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Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Czytelnicy!
To już XIV tom Rocznika Wołomińskiego, który trafia w Wasze ręce. Blisko 600
stron opowieści o ludziach i wydarzeniach, których losy składają się na historię
naszego miasta. Codziennie tworzymy nowe rozdziały. Przyjdzie dzień, kiedy
i dzisiejsze wydarzenia przelejemy na papier.
Lektura Rocznika jest zawsze fascynującą podróżą po Wołominie. Spacerujemy
ulicami wspomnień po miejscach, które zmieniają się jak obrazy w kalejdoskopie.
Niby takie same, a jednak zupełnie różne. Na ich odbiór wpływają nasze osobiste
doświadczenia i zmiany jakich dokonujemy, by miasto się rozwijało. Co roku
realizujemy ponad 100 inwestycji, dzięki którym nasze miasto pięknieje, staje się
bardziej funkcjonalne i przyjazne dla mieszkańców. 12 miesięcy opisanych na
łamach tego wydania to również wiele ważnych dla mieszkańców wydarzeń. To
czas, w którym pokazaliśmy, że chcemy i lubimy być razem. Okazji do wspólnego
działania i przebywania nie brakowało. Powstały kolejne inicjatywy społeczne,
miejsca służące rekreacji i lokalnej integracji. Możecie z nich już korzystać i zapewne
przeczytacie o nich w tym i kolejnym wydaniu Rocznika Wołomińskiego.
W Roczniku wspominamy również osoby, których dziś już z nami nie ma, ale które
wciąż są obecne w naszej pamięci. W tym roku po raz pierwszy zapaliłam świeczkę
na grobie mojego przyjaciela i współpracownika, Roberta Makowskiego. Mimo, że
od Jego tragicznej śmierci minęło kilka miesięcy ciągle bardzo trudno pogodzić się
z Jego odejściem. W Roczniku nie mogło zabraknąć wspomnienia o tym dobrym
człowieku. Przygotowała je żona Roberta, Marzena. Było to bardzo ciężkie zadanie.
Rana ciągle jest świeża, a opowiedzenie o kimś takim jak Robert na kilku stronach
wydawało się zadaniem niemal niemożliwym do wykonania. Marzena podjęła się
go i wykonała je znakomicie. Dzięki temu wspomnieniu pamięć o Robercie będzie
trwać, a Wy możecie dowiedzieć się jak wspaniałym był człowiekiem.
W ostatnich słowach chciałam podziękować wszystkim, którzy przyczynili się
do powstania tego tomu Rocznika Wołomińskiego. Zespół redaktorów pracował
pod przewodnictwem dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej
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Wstęp
Izabeli Bochińskiej oraz Rafała Pazio - dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury
„Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Wspólnie wykonali
ciężką, ale jakże owocną, piękną i niezwykle potrzebną pracę. Zainteresowanie
kolejnymi tomami Rocznika pokazuje, że tę pracę wraz ze mną doceniają liczni
mieszkańcy.
Życzę Państwu miłej lektury!
Elżbieta Radwan
Burmistrz Wołomina

Szanowni Czytelnicy
Minął kolejny rok i trafia do nas XIV tom „Rocznika Wołomińskiego”, który
objętościowo wypadł bardzo okazale. W ubiegłym roku posłużyliśmy się metaforą
wieży pamięci, ułożonej z kolejnych tomów wydawnictwa, z której widać więcej
i można spojrzeć w dal przeszłości, aby z większą nadzieją podążać w przyszłość.
Dołożyliśmy kolejną warstwę, czternastą, obszerną, zawierającą 600 stron. Powstała
w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, w roku poprzedzającym
100 rocznicę nadania Wołominowi praw miejskich.
Cieszy wielkie zaangażowanie Autorów, którzy zapisują swoje wspomnienia,
zebrane informacje, opinie, wydobywają z szuflad zdjęcia i dokumenty, łączą je
z narracją. Poszerzają horyzonty, budują skojarzenia, zapisują przemyślenia,
skłaniają do zadumy, wywołują uśmiech, wzruszają.
Trudno w tym momencie wyróżniać poszczególne teksty. Różnorodność staje
się naszą najcenniejszą cechą. Cieszymy się, że piszą Autorzy lokalni, podążający
śladami przeszłości, poszerzający zakres tożsamości kulturowej naszej „Małej
Ojczyzny”.
Czas ulega naporowi Autorów. Tak, jak zaznaczyliśmy w poprzednim wydaniu
podjęli wysiłek i zaprezentowali twórczy zapał, dlatego możemy wspólnie zajrzeć
do wszystkich schowków, w których czas pochował wołomińskie tajemnice.
Liczymy, za naszymi Poprzednikami, że wydawnictwo nadal będzie skupiać wokół
siebie miłośników historii, regionalistów, animatorów życia społecznego i kultury,
nauczycieli, młodzież, przedstawicieli instytucji, ludzi dobrej woli, którzy podejmą się
odkrywania nieznanych historii i kroczyć będą drogami przeszłości. Mamy nadzieję,
że publikacja będzie otwierała możliwość edukowania w zakresie historii regionalnej.
Chciałem podziękować także Czytelnikom, gdyż nie istnieje narracja bez
odbiorcy.
„Rocznik Wołomiński” spotyka się z przychylnością Mieszkańców. Skłania
do aktywności i czasem gorących dyskusji. Wpisuje się w życie miasta i gminy.
Cieszy fakt, że znajdują się ludzie, którzy chcą podjąć wyzwanie, jakim jest twórcze
pisanie. Rzucają nowe światło na dzieje Wołomina i okolic. Pokazują społeczność,

