotyzmu potrzebuje Polska? - rozważania w kolejną rocznicę Powstania 
Styczniowego”. Wysłuchaliśmy wystąpień prof. Anny Cegieły - ,,Co się składa na 
nowoczesny patriotyzm?”; prof. Janusza Odziemkowskiego - ,,Niedaremna ofiara”; 
dr Remigiusza Piłata - ,,Czy kapitał może mieć narodowość?” i Piotra Grajkowskiego 
- ,,Patriotyzm gospodarczy w społeczeństwie informacyjnym”.

przede wszystkim uczestniczyć w multimedialnym pokazie i obserwować bez 
konieczności lotu w kosmos obiekty, jakie występują w sferze niebieskiej. Dzieci 
uczestniczyły w spotkaniu z członkami Stowarzyszenia Krótkofalowców Ziemi 
Wołomińskiej. Dowiedziały się czym jest krótkofalarstwo oraz nawiązały łączność 
radiową z innymi entuzjastami tego sposobu komunikacji. Była także okazja, aby 
wysłać własne wiadomości za pomocą alfabetu Morse’a. Akcja ,,ZIMA W MIEŚCIE’’ 
- „Ferie w Ossowie” powoli dobiegała końca. Nasi goście rozpoczęli przygodę 
z modelarstwem od złożenia modelu samolotu SPAD XIII C1 (lata dwudzieste 
XX wieku). 24 lutego odbyły się ostatnie zajęcia dla dzieci w Centrum Informacji 
Turystyczno-Historycznej. O 12.30 uczestnicy obejrzeli film „Minionki rozrabiają”. 
Następnie o 14.30 zaczął się maraton gier planszowych. Uczestnicy mieli możliwość 
rywalizowania m.in. w szachach, bierkach, Twisterze, statkach i grach planszowych 
Prawo Dżungli, Star Wars: Star Battle i Sekrety Elektroniki.

13-24 lutego 2017 r.  
W ramach akcji „Zima w mieście” organizowaliśmy ferie w Ossowie.  Pierwszy 
był seans kina OKO, w trakcie którego dzieci oglądały film animowany pt. 
„ZWIERZOGRÓD”. Dzieci miały także szansę uczestniczyć w pilotażowej lekcji 
nauki jazdy na nartach biegówkach. Odbyły się także „Warsztaty z Elą”. W ramach 
zajęć dzieci przygotowały maski karnawałowe i bransoletki z koralików. Następnie 
odbył się drugi seans kina OKO, w trakcie którego dzieci oglądały film animowany 
pt. „ZAMBEZIA”. Przenieśliśmy dzieci i młodzież w magiczny świat astronomii. 
Można było nie tylko posłuchać opowieści ,,o obrotach sfer niebieskich”, ale 



429KRONIKA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W OSSOWIE428 KRONIKA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W OSSOWIE

4 marca 2017 r.
W Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie gościła wojskowa 
delegacja ze Stanów Zjednoczonych. Grupą przewodził pułkownik Peter Herrly, 
który odwiedził naszą instytucję w maju 2016 roku. Towarzyszyli mu John Smales, 
Jeff McGovern, Ernest Roth i Sam Doss.

5 marca 2017 r.
FIRMA GROUP zorganizowała dla młodzieży warsztaty męskości ,,JA FACET”. 
Cały pakiet zajęć zawierał przemarsz od Ossowa do grobu poległych Węgrów, szkic 
mapy z uwzględnieniem punktów charakterystycznych, elementy maskowania, 
ukrywania się i komunikacji w oparciu o taktykę zieloną Rangers. Uczestnicy 
zapalili lampki na grobie poległych Węgrów. Później podzielili się na grupy „A” i „B” 
i prześlę trasę powrotną na podstawie wykonanych szkiców. W programie pojawiło 
się także strzelanie dynamiczne z replik ASG na specjalnie przygotowanych torach. 
Zorganizowano także starcie między bandą Wilka i Zająca. W ramach gry terenowej 
utworzono dwie grupy Wilki i Zające, bitwę o flagi według zasad orientacji w terenie 
oraz wybranych elementów maskowania, wykonania zwiadu i poszukiwania 
snajpera oraz wykonania przeprawy linowej przez rzekę. Zwieńczeniem było 
wspólne ognisko z kiełbaskami.

17 marca 2017 r.
W Centrum Informacji w Ossowie odbyła się bardzo ważna debata dotycząca 
budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Udział wzięli burmistrz Wołomina 
Elżbieta Radwan, burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, poseł do Parlamentu 
Europejskiego Janusz Korwin-Mikke, senator Rzeczypospolitej Jan Żaryn, 
posłanka na Sejm Kamila Gasiuk-Pihowicz, poseł Jan Grabiec, starosta wołomiński 
Kazimierz Rakowski, samorządowcy, historycy, publicyści i przedstawiciele różnych 
organizacji. Padły bardzo ważne deklaracje i opinie.

13 marca 2017 r.
Samorządowa Instytucja Kultury uczestniczyła w wydarzeniu ,,Spotkanie z książką 
regionalną”, które odbyło się w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości 
w Wołominie. Wystawiano książki o powiecie wołomińskim oraz napisane przez 
lokalnych autorów, wydawnictwa historyczne, beletrystyczne, podróżnicze, 
poetyckie.

19 marca 2017 r.
Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie włączyła się w organizację Przeglądu 
Piosenki Kresowej, który odbył się w niedzielę, 19 marca, w Sali Rycerskiej hotelu 
Trylogia w Zielonce.

25 marca 2017 r.
Uczestnicy IX Mazowieckiego Sejmiku Krajoznawczego odwiedzili Ossów i nasze 
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej.

29 marca 2017 r.
Goszcząca w powiecie wołomińskim na zaproszenie starosty Kazimierza 
Rakowskiego delegacja z Bośni i Hercegowiny z miasta Derventa odwiedziła 
Ossów. Uczestnicy spotkania z uwagą wysłuchali wypowiedzi o Bitwie Warszawskiej  
i obejrzeli fragmenty materiałów filmowych. Omawialiśmy sposób zaangażowania 
środowisk lokalnych w upamiętnienie wielkiego zwycięstwa Polaków. Zestawialiśmy 
historię Polski z 1920 roku i sytuację Bośni i Hercegowiny z tamtego okresu.



431KRONIKA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W OSSOWIE430 KRONIKA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W OSSOWIE

30 marca 2017 r.  
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedzili uczniowie klasy 
VI ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza nr 2 w Wołominie. Uczniowie 
m.in. wzięli udział w grze terenowej.

3 kwietnia 2017 r.
Firma Group, Small Army STORMS przy współpracy z Samorządową Instytucją 
Kultury zorganizowały w Ossowie zajęcia dla Związku Strzeleckiego ,,Strzelec” 
oddział Ząbki.

7 kwietnia 2017 r.
Kolejne udane „Warsztaty z ciocią Elą” cieszyły się powodzeniem i dużą frekwencją. 
Powstały piękne koszyczki wielkanocne.