„Solidarność”
rolnicza na ziemi
wołomińskiej
w latach 1980-1990
I. ARTYKUŁY,
STUDIA,
ROZPRAWY
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018

obyczajowość, tradycję i kulturę naszej wspólnoty płynącą z opracowań, tekstów
źródłowych i wspomnień. Warto tu odnotować, że „Rocznik Wołomiński” wpisał
się, poprzez wytrwałość Twórców poprzednich wydań, w przestrzeń omówienia
dziejów całego Mazowsza. Przed nami kolejne wyzwania, zachęta do przejrzenia
domowych archiwów i podjęcie pracy nad nowymi tekstami.
Dziękujemy Pani Elżbiecie Radwan burmistrz Wołomina za wsparcie i życzliwość
dla całego przedsięwzięcia, którym jest „Rocznik Wołomiński”. Dziękuję Autorom,
współpracownikom i wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt wydawniczy.
Podziękowania kierujemy do Pani Izabeli Bochińskiej dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wołominie i Pani Ewy Kuby, Sekretarz Redakcji. Współpraca
powoduje, że „Rocznik Wołomiński” może nieprzerwanie być jedną z wizytówek
naszego miasta i naszej gminy.

„Solidarność” rolnicza na ziemi wołomińskiej
w latach 1980-1990 (część trzecia)
Ruch solidarnościowy na wsi od początku nie był zjawiskiem jednorodnym,
a na jego dezintegrację wpływ miał także obowiązujący od 1975 roku podział
terytorialny kraju. Widać to dobrze na przykładzie powiatu wołomińskiego,
którego 13 gmin stanowiło „trójstyk” ówczesnych województw: stołecznego
(Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka oraz Radzymin i Wołomin), ostrołęckiego
(Tłuszcz, Dąbrówka, Klembów, Zabrodzie) i siedleckiego (Jadów, Poświętne
i Strachówka).
Przynależność organizacji gminnych do trzech różnych struktur wojewódzkich
i odmienne możliwości ich działania wprowadzały dodatkowe podziały
wewnątrzzwiązkowe na terenie ziemi wołomińskiej.

Życzymy miłej lektury.

Wołomin, 30 października 2018 r.		

Andrzej W. Kaczorowski

W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Rafał Pazio

Wspomnienia i relacje
W dwóch dotychczasowych częściach opracowania zamieszczonych
w „Roczniku Wołomińskim” (2016 i 2017) przedstawiłem powstanie i działalność kół
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, najpierw w gminach ostrołęckich,
a następnie w gminach warszawskich, pora zatem na opis aktywności związkowej
w gminach siedleckich. Kolejność ta wynika przede wszystkim ze stanu bazy
źródłowej oraz literatury, zdecydowanie najuboższej w odniesieniu do gmin Jadów,
Poświętne i Strachówka w województwie siedleckim. Prawie kompletnego braku
dokumentacji związkowej nie rekompensują tym razem materiały z archiwum IPN,
choć kwerendę akt Służby Bezpieczeństwa trudno tu uznać za już zakończoną.
Naszą wiedzę wzbogacają więc jedynie pojedyncze wspomnienia i relacje
uczestników opisywanych wydarzeń.
Zachowane dane statystyczne na temat stanu organizacyjnego NSZZ RI
„Solidarność” województwa siedleckiego na dzień 10 października 1981 roku –
pochodzące z informacji operacyjnych SB – sytuują trzy nasze gminy na końcu
tabeli. W Poświętnem odnotowano zaledwie jedno koło liczące 20 członków i była
to najsłabsza organizacja związkowa spośród 50 (na 66 istniejących) gmin. Nieco
liczniejsze było koło w Strachówce skupiające 50 członków, jednak i ta organizacja
należała do najmniejszych w siedleckim. Zastanawiający jest brak w tej statystyce
Jadowa.
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Wprawdzie aktyw związkowy w każdej gminie składał się przynajmniej z 3-4
osób, ale z dokumentów znamy tylko nazwiska liderów, którzy wchodzili do
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność” w Siedlcach wybranego 12 lipca
1981 roku. Wśród przedstawicieli 41 gmin – członków Zarządu znaleźli się Wiktor
Stasiak z Sulejowa (gmina Jadów), Jan Dołowy z Poświętnego i Stanisława Buśko
ze Strachówki, która od 23 sierpnia 1981 roku wchodziła w skład wojewódzkiej
komisji interwencyjnej. O ich działalności na swoim terenie nie mamy prawie
żadnych wiadomości. Czołowym działaczem „Solidarności” rolniczej szczebla
wojewódzkiego, a nawet krajowego był natomiast Wiktor Stasiak.