2 maja 2017 r.
W Samorządowej Instytucji Kultury odbyły się uroczyste obchody Dnia Flagi 
Rzeczpospolitej Polskiej, współorganizowane przez burmistrz Wołomina Elżbietę 
Radwan. W części oficjalnej nastąpiło przejście pocztu flagowego, wciągnięcie 
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej na maszt i odśpiewanie Hymnu Narodowego. Później 
rozpoczęły się zawody militarne „Bitwa o 4 Flagi”, w których wzięły udział drużyny 
szkolne, harcerskie i strzeleckie.

12 maja 2017 r.
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedzili uczniowie 
klasy 5 i 6 ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie. 
Uczestnicy obejrzeli film, udali się na spacer śladami Bitwy Warszawskiej 1920  
i wzięli udział w quizie historycznym.

18 maja 2017 r.
Rozpoczęliśmy cykl spotkań żołnierzy służby przygotowawczej z Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki w Zegrzu.

20 maja 2017 r.
W Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie odbył się piknik integracyjny i koncert 
pt. „Droga, walka, wolność” w ramach Przeglądu Piosenki Legionowej.

22 maja 2017 r.
Zakończyliśmy cykl spotkań z żołnierzami służby przygotowawczej z Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Uczestnicy oglądali film ,,Zwycięstwo 
1920” i chodzili z przewodnikiem śladami bohaterów 1920 roku. Cieszy nas, że 
temat bitwy zainteresował tak szerokie grono żołnierzy.

17 maja 2017 r.
Uczestnictwo w debacie ,,Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”.

23 maja 2017r.
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedzili uczniowie  
z Zespołu Szkół Publicznych w Górze Motycznej. Była to wycieczka szlakiem miejsc 
historycznych z noclegiem w Kobyłce.
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25 maja 2017 r.  
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedzili uczniowie  
i nauczyciele z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach.

26 maja 2017 r.
Podczas spotkania poświęconego generałowi Władysławowi Andersowi, które 
zostało zorganizowane w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu 
o naszej Instytucji opowiedzieliśmy senator Annie Marii Anders. Pani senator 
otrzymała także zaproszenie do Ossowa.

27 maja 2017 r.
Odwiedzili nas harcerze z 123 WDH „Aventura” działający w SP nr 80 w Warszawie, 
którzy zatrzymali się w CITH w trakcie pierwszego w tym roku pieszego rajdu.

30 maja 2017 r.
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedziła grupa militarna 
z USA, której przewodził generał John Smales.

2 czerwca 2017 r. 
C e n t r u m  I n f o r m a c j i  T u r y s t y c z n o - H i s t o r y c z n e j  w  O s s o w i e  
w ramach Dnia Dziecka odwiedzili uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Zielonce. Ponadto, w związku z XI edycją Pieszego Rajdu „Szlakiem Bitwy 
Warszawskiej”, gościliśmy młodzież klas pierwszych z Liceum Ogólnokształcącego 
z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie.

29 maja 2017 r.
W CITH odbyło się zakończenie konkursu historycznego ,,Bitwa Warszawska 
– Ziemia Wołomińska” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół  
i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki. W konkursie brały udział 
szkoły podstawowe i gimnazja między innymi Zespół Szkół w Ossowie, które 
prowadzą młodzieżowe wirtualne zeszyty historyczne. Od września w inicjatywę 
włączą się również szkoły średnie, które są w trakcie przygotowywania trasy śladami 
księdza Ignacego Skorupki. Zbierane są filmiki, wywiady, dokumenty itp.

27 maja 2017 r.  
Runmageddon w Warszawie. W imprezie plenerowej uczestniczyła delegacja  
z Urzędu Miasta w Wołominie oraz z Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie. 
Nawiązaliśmy kontakt z organizatorami i mamy nadzieję na współpracę.

2 czerwca 2017 r.
Samorządowa Instytucja Kultury uczestniczyła w Święcie Zespołu Szkół w Ossowie. 
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kaplicy pw. Matki Bożej Zwycięskiej, którą 
sprawował ks. dziekan Jan Andrzejewski. Następnie młodzież złożyła kwiaty przy 
pomniku patrona szkoły ks. Ignacego Skorupki.

7 czerwca 2017 r.  
CITH odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 356 w Warszawie. Po 
obejrzeniu filmu ,,Zwycięstwo 1920” grupa wzięła udział w zawodach survivalowych 
zorganizowanych przez Firmę GROUP.
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7 czerwca 2017 r.
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedzili uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy. Była to wycieczka szlakiem miejsc 
historycznych z noclegiem w Kobyłce.

8 czerwca 2017 r.
CITH w Ossowie odwiedzili pielgrzymi z Ostrowa Wielkopolskiego i Stawu. Po 
obejrzeniu filmu ,,Zwycięstwo 1920” grupa udała się na spacer śladami bohaterów 
Ossowa.

9 czerwca 2017 r.
CITH w Ossowie odwiedzili uczniowie i nauczyciele z I Liceum Ogólnokształcącego 
PUL w Wołominie. Placówka otrzymała sztandar i imię 111 Eskadry Myśliwskiej. 
Zakończenie uroczystości odbyło się w Ossowie. Właśnie tutaj znajduje się tablica 
upamiętniająca lotników, pod którą młodzież złożyła kwiaty.

10 czerwca 2017 r.  
W Ossowie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Polskich Muzealników Prywatnych. Samorządowa Instytucja Kultury otrzymała od 
Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej z Kobyłki eksponaty wzbogacające wystawę. 
Zostaliśmy obdarowani także oryginalnym guzikiem wojskowym (wzór 1919) 
znalezionym na terenie powiatu wołomińskiego.

18 czerwca 2017 r.
Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie współorganizowała zajęcia 
sprawnościowo - sportowe „Ossów 1920 Rodzinnie i aktywnie”. Uczestnicy m.in. 
pokonali survivalowy tor przeszkód, nauczyli się udzielać pierwszej pomocy pod 
okiem ratownika i obejrzeli film „Zwycięstwo 1920”.

21 czerwca 2017 r.
Centrum Informacji odwiedziła Prywatna Grupa Turystyczna z Warszawy, która 
od trzydziestu lat wędruje zwiedzając najciekawsze zakątki naszego kraju. Grupie 
przewodniczy pani Jolanta Werkowicz.

1 lipca 2017 r.
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedzili uczestnicy 
Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego. Wzięli udział w przygotowanej przez 
CITH prelekcji historycznej, którą poprowadził Varga Endre László, autor książki 
„Dwa bratanki. Dokumenty i materiały do stosunków polsko-węgierskich 1918-
1920”. Na zakończenie rajdu uczestnicy zjedli gorące dania z grilla. Wydarzenie 
zorganizowała Wołomińska Rada Seniorów i Gmina Wołomin.