Przekonać rolników do zakładania związku zawodowego nie było łatwo, wielu
mieszkańców wsi pozostało obojętnych wobec tej inicjatywy, nie uznając jej za
własną. Jedni zapisywali się, bo nie chcieli odmówić, ale inni pragnęli, „żeby
na wsi była Polska”.„Kupa, kupa problemów. Wzorów brak” – notował Kapaon
w swym dzienniku. Pierwsze zebranie, z flagą i hymnem – poprzedzone sumą
z patriotycznym kazaniem księdza proboszcza – odbyło się w niedzielę 3 maja
1981 roku w remizie w Strachówce; „sala duża, ludzi dużo” i po trzech godzinach
gadania koło NSZZ RI „Solidarność” powstało. Zebrania wprawdzie miały charakter
informacyjny, ale gdy znaleźli się chętni do wypełnienia deklaracji członkowskich,
traktowano je jako zebranie założycielskie; granica między informacją a agitacją
łatwo się zacierała.
Bardzo zainteresowany przebiegiem akcji był ks. Iwanicki, który nie szczędził
zachęt do działania, a potem wspomagał organizatora nie tylko życzliwym słowem,
lecz także dokarmiał na plebanii i ratował kościelnym groszem. Wkrótce znaleźli
się też pomocnicy spośród miejscowych: Kazimierz Orzechowski (rocznik 1953)
ze wsi Zofinin i Jan Kalinowski (rocznik 1949) ze Strachówki, obaj wskazani przez
proboszcza. Orzechowski, jako pracownik służby rolnej (inseminator) znał całą
gminę i każde gospodarstwo, a ponadto dysponował służbowym motorowerem,
natomiast Kalinowski miał inwalidzkiego malucha, dzięki czemu łatwiej było dotrzeć
do odległych miejscowości.
W ciągu następnych dni zebrania odbyły się w kolejnych wioskach: Zofinin
(9 maja, 12 osób), Osęka (12 maja), Rozalin (13 maja, 42 osoby; odśpiewano
„Rotę”, zmówiono modlitwę w intencji Jana Pawła II – był to dzień zamachu na
papieża), Marysin („Przyszło siedem osób. Lista jest, funkcje rozdzielone”), Wiktoria,
Józefów (19 maja, 34 osoby), Annopol (19 maja, 13 osób), Kąty Czernickie (20 maja
w szkole), Młynisko (21 maja, 26 osób), Kąty Wielgi (22 maja, 17 osób), Borucza
(16 osób). Nie wiadomo oczywiście, ilu z obecnych złożyło podpis pod deklaracją
członkowską, w każdym razie dane te różnią się znacząco od zarejestrowanych
potem przez SB. Zorganizowano wszystkie 22 wsie w gminie, zwykle koło wiejskie
liczyło przynajmniej 10 osób, z tego kilka stanowiło zarząd. Chociaż „Solidarność”
zakładali głównie młodzi, to na zebrania przychodzili i starzy mieszkańcy, którzy
pamiętali autentyczną spółdzielczość, żołnierze 1920 roku i AK, działacze PSL
Stanisława Mikołajczyka, jak Józef Żegota z Osęki czy Józef Czerwiński w
Księżykach.
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„Naganiacz” z miasta
W nielicznych pozostałych w Siedlcach dokumentach związkowych (głównie
protokołach zjazdów i zebrań kierownictwa) nie pojawia się nazwisko założyciela
„Solidarności” rolniczej w gminie Strachówka. Był nim Józef Kapaon (rocznik 1953),
w tym czasie mieszkaniec Legionowa i student ATK w Warszawie; pisał akurat pracę
magisterską, czasem też dojeżdżał do starego, pustego, rodzinnego „letniaka”
we wsi Annopol. Na początku 1981 roku – jak wielu przedstawicieli generacji
„Solidarności” ze środowisk miejskich o konotacjach wiejskich – postanowił on
pomóc rolnikom, którzy pogrążyli się w bierności, założyć związek. Jego wybitnie
indywidualna akcja obywatelska „dla dobra wsi” zaczęła się na dobre wiosną
1981 roku, gdy po strajkach okupacyjnych i akcjach protestacyjnych władze PRL
ostatecznie zgodziły się na rejestrację NSZZ RI „Solidarność”.
Powstanie rolniczej „Solidarności” wsparł Kościół i osobiście Prymas Polski kard.
Stefan Wyszyński, ale także wielu duchownych na placówkach wiejskich wspomagało
zakładanie kół związkowych na swoich terenach. W połowie kwietnia 1981 roku
Józef Kapaon powiadomił o swych zamierzeniach proboszczów w Strachówce
i Pniewniku; „obaj stwierdzili to samo: marazm, obojętność, pijaństwo, i więcej nic,
głucho”. Od ks. Mieczysława Iwanickiego otrzymał listę, „z kim można pogadać”,
a od ks. Jerzego Borsa telefon do Czumów, którzy skontaktowali go z mecenasem
Janem Mizikowskim, znanym działaczem opozycji antykomunistycznej na Podlasiu.
Mizikowski, który miał już doświadczenie w zakładaniu kół „Solidarności” na wsi
(zwłaszcza w okolicach Węgrowa), „porozumiał się z Siedlcami” i Jan Dołęgowski,
przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność”,
wystawił studentowi z Warszawy upoważnienie do przeprowadzania zebrań
założycielskich. Kapaon dotarł również do Wiesława Kęcika w Warszawie, członka
KSS „KOR”, animatora niezależnego ruchu chłopskiego jeszcze przed sierpniem
1980 roku i głównego organizatora związku od września 1980 roku, od którego
dostał 100 egzemplarzy starego numeru drugoobiegowego pisma „Solidarność
Wiejska” z projektem statutu związkowego, „trochę znaczków” i innych druków
bezdebitowych. Tak wyposażony, „sam, w pojedynkę”, ruszył z plecakiem wiejskimi
drogami „do zagród”, rowerem lub pieszo.
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Kiełkowanie ziarna „Solidarności”
Pierwsze zebranie zarządów kół „Solidarności” z 18 wsi – ich liczba rażąco
odbiega od ustaleń SB – odbyło się 24 maja 1981 roku i można przypuszczać, że
wówczas wybrano władze gminne związku; przewodniczącym został Kazimierz
Orzechowski, w kierownictwie znaleźli się Jan Kalinowski i Stanisława Buśko,
„bardzo wykrzyczana baba”, której wszyscy się bali. Domagano się przydzielenia