9 czerwca 2017 r.  
Uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej o wyniesienie na ołtarze ks. Ignacego 
Skorupki, który zginął w 1920 roku w Ossowie. Uroczystość odbyła się w łódzkiej 
parafii Przemienienia Pańskiego, gdzie w latach 1918-1919 ksiądz Ignacy był 
wikariuszem. W Łodzi można oglądać naszą wystawę ukazującą wielkie zwycięstwo 
Polaków z 1920 roku.

10 lipca 2017 r.  
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej odwiedziła młodzież z parafii Radoń 
w Białorusi z księdzem prałatem Witoldem Łozowskim i opiekunem Pawłem 
Dobrodziejem.

11 lipca 2017 r.
W Parlamencie Europejskim w Brukseli miało miejsce uroczyste otwarcie 
wystawy „We saved Europe Bitwa pod Ossowem 1920”. W otwarciu uczestniczyli 
przedstawiciele delegacji z powiatu wołomińskiego m.in. wiceburmistrz Wołomina 
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Edyta Zbieć, przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie Leszek Czarzasty, 
burmistrzowie Zielonki Grzegorz Dudzik, Kobyłki Robert Roguski, Tłuszcza 
Paweł Bednarczyk, ksiądz proboszcz parafii Duczki Arkadiusz Rakoczy, 
radni, samorządowcy, pracownicy instytucji samorządowych, dziennikarze, 
regionaliści, europarlamentarzyści i pracownicy administracji PE. Wystawa została 
zorganizowana dzięki wsparciu posła do PE Janusza Korwin – Mikkego. Uczestnicy 
uroczystości zwiedzali parlament, Brukselę, a także zapoznali się ze sposobem 
organizacji muzeum pola bitwy pod Waterloo.   

5 sierpnia 2017 r.  
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedzili uczestnicy 
Warszawskiej Pielgrzymki Rowerowej. Pielgrzymi obejrzeli film „Zwycięstwo 1920” 
i udali się rowerami szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920.

20 lipca 2017 r.
Na terenie Ossowa przebywali przedstawiciele Lafayette Rifle Cadets. Federalna 
placówka na linii rz. Rappahannock, Wirginia, 1863. Odtwarzali życie obozowe  
i epokową kuchnię żołnierską. Używali naczyń wzorowanych na epoce, do której 
nawiązują w swojej działalności.

7 sierpnia 2017 r.
Dzięki zaproszeniu Jarosława Dąbrowskiego uczestniczyliśmy we wspólnym 
przedsięwzięciu - Biegu Cichociemnych z metą w Ossowie.

10 sierpnia 2017 r.
W czasie ,,Dni Skupienia” Centrum Informacji odwiedziły siostry Franciszkanki 
Niepokalanej z Polski i Europy.
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11 sierpnia 2017 r.
Dzięki panu Bogdanowi Domagale i pani Annie Jadackiej do CITH została 
wypożyczona replika czołgu RENAULT-FT 17. Czołg przyjechał spod siedziby 
wołomińskiej firmy DJCHEM CHEMICALS POLAND.

14 sierpnia 2017 r.
W Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie minister obrony 
narodowej Antoni Macierewicz, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, 
starosta wołomiński Kazimierz Rakowski, burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan 
i burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik podpisali list intencyjny dotyczący budowy 
oddziału Muzeum Wojska Polskiego, którym będzie Muzeum Bitwy Warszawskiej 
w Ossowie.

11 sierpnia 2017 r.  
W Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej i na terenie Parku Kulturowego 
w Ossowie odbyła się ostatnia przed uroczystościami 14-15 sierpnia odprawa 
dotycząca organizacji i zasad bezpieczeństwa.

12 sierpnia 2017 r.
Wystawa, którą w lipcu prezentowaliśmy w Parlamencie Europejskim w Brukseli 
została rozmieszczona na terenie Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej 
w Ossowie.

14 sierpnia 2017 r.
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i zastępca ambasadora Francji w Polsce 
Sylvian Guiaugue odsłonili na terenie Parku Kulturowego w Ossowie tablicę 
poświęconą pomocy, którą Francuzi nieśli Polakom w 1920 roku.
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15 sierpnia 2017 r.
Promocja książki prof. Wiesława Wysockiego „Ossów 1920 – początek Cudu 
nad Wisłą”, stoiska grup rekonstrukcyjnych, zajęcia sprawnościowe, biblioteka  
w plenerze, stanowisko łączności radiowej, projekcje filmów, wystawy, prezentacja 
repliki czołgu RENAULT FT-17, stoisko muzeum broni i uzbrojenia - to wszystko 
podczas pikniku historycznego organizowanego przez Samorządową Instytucję 
Kultury.

24 sierpnia 2017 r.  
Centrum Informacji odwiedziła grupa seniorów z Warszawy ,,Wędrowniczki” wraz 
z przewodnikiem panią Marią Sołtan - Dobrzyńską, która od piętnastu lat wędruje 
regularnie odwiedzając najciekawsze zakątki naszego kraju.

29 sierpnia 2017 r.
Do Centrum Informacji w Ossowie zawitały Półkolonie - Lato 2017 zorganizowane 
przez Lokalną Grupę Działania ,,Równiny Wołomińskiej”

29 sierpnia 2017 r.
W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami 
organizowane przez panią burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan, dotyczące 
budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej na terenie Ossowa. Na spotkanie przyjechał 
minister Michał Dworczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 
wraz z doradcą panią Olgą Semeniuk. Na temat zagadnień dotyczących budowy 
wypowiadali się także starosta wołomiński Kazimierz Rakowski i Leszek Czarzasty 
przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie. Podczas spotkania mieszkańcy 
zostali poinformowani o wszelkich aspektach związanych z koncepcją budowy i jej 
usytuowaniem w terenie na obecnym etapie przygotowań oraz o zbliżających się 
działaniach dotyczących powstawania Muzeum Bitwy Warszawskiej.

1 września 2017 r.
Centrum Informacji Turystyczno Historycznej wspiera przebywających na terenie 
Ossowa obcokrajowców z Bułgarii, którzy korzystają z urządzeń i materiałów 
edukacyjnych dostępnych w naszej instytucji.

4 września 2017 r.
XIII Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych im. Tomasza Mikulskiego.  
W dwudniowej imprezie wzięli udział posiadacze zabytkowych i klasycznych 
samochodów. Stoisko Samorządowej Instytucji Kultury przy współpracy z Muzeum 
Oręża i Techniki Użytkowej promowało Ossów i wydarzenia związane z 1920 r.

9  września 2017 r.  
Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie uczestniczyła w ósmym europejskim 
pikniku rodzinnym na Polu Mokotowskim w Warszawie. Wydarzenie było 
realizowane przez m.st. Warszawę w ramach unijnego projektu prezentującego 
sposób, w jaki Unia Europejska zmienia stolicę.

12 – 14 września 2017 r.  
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedzili żołnierze 
służby przygotowawczej z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. 
Rozpoczęliśmy drugi, po wiosennym cykl spotkań.
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18,19,20 września 2017 r.
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedziły kolejne grupy 
żołnierzy służby przygotowawczej z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki  
w Zegrzu.

22 września 2017 r.
Nasze Centrum Informacji odwiedzili uczniowie CXIX LO im. Jacka Kuronia  
w Warszawie.

25 września 2017 r.
Centrum Informacji odwiedzili uczniowie klasy czwartej ze szkoły podstawowej  
nr 7 w Wołominie.

28 września 2017 r.
Centrum Informacji odwiedzili uczniowie klasy pierwszej wraz z opiekunami  
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego  
w Legionowie.

29 września 2017 r.
Uczniowie piątej klasy z Zespołu Szkół Publicznych w Kobyłce wraz z opiekunami 
przybyli do naszego centrum, podczas rajdu pieszego.

4 października 2017 r.
Zajęcia zręcznościowe i survivalowe na terenie Parku Kulturowego w tym bieg - 
10.8 km, nocleg pod gołym niebem, poznawanie technik linowych.

6 października 2017 r.
Nasz wyjątkowy gość, czołg Renault FT-17, który był z nami od początku sierpnia, 
odjechał do swojego rodzinnego gniazda. Dziękujemy Panu Bogdanowi Domagale 
i Pani Annie Jadackiej z firmy DJCHEM CHEMICALS POLAND z Wołomina za 
wypożyczenie tak niezwykłego obiektu historycznego oraz pracownikom DJCHEM 
za bezpieczne umieszczenie na cokole. Czołg cieszył się wielkim zainteresowaniem 
gości Samorządowej Instytucji Kultury, wspierał działania edukacyjne. Wierzymy, 
że Renault FT-17 wróci do Ossowa.

11 października 2017 r.
Nasze centrum odwiedzili księża Jezuici z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej  
w Warszawie.

12 października 2017 r.  
Na terenie Centrum Kultury Wilanów uczestniczyliśmy w pierwszym workshopie 
organizowanym przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. 
Wzięli w nim udział operatorzy 
produktów turystycznych, 
czyli podmioty i partnerstwa 
posiadające konkretną ofertę 
dotyczącą Mazowsza oraz 
biura podróży zainteresowane 
przywiezieniem turystów do 
tego regionu. Oczywiście 
p r z e d s t a w i l i ś m y  o f e r t ę 
Samorządowej  Instytucj i 
Kultury w Ossowie.
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13 października 2017 r.
W Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej przygotowywana jest ekspozycja, 
dzięki której przy użyciu nowoczesnej techniki multimedialnej będzie można 
zobaczyć z bliska stułę, czapkę i krzyż księdza Ignacego Skorupki, który zginął  
w Ossowie podczas walk w 1920 roku.

16 października 2017 r.  
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedziło dziewięciu 
przedstawicieli administracji NATO z Australii, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec, Francji i Belgii. Goście obejrzeli trailer filmu „Zwycięstwo 1920” i udali się 
na spacer śladami Bitwy Warszawskiej. W swoich wypowiedziach podkreślali, że 
wizyta w historycznym miejscu wzbudziła ich szacunek wobec bohaterów, którzy 
oddali życie w obronie Ojczyzny w 1920 roku.

14 października 2017 r.
Nasze centrum odwiedziła służba liturgiczna - ministranci wraz z opiekunami  
z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Stara Miłosna.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Kronika wydarzeń organizowanych przez Fundację 
ODA w Izbie Muzealnej Wodiczków w Wołominie 

21 października 2016 r. - 8 października 2017 r.

21.10.2016 - Podróże Wołominiaków
Podróż dookoła świata – Tajlandia  
i Birma
Spotkanie z podróżnikami Grażyną  
i Markiem Ładomirskimi.

09.11.2016 - Konferencja naukowa
„Co każdy konsument  wiedzieć 
powinien?”
Konferencja zorganizowana w Zespole 
Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica 
w Wołominie przy współpracy ze Szkołą 
Główną Gospodarstwa Wiejsk iego  
w Warszawie.

11.11.2016 - Wieczór muzyczny
Wieczór Niepodległościowy
Koncert Chóru Miejskiego Cantus Cordis 
pod dyrekcją dyrygenta Władysława 
Chanasa.

13.11.2016 - Podwieczorek muzyczny 
dla dzieci
Wokół muzyki niepodległościowej
Występ Duetu Grazziozo w składzie Anna 
Kornacka – fortepian, Beata Kierzkowska – 
flet Prowadzenie: Małgorzata Chmielewska.

25.11.2016 - Podróże Wołominiaków
Podróż dookoła świata – Nowa Zelandia 
i Australia
Spotkanie z podróżnikami Grażyną i 
Markiem Ładomirskimi.

24 października 2017 r.
Przed 1 listopada, wraz z licealistami odwiedziliśmy Cmentarz Powązkowski. 
Złożyliśmy kwiaty m.in. na grobie księdza Ignacego Skorupki. Z przewodnikiem 
przeszliśmy ścieżkami warszawskiej nekropolii. Zatrzymywaliśmy się przy grobach 
postaci, które odegrały ważną rolę w historii.
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02.12.2016 - Wystawy
Wernisaż wystawy „Pastelowy zawrót 
głowy”
Wystawa w Miejskim Domu Kultury prac 
14 uczestniczek warsztatów pastelowych 
organizowanych w Izbie. Kustosz wystawy: 
Małgorzata Gumienna.

03.12.2016 - Wieczór muzyczny
Koncert muzyczny Fundacji „Latająca 
Akademia Elżbiety Małanicz-Onoszko”
Wystąpili podopieczni Fundacji wraz  
z opiekunami prezentując całoroczny okres 
pracy.

04.12.2016 - Podwieczorek muzyczny 
dla dzieci
Kolędy
Występ Duetu Grazziozo w składzie Anna 
Kornacka – fortepian, Beata Kierzkowska – 
flet Prowadzenie: Małgorzata Chmielewska.

10.12.2016 - Wystawa
Konferenc ja  naukowa „Bohdan 
Wodiczko – dyrygent współczesności” 
na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie
Wystawa dokumentów archiwalnych ze 
zbiorów Izby towarzysząca Konferencji.

16.12.2016 - Podróże Wołominiaków
Podróż dookoła świata – Powitanie Afryki 
– Kenia
Spotkanie z podróżniczką Magdaleną 
Metelską.

06.01.2017 - Wieczór muzyczny
„Miejska kolęda” w Wieczór Trzech Króli
Koncer t  a r t ys tek :  12 - le tn ie j  Ju l i i 
Gąsiorkiewicz i 9-letniej Ani Gąsiorkiewicz.
Reżyseria i akompaniament: Ryszarda 
Matusiewicza.

01.04.2017 - Podróże Wołominiaków
Wietnam
Spotkanie z podróżnikiem Arturem 
Markowskim.