Andrzej W. Kaczorowski
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lokalu, początkowo bezskutecznie, o czym świadczy odnotowany przez SB protest
11 czerwca 1981 roku w Strachówce. Postulowano też, by zatrudnić kogoś w gminie
i w ten sposób pracownikiem związkowym z pensją 5 tysięcy złotych został Józef
Kapaon. „Pracowałem lipiec, sierpień, wrzesień [1981 r.]: siedziałem w pokoju
przydzielonym przez naczelnika, jeździłem na rowerze po całej gminie, chodziłem
<po zebraniach>. Rower zajeździłem na tutejszych drogach, gardło zdarłem, papier
zapisałem. Pensję, ze składek związkowych, musiałem zbierać sam. Czy jest
z tego jakiś pożytek??” – zastanawiał się. W gablocie przed urzędem wywieszał
„gazetkę” w postaci kartki z informacjami pisanymi na maszynie. Niektóre zebrania
odbywały się w jego domu.
Okazało się, że choć „ludzie śpią, niczego sami nie zrobią”, to jednak
pod naciskiem „Solidarności” w gminie doszło do generalnej wymiany kadry
kierowniczej. „Jeden naczelnik musiał odejść, drugi, przywieziony w teczce od
wojewody, także. Teraz na tym stołku osiądzie dzięki nam tutejszy, bystry, ale
nerwus”. Wymieniono ponadto przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej,
prezesa GS „Samopomoc Chłopska”, dyrektora SKR i kierownika służby rolnej,
„a więc coś się tutaj zmieni”. „Jest w tym mój udział” – stwierdzał w swym dzienniku
pracownik związkowy „pełniący obowiązki działacza”. Nie zawsze bywało gładko,
SB odnotowała kilkudniowy protest pod koniec października 1981 roku dotyczący
SKR w Strachówce. Przedtem zaś był tzw. strajk podatkowy (odmowa zapłacenia
ostatniej raty podatku rolnego), powołano nawet Gminny Komitet Strajkowy,
a większość rolników zastosowała się do wezwania „Solidarności”. Kontrolowano
przydziały materiałów deficytowych w GS-ie, udało się też wywalczyć lokum
dla ośrodka zdrowia, a w remizie w Jadwisinie zawieszono krzyż procesyjnie
przeniesiony po poświęceniu w kościele w Jadowie.
Robota związkowa polegała na utrzymywaniu kontaktu z kierownictwem
wojewódzkim, zdarzało się więc „5 godzin młócenia plew w Siedlcach”; można
było się wówczas spotkać z przedstawicielami sąsiednich gmin. We wrześniu 1981
roku związkowcy ze Strachówki wsparli kolegów protestujących przeciw lokalnym
nadużyciom w Kłoczewie. Później delegaci organizacji gminnych przybywali do
stolicy województwa, gdy 5 listopada 1981 roku rozpoczął się zorganizowany przez
siedleckich działaczy NSZZ RI „Solidarność” strajk okupacyjny siedziby organizacji
młodzieżowych, który niebawem przerodził się w ogólnopolską akcję protestacyjną
związku; domagano się m.in. konstytucyjnych gwarancji nienaruszalności własności
chłopskiej oraz demokratycznych wyborów do gminnych rad narodowych. Jednym
ze wspierających był Józef Kapaon, który na przełomie listopada i grudnia 1981
roku spędził na strajku dziewięć dni, a następnie dojeżdżał do Siedlec; pisał
artykuły o wymianie przez rolników kartofli bezpośrednio za węgiel od górników,
był obserwatorem rozmów z komisją rządową, zawiózł też Zbigniewa Adamczuka
z kierownictwa strajku na spotkanie ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego.
Ze Strachówki do strajkujących docierał także Jan Kalinowski, raz dojechał