02.04.2017 - Podwieczorek muzyczny 
dla dzieci
Wiosna
Występ Duetu Grazziozo w składzie Anna 
Kornacka – fortepian, Beata Kierzkowska – 
flet Prowadzenie: Małgorzata Chmielewska.

08.04.2017 - Podróże Wołominiaków
Afryka marzeń – śladami geparda
Spotkanie z podróżnikami Alicją Woźniak  
i Tomaszem Woźniak.

22.04.2017 - Wieczór muzyczny
Jakie jesteśmy
Występ artystek:  Liza Wesołowska – śpiew 
solowy, Natalia Serweta – skrzypce 
Prowadzenie koncertu i akompaniament: 
Izabela Wilczak.

07.05.2017 - Podwieczorek muzyczny 
dla dzieci
Święto flagi
Występ Duetu Grazziozo w składzie Anna 
Kornacka – fortepian, Beata Kierzkowska – 
flet Prowadzenie: Małgorzata Chmielewska.
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08.05.2017 - Wieczór muzyczny
Koncert z okazji wręczenia medali 
„Zasłużony dla Wołomina”
Występ kwartetu wokalnego w składzie:
Aneta Kapla – sopran,
Anna Kozłowska – alt,
Mariusz Cyciura – tenor,
Andrzej Kozłowski – bas,
Ariadna Pustoła – akompaniament.

27.05.2017 - Wystawy
Wystawa malarstwa Elżbiety Rączki
Prezentacja części dorobku artystycznego 
wołomińskiej artystki Elżbiety Rączki.

27.05.2017 - Wieczór muzyczny
Wieczór Moniuszkowski
Doroczny koncert popularyzujący dorobek 
St. Moniuszki. Wykonawcy: Wioletta 
Bijata, sopranistka Teatru Wielkiego Opery 
Narodowej w Warszawie, Magdalena 
Wojakowska, członkowie chórów Cantus 
Cordis i Echo oraz amatorzy: Zbigniew 
Chudy, Karol Małolepszy, Leszek Patejuk. 
Akompaniament muzyczny: Anna Kornacka, 
fortepian. Reżyseria: Waleria Patejuk.

08.06.2017 - Podróże Wołominiaków
Alfabet Madagaskaru
Spotkanie z podróżnikiem Michałem 
Szulimem.

11.06.2017 - Podwieczorek muzyczny 
dla dzieci
Muzyka i tańce ludowe
Występ Duetu Grazziozo w składzie Anna 
Kornacka – fortepian, Beata Kierzkowska – 
flet Prowadzenie: Małgorzata Chmielewska.

24.06.2017 - Wieczór muzyczny
Noc świętojańska
Występ Zespołu Mazowszanie
Prowadzenie: Izabela Wilczak.

21.07.2017 - Podróże Wołominiaków
Annapurna, Nepal
Spotkanie z podróżnikiem Wojciechem 
Łochowskim.

31.08.2017 - Popularyzacja nauki
Pacjent z wizytą u lekarza – Jak gadać, 
żeby się dogadać
Spotkanie z lekarzem dr Grażyną Machurą-
Wiewiórko.

03.09.2017 - Podwieczorek muzyczny 
dla dzieci
Muzyka Straussów
Występ Duetu Grazziozo w składzie Anna 
Kornacka – fortepian, Beata Kierzkowska – 
flet. Prowadzenie: Małgorzata Chmielewska.

24.09.2017 - Podwieczorek muzyczny 
dla dzieci
Klasycy wiedeńscy
Występ Duetu Grazziozo w składzie Anna 
Kornacka – fortepian, Beata Kierzkowska – 
flet. Prowadzenie: Małgorzata Chmielewska.

30.09.2017 - Wieczór muzyczny
Pieśni legionowe
Występ Męskiego Zespołu Wokalnego 
„Oktawian”.

08.10.2017- Podwieczorek muzyczny dla 
dzieci
Muzyka bajkowa
Występ Duetu Grazziozo w składzie Anna 
Kornacka – fortepian, Beata Kierzkowska – 
flet. Prowadzenie: Małgorzata Chmielewska.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Życie jest piękne, chociaż czasem boli

„Moja wyobraźnia niebios sięga” – pisze o sobie Jadwiga Hasiuk, autorka 
mądrych, dających nadzieję wierszy i pięknych obrazów.

Są artyści, których można poznać wyłącznie poprzez ich twórczość. Nie lubią  
o sobie mówić, za to przemawiają ich dzieła: wiersze, obrazy, utwory muzyczne. 
Do takich właśnie twórców należy Jadwiga Hasiuk. Przemawia do nas swoimi 
wierszami i obrazami. A te wiersze są tak zwyczajne, jak zwyczajne jest życie. „Życie 
jest piękne, chociaż czasem boli” napisała kiedyś. Jednak najwięcej o Jadwidze 
Hasiuk mówi wiersz „Kłaniam się” z tomu „Jesienne ścieżki”:

Kłaniam się drzewom
Wierzbom rosochatym
I topolom strzelistym
Pachnącym jaśminom
Krzewom ciernistym
Dniom pełnym słońca
Porankom mglistym
Wszystkiemu co mnie otacza
Ludziom, zwierzętom, ptakom i motylom
Co było złe przebaczam
Dziękuję za szczęśliwe chwile.

Taka właśnie jest pani Jadwiga: żyjąca w poszanowaniu dla ludzi, zwierząt, 
ptaków, pełna pokory wobec przyrody, kłaniająca się nisko otaczającemu pięknu, 
pełna afirmacji życia. Doceniająca każdą szczęśliwą chwilę. A te chwile biorą 
się właśnie z tego, co nas otacza, wyspy szczęśliwe są w nas i obok nas, na 
wyciągnięcie ręki. Wystarczy chcieć je zauważyć. I jeszcze jedno podziękowanie:

Dziękuję za chwile w parkowym drzew cieniu
Za długie spacery wśród łąk kwiatami usianych
Za chwile milczenia, słów niewypowiedzianych
Za bukiet kwiatów, zerwanych na łące
Za ciepły uśmiech, spojrzenia gorące
Za spotkania w wieczory upalne
Wszystko to miłe, chociaż tak banalne.
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Jadwiga Hasiuk przywędrowała do Wołomina – poprzez Szczecin i Szczecinek 
– z dalekich Siemiatycz. Z zawodu fotograf, jej „dorosłą” pasją była fotografia 
artystyczna. Pozostałe pasje, malowanie i pisanie, pojawiły się wcześniej. – Od 
dziecka rysowałam, zawsze z blokiem pod pachą, wyglądałam zachodu słońca.  
W dorosłym życiu zaczęłam malować z konieczności. Dostałam mieszkanie w bloku, 
nie mogłam patrzeć na puste ściany. Poszłam do galerii, a tam same reprodukcje, 
nic ciekawego za duże pieniądze. Postanowiłam, że sama namaluję obrazy do 
swojego mieszkania - wspomina.