Kazimierz Orzechowski. Ich obecności nie odnotowano w dokumentacji strajkowej,
w księdze wspierających zachował się natomiast zapis, że Zarząd Gminny NSZZ
RI „Solidarność” w Poświętnem wpłacił 2 tysiące złotych.
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Od związku do samorządu
Wprawdzie stan wojenny zakończył krótki okres legalnej działalności związkowej
na wsi, jednak ożywienie społeczne wywołane powstaniem „Solidarności”
w gminie Strachówka nie było tylko słomianym ogniem. W 1984 roku władze partyjne
w Siedlcach dostrzegały wpływy solidarnościowe w trzech wsiach z tego terenu
(Strachówka, Osęka i Zofinin), podczas gdy w gminach Jadów i Poświętne nie
występowały takie problemy.
Po delegalizacji związku organizator „Solidarności” rolniczej powrócił do
Legionowa i od września 1982 roku pracował przez siedem lat jako katecheta
w parafii. Po założeniu rodziny przeniósł się do Annopola i w okresie przełomu
lat 1989-1990 przystąpił wraz z kolegami z „Solidarności” – wspomaganymi
przez Marka Dargasa i Sławomira Kuligowskiego z Mińska Mazowieckiego – do
tworzenia komitetu obywatelskiego; bliski kontakt utrzymywano z Krzysztofem
Szymańskim z sąsiedniej Korytnicy, który jako przedstawiciel rolników został posłem
Obywatelskiego Komitetu Parlamentarnego i bywał w Strachówce. Kandydaci
solidarnościowi wygrali pierwsze wybory samorządowe, w rezultacie Kazimierz
Orzechowski został przewodniczącym nowej rady, a Józef Kapaon wójtem gminy
Strachówka (1990-1994);później pracował jako nauczyciel. Odkrył miejsca związane
z Cyprianem Kamilem Norwidem, jego rodziną i przodkami wielkiego poety,
które udokumentował, pielęgnując tradycję lokalną w ramach Stowarzyszenia
„Rzeczpospolita Norwidowska” w Strachówce.
Organizator strajku w Siedlcach
O powstaniu związku w gminach Jadów i Poświętne brak przekazów źródłowych,
wiadomo jedynie, że aktywna w zakładaniu organizacji wiejskich na tym terenie
była Irena Żyłan ze wsi Twarogi, która w sąsiedniej gminie Łochów zorganizowała
rekordową w województwie siedleckim liczbę 26 kół skupiających ogółem tysiąc
rolników (według SB „Solidarność” rolnicza w całym województwie siedleckim liczyła
15 312 członków). Zapewne pomagał w tworzeniu ogniw „Solidarności” wiejskiej
w Jadowie i Poświętnem także mecenas Mizikowski.
Przewodniczącym Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Jadowie
został Wiktor Stasiak (rocznik 1949), który w 1978 r. przeniósł się z miasta na
wieś, kupując gospodarstwo rolne w Sulejowie; z zawodu był mechanikiem
samochodowym, wcześniej zaś pracował m.in. w Teatrze Muzycznym w Szczecinie
i w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego-Południe w Warszawie. O jego
działalności związkowej w gminie niewiele wiadomo, szybko natomiast stał się
czołowym działaczem w województwie, coraz bardziej znanym w kraju. 12 lipca
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1981 roku na pierwszym zjeździe statutowym NSZZ RI „Solidarność” w Siedlcach
kandydował – z inspiracji I. Żyłan – na przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego
(w I turze głosowania otrzymał najwięcej głosów); wszedł wówczas do Prezydium,
zostając sekretarzem Zarządu oraz do komisji interwencyjnej. Podczas dyskusji
zjazdowej postulował rozwiązanie SKR-ów i likwidację przywilejów dla gospodarstw
specjalistycznych. Wybrano go też na delegata na zjazd krajowy. 23 sierpnia
1981 roku Stasiak został wybrany przez Zarząd Wojewódzki na jednego z dwóch
przedstawicieli Siedlec do Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI
„Solidarność”.
Jak wspomina Zenon Borkowski, młody rolnik z gminy Jadów był wcześniej mało
znany w Siedlcach, wkrótce jednak okazał się bardzo utalentowanym działaczem.
„Oględny w słowach i gestach robił wrażenie nieśmiałego i flegmatycznego. Taki
sposób bycia zjednywał mu ludzi, był mocną stroną jego osobowości. W częstych
kontaktach z władzą ta <angielska flegma> wywierała dobre wrażenie i przynosiła
pożądany efekt. Merytoryczne wypowiedzi dla reżymowej prasy, komunikaty,
notatki służbowe, opracowania dla Urzędu Wojewódzkiego redagowane były dobrą
polszczyzną. Wszystko to odbywało się za jego wiedzą i <przechodziło przez jego
ręce>. Był mocną podporą dla W[acława] Sobotki [przewodniczącego Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ RI „Solidarność”] i E[dmunda] Drygiela [przewodniczącego
Komitetu Akcji Protestacyjnej w Siedlcach], znanego z górnolotności i wielkiego
patosu, właściwego właściwemu przywódcy związkowemu, który potrafił zjednywać
słuchających go rolników. Trzeba stwierdzić, że nie uprawiał wodolejstwa, lecz był
autentycznym rolnikiem na 15 ha ziemi. Solidarność była mu bliska. Dobrze rozumiał
tę ideę i zawsze podporządkowywał się wspólnym ustaleniom, jakie zapadały na
forum związku”.
Jako członek kierownictwa siedleckiej „Solidarności” rolniczej Stasiak
prowadził bardzo aktywną działalność związkową. Uczestniczył w rozmowach
z przedstawicielami władz wojewódzkich, które jednak nie przynosiły efektów,
co doprowadziło do ogłoszenia akcji protestacyjnej, a następnie podjęcia przez
rolników 5 listopada 1981 roku strajku okupacyjnego w budynku organizacji
młodzieżowych w Siedlcach; Stasiak należał do jego głównych organizatorów
i liderów, pełniąc rolę rzecznika prasowego i negocjatora. „Drygiel reprezentował
jako chłop, a robotę robił Wiktor” – wspomina Zofia Stasiak. Kontaktował się
z czołowymi działaczami związku, zabiegając w Warszawie o uznanie strajku za
akcję ogólnopolską, co nastąpiło 10 listopada 1981 roku; po zjeździe OKZ NSZZ RI
„Solidarność” 21-22 listopada 1981 roku w Santoku został wiceprzewodniczącym
Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Siedlcach. Organizował konferencje
prasowe, redagował komunikaty i gazetki strajkowe, brał udział 27 listopada
i 8 grudnia 1981 roku w rozmowach związkowej grupy negocjacyjnej z komisją
rządową, a 11 grudnia 1981 roku im przewodniczył.

W podziemiu
Stasiak pozostał na strajku w Siedlcach aż do jego rozwiązania już po ogłoszeniu
stanu wojennego 14 grudnia 1981 roku rano. Uniknął internowania, wyjeżdżając
z narzeczoną Zofią Witowską na miesiąc do swojej rodziny w Szczecinie, ale po
powrocie na gospodarstwo, którym zajmował się jego brat z matką, kontynuował
nielegalną działalność związkową. Przez dwa tygodnie ukrywał u siebie
poszukiwanego przez SB Stanisława Karpika, współtworzył podziemne struktury
„Solidarności” rolniczej i prowadził kolportaż druków bezdebitowych. Po zatrzymaniu
29 kwietnia 1982 roku w Sulejowie wiozącego ulotki Krzysztofa Szymańskiego
(bestialsko pobitego później w komisariacie MO w Węgrowie i aresztowanego)
nastąpiła druga fala internowań, która objęła również Stasiaka. Przebywał on
w obozach odosobnienia w Lublinie i Kwidzynie ponad siedem miesięcy, aż
do początków grudnia 1982 roku; był jedną z ofiar pobicia internowanych przez
strażników więziennych w sierpniu 1982 roku w Kwidzynie.
Po zwolnieniu zaangażował się w tworzenie duszpasterstwa rolników, brał
też udział w akcjach siedleckiego podziemia solidarnościowego; w latach 19831984 był członkiem Terenowej Komisji Wykonawczej „Solidarności” w Siedlcach.
Szykany i represje ze strony SB oraz trudna sytuacja rodzinna zmusiły go do
sprzedania gospodarstwa w Sulejowie i wyjazdu. W 1984 roku zatrudnił się jako
suwnicowy – brygadzista w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie; był
tam członkiem Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności”. W latach 1989-1990 pełnił
funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” na Wydziale
Budowy Kabin. Prowadził potem razem z żoną sklep warzywny w Pruszkowie,
a następnie własną działalność gospodarczą w firmie budowlanej. Zmarł w 2011 roku.
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Fenomen „Solidarności” wiejskiej
Z zebranych relacji i wspomnień działaczy wynika zupełnie inny obraz
aktywności związkowej niż ze statystyk SB. Strachówka – peryferyjna gmina
województwa siedleckiego (o Jadowie i Poświętnem brak niestety podobnych
materiałów źródłowych) – była dobrze zorganizowana, a tutejsza „Solidarność”
potrafiła skutecznie walczyć o interesy mieszkańców wsi. Mimo traumy stanu
wojennego, który wtłaczał życie społeczne ponownie w stare koleiny, obudzone
zrywem solidarnościowym nadzieje nie całkiem zgasły, co znalazło wyraz w okresie
przełomu lat 1989-1990. Zgromadzony potencjał nie został zmarnowany.
Na uwagę zasługuje fakt, że „Solidarność” rolniczą – co dobrze widać w wyżej
opisanych przypadkach – często zakładali ludzie spoza miejscowych środowisk
wiejskich. Kierujący się inteligenckim idealizmem Józef Kapaon rolnictwo poznawał,
pomagając gospodarzom przetrząsać gnój i grabić siano, Wiktor Stasiak był
właściwie rolnikiem „miastowym”, w dodatku niezbyt zakorzenionym w nowym
dla siebie terenie, podobnie jak jego sąsiadka Irena Żyłan; co więcej, ludzie
z zewnątrz niekiedy odgrywali w ruchu solidarnościowym na wsi ważną rolę jako
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czołowi działacze i doradcy związkowi. Paradoksalnie można uznać, że zarzuty
kierowane przez przedstawicieli władz PRL, jakoby „Solidarność” wiejską zakładali
emisariusze spoza wsi, nie całkiem były pozbawione podstaw; inna sprawa, że
sami rolnicy wykazali jednak wolę posiadania własnej reprezentacji związkowej.
Wydawać by się mogło, że fenomen „Solidarności” rolniczej zasługuje przede
wszystkim na poważne badania i analizy socjologiczne, póki żyją jeszcze
świadkowie i uczestnicy wydarzeń. Niestety, na tym polu obserwujemy kompletny
brak zainteresowania – nasi socjologowie wolą zajmować się antysemityzmem
na wsi polskiej. Należy ubolewać, że także historycy rzadko biorą na warsztat
„Solidarność” wiejską; brakuje zwłaszcza zapisu historii w skali lokalnej –
opracowano dzieje związku jedynie w kilkunastu spośród 49 województw, a prac
dotyczących działalności związkowej na terenie wiejskich gmin prawie w ogóle
nie ma.
Stan organizacyjny NSZZ RI „Solidarność” i sytuacja w poszczególnych gminach
ziemi wołomińskiej były zróżnicowane. Ówczesny podział administracyjny kraju,
w wyniku którego gminy wołomińskie znalazły się w granicach aż trzech województw,
nie stwarzał możliwości integracji działań związkowych. W nowych warunkach
transformacji ustrojowej „Solidarność” rolnicza zapisała ważną kartę jako główna siła
reformy samorządowej, nadając nowy kształt – także personalny – samorządności
lokalnej. Szkoda, że po blisko trzydziestu już latach od odzyskania niepodległości
nie zawsze i nie wszędzie umiemy o tym pamiętać.