Tamtego mieszkania już nie ma. Obecnie pani Jadwiga mieszka jak w bajce,  
w domu położonym w spokojnej, zielonej części Wołomina. I nadal maluje: pejzaże, 
kwiaty, portrety, martwą naturę. – Lubię duże obrazy, lubię widzieć ciąg dalszy, 
co dzieje się za ramą. Pomysły biorę z głowy, nie patrzę na nic, nie wyglądam 
przez okno na ogród, tylko skupiam się i maluję. Czasami już zakończony obraz 
poprawiam, dokładam jakieś szczegóły.

Obok obrazów Jadwigi Hasiuk nie można przejść obojętnie. Subtelne, pastelowe, 
bardzo podobają się znajomym i przyjaciołom ich autorki. Stąd sporo obrazów zdobi 
ściany zaprzyjaźnionych domów. Cieszą oczy, uspokajają, przenoszą w lepszy świat.

„Tyle talentów dałeś mi Panie (…) Nie zmarnowałam z nich żadnego” przyznała 
Jadwiga Hasiuk w wierszu „Talent”. To prawda, bo jeszcze jest autorką wielu wierszy, 
wydała dwa tomiki: „Jesienne ścieżki” i „Refugium”. – Pisałam już w młodości i nadal 
pisanie sprawia mi ogromną radość. Poza tym, jak są jakieś ciężkie przeżycia, to 
papier wszystko przyjmie, jak się przelewa największe cierpienie na papier, to lżej 
człowiekowi jest. Czasami mam wrażenie, że ktoś mi dyktuje te strofy, słyszę je, 
spisuję szybko, czasem w nocy i potem rano czytam, co napisałam.

W wierszach Jadwigi Hasiuk nie brakuje cierpienia ani bolesnych doświadczeń. 
Tak pisze o nich w „Mojej ścieżce”:

Podążam ścieżką, jaką wyznaczyłeś mi Panie
Pełną zakrętów i ostrych kamieni
Na której rana goi drugą ranę
A uśmiech w grymas udręki zamienia…

Może dlatego te wiersze są tak bliskie, bo możemy się z nimi utożsamiać. Każdy, 
kto stracił bliską osobę, kto doświadczył ciężkiej choroby, rozumie je, utożsamia 
się z nimi i wielokrotnie do nich powraca. Wiersze Jadwigi Hasiuk dają nadzieję, 
pokazują, że zawsze można się podnieść i iść dalej swoją ścieżką.

Boże, jeśli zostawiłeś mnie na tym świecie
To pewnie jakiś plan miałeś
Jaki? Tego mi nie powiedziałeś.
(Niepewność)

Znana wołomińska poetka Irena Rybak napisała o wierszach Jadwigi Hasiuk: 
„Te wiersze są balsamem na problemy dnia codziennego. Każdy z nas odnajdzie w 
nich cząstkę swej duszy i samego siebie. (…) To bardzo ważne i istotne uwiecznić 
w wierszu sens chwili, która ma dla nas niejednokrotnie kolosalne znaczenie”.  
A równie znana Helena Baronicz, autorka kilkuset wierszy, jeden z nich dedykowała 
Jadwidze Hasiuk. Piękny utwór o przyjaźni kończy się słowami: „Dobrze, że Ciebie 
mam, Jadziu!” Śmiało można powtórzyć za panią Heleną Baronicz – dobrze, że pani 
Jadwiga jest, że dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami, przenosi 
w lepszy świat, w którym „nadzieja nigdy nie mówi do widzenia”.

O czym jeszcze są wiersze Jadwigi Hasiuk? O bliskich, o przyjaciołach, o kwiatach 
i zwierzętach, poetka pamięta o wszystkich. Piękne strofy poświęciła matce:

Nie mogłaś mi dać tylko gwiazdki z nieba
Bo sama jej dostać nie umiałaś…
(„Dla mojej matki”, fragm..)

Dużo miejsca zajmują kwestie wiary  
i podziękowań za pomoc w najtrudniejszych 
chwilach.

Dziękuję Ci Boże
za każdy dzień podarowany,
za każdy świt złoty
i noce przespane,
za uśmiech losu choć trochę nieśmiały,
za wielkie nadzieje
i myśli zuchwałe
za to, że nie straciłam wiary
Wciąż wierzę w Twą miłość
i dobroć bez miary.

Jadwiga Hasiuk nie zmarnowała żadnego z danych jej talentów. Pisze, maluje, 
ma mnóstwo zainteresowań, sama przyznaje: - Nie mam czasu, ciągle się gdzieś 
spieszę. Jak na emerytkę to wyjątkowe wyznanie, ale w końcu mamy do czynienia 
z artystyczną duszą, która sama o sobie napisała:

Nie nudziłabym się nawet na odludziu
Moja wyobraźnia niebios sięga…

Pozostaje nam czekać na nowe wiersze i obrazy pani Jadwigi. Na te balsamy 
kojące, na strofy pełne ciepła i życiowej mądrości, która pozwala napisać:
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

Wyjęte z pamięci na XXV-lecie muzeum Zofii 
i Wacława Nałkowskich - 29 X 2017 r.

Pierwszy raz byłam tu z moimi starszymi sąsiadami - zimą chyba 1961 roku. 
Szliśmy z końca ul. Moniuszki przez zaśnieżone miasto w przedświąteczny dzień 
z gościńcem dla pana Surowcewa i zaproszeniem na święta. Z powrotem mieliśmy 
zabrać na sanki, które wzięliśmy,  jakieś paczki na przechowanie. Trochę już 
zmarzliśmy, starsi szli ostrożnie, bo ślisko, czasem ciągnęli mnie na sankach. 
Pocieszaliśmy się, że tam się rozgrzejemy herbatą z sokiem malinowym, który też 
wieźliśmy. Po drodze pani Kołakowska z panem Szluchą opowiadali mi o rodzinie 
Nałkowskich i ich domu zniszczonym przez wojnę i teraźniejszych lokatorów. Nie 
wszystko rozumiałam mając niespełna 11 lat, bardziej się niecierpliwiłam, kiedy 
tam dojdziemy. 

Rzeczywistość była dla mnie niepojęta, zrujnowane schodki, naprzeciw wejścia 
piwnico - komórki, większość bez drzwi. Wysypywał się z nich węgiel, kawałki 
drew, resztki książek i różnych zapisanych papierów. Widok przygnębiający, a gdy 
otworzyłam drzwi, buchnął nieciekawy zapach. Na parterze jakieś dziwne drzwi 
każde inne, mały przesmyk do schodków wąziutkich i skrzypiąco-chybotliwych. 
Pokoik pana Surowcewa całkowicie mnie zadziwił, było cieplej niż na dworze, ale 
dla gości miejsca zbyt mało. Chyba to ten sam pokój, który dziś jest biurem. Pod 
każdą ścianą coś poukładane, oprócz książek w stosach, pudła, paczki owinięte 
papierem i obwiązane sznurkiem, z napisami po bokach. Po krótkiej rozmowie 
panowie zaczęli znosić paczki do sanek. Pilnowałam ich, a co chwilę ktoś wyglądał 
z niesympatycznymi uwagami, że hałasujemy. Jakiś czas wracaliśmy w milczeniu, 
niby się spiesząc przed zimowym zmrokiem. 