„Solidarność” rolnicza na ziemi wołomińskiej w latach 1980-1990
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Czas na strajku spędzano na rozmowach, oglądaniu telewizji. Fot. M. Wereda.
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Poglądy polityczne mieszkańców Wołomina na
podstawie wyników wyborów w latach 1918-1938
W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości, właściwie nie było
liczącej się siły politycznej, która wyobrażała sobie ustrój państwa oparty na
innych zasadach, niż demokratyczne. Pierwsze wybory odbyły się jeszcze
w 1919 roku, 26 stycznia, kiedy kształt granic Polski nie był ustalony ani
gwarantowany umowami międzypaństwowymi. Ostatnie odbyły się niemal
w przeddzień II wojny światowej, 6 – 13 listopada 1938 roku.
Ustrój Rzeczpospolitej przez te lata zmieniał się i o wyborach w pełni wolnych
można mówić tylko w odniesieniu do dwóch elekcji: z roku 1919 i z roku 1922.
Kolejne wybory: 4-11 listopada 1928, wybory „brzeskie” 16-23 listopada 1930,
8-15 września 1935 i 6-13 listopada 1938 przebiegały w warunkach coraz mniej
demokratycznych.

Zebranie związkowe w starym domu Królów w Annopolu, jesień 1981 r.
(ze zbiorów Józefa Kapaona).

Wybory „brzeskie”
Po tzw. przewrocie majowym (12-15 maja 1926) realną władzę w Polsce, wbrew
zasadom ustrojowym, przejął marsz. Józef Piłsudski. Piłsudski i jego następcy,
początkowo przy wsparciu niektórych ugrupować politycznych (głównie PPS
i część PSL) doprowadzili do demontażu ustroju demokratycznego. Wybory po 1926
roku odbywały się w atmosferze administracyjnych nacisków, delegalizacji całych
ugrupowań politycznych (likwidacja Obozu Wielkiej Polski, politycznej organizacji
narodowców). Działaczy PSL i PPS, w tym byłego premiera Wincentego Witosa
oraz przywódcę Powstań Śląskich, Wojciecha Korfantego, więziono w Twierdzy
Brzeskiej, od czego powstała ironiczna nazwa wyborów „brzeskich” w 1930 roku.
W 1934 roku powstało tzw. Miejsca Odosobnienia w Berezie Kartuskiej, które
bez eufemizmów należało by nazwać jedynym polskim obozem koncentracyjnym
w historii. Więziono w nim prócz przestępców, ukraińskich terrorystów i komunistów,
przeciwników obozu sanacyjnego: działaczy chłopskich, narodowców, socjalistów,
publicystów niewygodnych dla władzy (np. Stanisława Mackiewicza). Nie brakowało
także zwykłych pobić poza wszelkimi legalnymi pozorami,a nawet skrytobójczych
mordów. Zarówno nielegalne, jak i legalne sposoby (zmiany ordynacji wyborczej)
spowodowały, że o ile w pierwszym sejmie ustawodawczym w 1919 roku zasiadali
przedstawiciele 9 komitetów, w 1928 reprezentantów do sejmu wprowadziły 24
ugrupowania, o tyle w ostatnim sejmie z 1938 roku istniało jedno ugrupowanie
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(sanacyjny Obóz Zjednoczenia Narodowego), prócz tego zasiadali w nim posłowie
niezrzeszeni związani z obozem piłsudczykowskim i przedstawiciele mniejszości
narodowych. Miejsca w senacie w ostatnich wyborach w II RP obsadzili wyłączenie
przedstawiciele OZN.
Przytoczone fakty pokazują, że wyniki wyborów w II RP nie mają jednakowej
wartości informacyjnej na temat poglądów politycznych Polaków biorących w nich
udział. Najciekawsze są oczywiście wyniki wolnych wyborów z pierwszych lat po
odzyskaniu niepodległości. Wyniki głosowania są także interesujące dla zbadania
stosunków narodowościowych, ponieważ mniejszości narodowe budowały
własne, równoległe ugrupowania polityczne. Porównanie wyników głosowania
z deklarowaną w spisach powszechnych narodowością może dać ciekawe
informacje na temat integracji mniejszości narodowych wyrażanej poprzez
głosowanie na ogólnokrajowe, a nie mniejszościowe komitety.