W domu mama czekała ze spóźnionym obiadem i gorącą herbatą. Gdy 
spytała o wrażenia nie wiedziałam, jak ubrać w słowa tę mizerię, żeby nie urazić 
sąsiadów, z którymi tam byłam. Jeszcze dwukrotnie byłam tu wiosną z panią 
Lucynką Kołakowską. Trochę było ładniej, wkoło zielono, gdzieniegdzie wiosenne 
kwiaty, ale wokół domu błoto i bałagan. Nie wchodziłam już na górę, czekałam 
na rachitycznej ławeczce, gdzie wygrzewały się dwa koty. Żal mi było tego coraz 
bardziej obdartego domku, gnijących narożników, nie było rynny ani beczki, do 
której ściekałaby deszczówka. 

Ja wtedy też mieszkałam w drewnianym domu, tylko dużym, wówczas był jeszcze 
cały, ładny, bo mój, stąd chyba te współczujące refleksje. Wracałyśmy pchając 
przed sobą dziecięcy głęboki wózek, znów pełen paczek. Kiedy pan Surowcew 
ten depozyt odebrał nie wiem - nieustannie czekał na inne mieszkanie. Wkrótce 
dowiedziałam się, że sprawa muzeum na razie jest zawieszona. Nawet się nie 
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Wszystko co ma początek
Przed końcem się nie uchroni
To jest natury porządek
Spieszmy się więc kochać, bo czas goni.

Agata Jolanta Bochenek
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zmartwiłam, bo jak można tworzyć muzeum w takim brzydkim domu - oceniałam 
dziecięcym rozumkiem. 

Jako nastolatka mniej się interesowałam tą sprawą, choć jej echa powracały  
w rozmowach dorosłych. Po wielu latach usłyszałam, że teraz to na pewno będzie 
remont i powstanie muzeum, jakaś osobista struna drgnęła w pamięci. Muszę 
przyznać dziś, że totalnym zaskoczeniem wówczas był dom, który po, z górą, trzech 
dekadach znów zobaczyłam. Pachniało świeżością, było salonowo i odświętnie, 
poukładałam sobie nieco ten obraz ze ściągawką z „Domu nad Łąkami”. Nie 
wszystko się zgadzało, ale nie miało być dosłownie, to było wnętrze wystawiennicze 
nie mieszkanie. Domyślałam się jaka to była syzyfowa praca  wielu osób, może 
nawet oczekujących lepszych efektów‚ „ale tak krawiec kraje jak materii staje’’. 
Przepełniała mnie radość, bo to był pierwszy kameralny przybytek w fabryczno  
- robotniczym mieście. Przeciwieństwo Domu Kultury – niezbędnego, ale pełniącego 
inne funkcje. A ja chyba już wyrosłam z big-beatu i dorosłam do takich klimatów. 

Gdy zaczęłam tu bywać częściej, narzucała się formalność tego wnętrza. Po 
jakimś czasie zaczęło nabierać własnych rysów, w oprawach obrazów, folderach, 
książkach, kwiatach, zapachu kawy, to łagodziło urzędowo-wystawowy styl. 
Nabywało charakteru osób, które tu pracowały tworząc z zaangażowaniem 
podwaliny SALONU LITERACKO-MUZYCZNEGO. 

Moim zdaniem pani Marzenie to się udało,oczywiście z pomocą grona 
współpracowników, do których ma szczęście. Każda z tych osób zostawia tu własny 
ślad, nadając charakter wydarzeniom, które współtworzy. Tym bardziej trzeba to 
docenić dziś, gdy są dni, w które się trudno zdecydować, gdzie pójść. Tyle się dzieje, 
powstało w mieście kilka ciekawych i cennych inicjatyw, które z tą muzealną, tworzą 
krajobraz kulturowy miasta. Wreszcie się doczekałam, że gdzieś w Polsce też 
wiedzą o naszych kulturowych działaniach. Tym miło nas zaskakują współczesne 
środki przekazu, niech niosą o nas tylko dobre wieści. Muszę tu wtrącić babską 
dygresję, by uświadomić pani Marzenie i nie tylko, taki fakt. Łatwiej jej się prowadzi 
ten wielozadaniowy przybytek, gdy w wielu sprawach techniczno-aranżacyjnych  
i naprawczych, koncertowych, wystawienniczych, publicystycznych i innych, może 
liczyć na przyjaciół muzeum. Czytam to między wierszami z dyskretnych relacji 
postronnych osób, wiem nieco od mojego męża, który z radością swoją pracą też 
zostawił tu materialny ślad i widział działania różnych pomocników. Przyjaciele 
muzeum własną twórczością często poszerzają ofertę muzeum. To sprawy 
organizacyjno-bytowe, o których goście nie muszą na co dzień wiedzieć. 

Program tu realizowany, różne działania, nigdy mnie nie rozczarowały, często 
zadziwiały szerokością i różnorodnością  repertuaru. Wzbogacam się tu kulturą, 
empatią, podziwiam i odpoczywam, od bywalców nie tylko z miasta, słyszę 
podobny osąd. Poznajemy tu ciekawe osobowości, losy rodów, historię miasta  
i mieszkańców, dobra kultury, które tworzą fundamenty naszych działań, inspirują 
młodsze pokolenie dając pretekst do pytań - co dalej? Wielu tutejszych wieczorów 

zazdrości nam okolica i stolica. Teraz ciekawi i niepokoi sympatyków muzeum - 
mnie też - co przyniosą projekty zmian otoczenia. Mam cichą nadzieję na strefę 
buforową, która otuli ten stary dom z duszą.

Wanda Lipińska
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Rocznik Wołomiński”
tom XIII, 2017

25-lecie Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
(spotkanie jubileuszowe w „Domu nad łąkami” 

w dniu 29 października 2017 r.)

Obchodzimy piękny jubileusz 25-lecia Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich, 
osób wybitnych i życzliwie związanych z ziemią wołomińską przez wiele lat 
począwszy od 1895 r.

W tym to właśnie roku małżeństwo Anna i Wacław Nałkowscy zakupili („na 
spłaty”) pod namową „ojca Wołomina” Konstantego Henryka Woyciechowskiego, 
ok. 3 morgi piaszczystego, porośniętego sosnami wzgórza i za pożyczone („na 
hipotekę”) pieniądze, postawili drewniany domek, później nazwany „Domem nad 
łąkami”. Domek był budowany głównie pod kątem wykorzystania, jako letniskowy, 
jednakże rodzina Nałkowskich, Wacław, Anna oraz ich córki Zofia i Hanna mieszkali 
w nim przez 3 lata. W tym czasie dom tętnił życiem. 

Naukowiec Wacław Nałkowski pracował nad licznymi geograficznymi dziełami, 
w tym min. nad „Wielkim atlasem geograficznym”. Córki państwa Nałkowskich 
(Zofia i Hanna) spędziły w „Domu nad Łąkami” kilka dziecięcych lat. W tym czasie 
dziewczynki pod kierunkiem żony naukowca Anny, wykonywały także wiele prac 
pomocniczych ułatwiających pracę ojcu.

Po 3 latach rodzina Nałkowskich powraca do warszawskiego domu, a wołomiński 
domek zaczął pełnić ponownie rolę domu letniskowego. 

Wacław Nałkowski zmarł w 1911 r. Anna, Zofia i Hanna Nałkowskie sprzedały 
dom w 1937 r. Po latach Zofia Nałkowska (już jako znakomita pisarka) z wielkim 
sentymentem wspominała lata, w których odwiedzała dom swego dzieciństwa.

Po wojnie ocalały dom został przejęty pod administrację ADM i stał się domem 
komunalnym. Dotknięty upływem czasu niszczał, dziczał i przechodził trudne 
chwile, ale splot niektórych pomyślnych wydarzeń pozwolił mu przetrwać do dnia 
dzisiejszego i dosięgnąć tej szczególnej rangi – muzeum. Do tych pomyślnych 
wydarzeń należy zaliczyć działanie ludzi szczególnych pasjonatów, którzy uratowali 
dom przed zrujnowaniem.

Jerzy Surowcew – mieszkaniec – lokator „Domu nad Łąkami” śmiało mógłby 
być nazywanym pierwszym „Honorowym Kustoszem” obecnego muzeum. Pan 
Jerzy doceniał wybitność rodziny Nałkowskich i w marzeniach dostrzegał potrzebę 
stworzenia w „Domu nad łąkami” muzeum poświęconego tej rodzinie. Wierzył, 
że gromadzone przez niego zbiory, na zakup których poświęcał całe swoje 
oszczędności, dadzą początek muzealnej kolekcji. Pieczołowicie porządkował 
także zniszczony przez wojnę ogród wokół rodzinnego domu Nałkowskich. Pan 
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Jerzy Surowcew (choć nie doczekał za swojego życia spełnienia swych marzeń) 
jest znaczącą postacią dla tego miejsca. Postawa i zaangażowanie w gromadzenie 
pamiątek na potrzeby muzealne były tak duże, że (moim zdaniem) swoim działaniem 
jak najbardziej zasłużył sobie na należne, w dniu dzisiejszym, wspomnienie.

Jak już mówiłem dom przeszedł pod zarząd ADM. Kilkakrotnie go remontowano 
pod kątem przeznaczenia komunalnego. Zaginęło wtedy wiele eksponatów spośród 
zgromadzonych przez Jerzego Surowcewa. 

Szczęśliwy okres nastąpił dopiero po transformacji ustrojowej. Pierwszy wybrany 
demokratycznie w 1990 r. burmistrz Franciszek Polikarp Bulik podjął starania, 
które w 1992 r. zaowocowały powołaniem w „Domu nad Łąkami” samorządowego 
Muzeum im Z. i W. Nałkowskich. Należy podkreślić, że w tym czasie działały na 
Mazowszu jedynie dwa muzea samorządowe.

Początki były trudne. Dużo wysiłku i dbałości w gromadzeniu pamiątek i zbiorów 
włożyła Pani Anna Laskowska - pierwszy kustosz muzeum. Mimo sprzyjającej 
atmosfery, samorządom wciąż brakowało funduszy na należyte zagospodarowanie 
obiektu.

Nie sposób wymienić wszystkich życzliwych postaci i znaczących nazwisk, które 
sprzyjały organizacji muzeum. Warto natomiast zauważyć, że niektórzy z nich 
są obecni także i dziś w dniu jubileuszu muzeum. To dla przykładu pani Halina 
Wojakowska, panowie Jerzy Mikulski, Paweł Solis, Paweł Rozbicki, Czesław Sitarz, 
a także obecna burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

Po latach zawirowań można powiedzieć, że prawdziwym dobrodziejstwem dla 
przedsięwzięcia muzeum stało się objęcie funkcji dyrektora – kustosza przez Panią 
Marzenę Kubacz.

Jej determinacja, zaangażowanie i olbrzymie poświęcenie doprowadziły 
do nadania muzeum znaczącej rangi. Swoją pasją zaraziła wiele osób z Nią 
współpracujących. Wiele inwencji wykazywały Panie Agnieszka Kalinowska, Marta 
Krakowska, Agata Sobczak i Katarzyna Humińska.

Pani dyrektor potrafiła pozyskać sprzymierzeńców, aby przeciwstawić się  
w poprzedniej kadencji - iście „szatańskiemu” projektowi, jakim była próba 
centralizacji wszystkich miejskich instytucji kultury.

Nie możemy zapominać, że placówki kultury – choć wszystkie pracują na rzecz 
kultury – to są całkowicie odrębne i powoływane do różnych celów instytucje. 
Łączenie tych odrębności mało, że jest nie wskazane – jest wręcz  szkodliwe dla 
rozwoju kultury, jako takiej.

Wieloletnie wysiłki Pani Dyrektor Marzeny Kubacz wsparte głosem różnych grup 
społecznych, w tym także osób prywatnych oraz instytucji kultury spowodowały 
umieszczenie w budżecie miejskim środków na podjęcie niezbędnych prac 
remontowych. Dzięki temu uchroniła posesję od ruiny.

Pięknie przeprowadziła prace przy zagospodarowaniu terenu wokół muzeum. 
Uporczywymi działaniami wzbogaciła zbiory muzealne i wyposażenie wnętrza. 

Wielką wagę przywiązywała do organizacji w pomieszczeniach muzeum 
kameralnych wydarzeń  kulturalnych w postaci wieczorów literackich i muzycznych, 
zawsze organizowanych ciekawie i na wysokim poziomie artystycznym. Potrafiła 
zapewnić w spotkaniach udział wielu wybitnych osób i twórców.

Tchnęła na powrót życie w martwy przez wiele lat „Dom nad Łąkami”. Podkreślić 
należy olbrzymią wiedzę i niezwykły talent do przekazywania nam słuchaczom 
– uczestnikom spotkań, wiadomości na temat organizowanych prelekcji. 
Wprowadzenia do podejmowanych dyskusji są zawsze taktowne, merytoryczne, 
dopracowane i niezwykle ciekawe.

Pani Dyrektor! Pani działania to prawdziwy skarb dla Muzeum. Życzę wielu 
jeszcze pięknych jubileuszy muzeum pod Pani dyrekcją. Za to co Pani już zrobiła 
– serdecznie dziękujemy!

Radny Rady Miejskiej
Andrzej Żelezik
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