ustrojem komunistycznym i wymogami cenzury, częściowo zapewne również
poglądami autora, ideowego komunisty, tajnego współpracownika służb PRL3,
w III RP współtworzącego ruch neomarksistowski. Uzasadnia to konieczność
ponownego przyjrzenia się wynikom głosowania w wyborach w powiecie
radzymińskim ze szczególnym uwzględnieniem Wołomina.
Zmiany ordynacji, rozpad i powstanie nowych ugrupowań i komitetów oraz
de facto przejście od wyborów wolnych do sterowanych uniemożliwia prostą,
statystyczną analizę danych ze wszystkich głosowań. W związku z tym przyjąłem
na potrzeby niniejszego artykułu chronologiczny porządek badań, analizując
poszczególne wybory i ich wyniki.
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Źródła wiedzy o wyborach
Źródłem informacji o wyborach są wydane jeszcze przed II wojną opracowania
statystyczne. Wybory z lat 1922- 1930 doczekały się opracowania przez Główny
Urząd Statystyczny w pracach: Statystyka wyborów do sejmu i senatu odbytych
w dniu 5 i 12 listopada 1922 roku, Statystyka Polski, t. VIII, Warszawa 1926,
Statystyka wyborów do sejmu i senatu odbytych w dniu 4 i 11 marca 1928 roku,
Statystyka Polski, T. X, Warszawa 1930, Statystyka wyborów do sejmu i senatu
z dnia 16 i 23 listopada 1930 roku, Statystyka Polski, seria C, zeszyt 4,Warszawa
1935. Niestety, jak łatwo wynika z dat wydania poszczególnych tomów, ostatnie dwie
elekcje przez wojną pozostały bez tak dokładnego opracowania statystycznego,
gdyż na przeszkodzie ich opracowania stanęła wojna. Przytoczone wyniki wyborów
z 1935 roku pochodzą z dość przypadkowego źródła, mianowicie z prasy codziennej
(Kurier bydgoski, s. 5-6, Nr 211 z 12 września 1935). Wyniki wyborów z 1938 roku
opublikowane zostały w Monitorze Polskim, nr 264, r. 1938. Prócz tego, cennym
źródłem informacji o samych posłach są prace Tadeusza i Witolda Rzepeckich,
zawierające prócz wyników wyborów także informacje o wybranych osobach wraz
ze zdjęciami1.
Powyższe opracowania były już wykorzystane przez Ludwika Hassa w artykule
„Wołomin w okresie międzywojennym”2. Wyniki wyborów zostały jednak poddane
bardzo fragmentarycznej analizie i w specyficznym kontekście skupienia się głównie
na dziejach ruchu komunistycznego, co częściowo jest uzasadnione ówczesnym
1

2

T. Rzepecki, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1919 roku z życiorysami i podobiznami 311-stu posłów sejmowych,
mapą okręgów wyborczych oraz 3-ma tabelami statystycznemi wykazującemi ilości oddanych głosów i siły
stronnictw politycznych, Poznań 1920, T. i W. Rzepeccy, Sejm i senat 1922 - 1927. Podręcznik dla wyborców,
zawierający wyniki wyborów w powiatach, okręgach, województwach, podobizny senatorów i posłów sejmowych
oraz mapy poglądowe, Poznań 1923, T. i W. Rzepeccy, Sejm i senat 1928-1933. Podręcznik zawierający wyniki
wyborów w województwach, okręgach i powiatach, podobizny posłów sejmowych i senatorów, statystyki i mapy
poglądowe, Poznań 1928.
L. Hass, Wołomin w okresie międzywojennym [w:] Dzieje Wołomina i okolic, red. L. Podchorodecki, Warszawa
1984.
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WYBORY W 1919 ROKU
Wybory roku 1919 były wyborami szczególnymi – pierwszymi, powszechnymi,
wolnymi do polskiego sejmu. Dość powiedzieć, że frekwencja w gminie Radzymin
wyniosła wówczas 100%!4. Wołomin znalazł się w okręgu 17, na który składały
się powiaty radzymiński, miński oraz prawy brzeg powiatu warszawskiego. Do
obsadzenia było 7 mandatów, zaś siedziba komisji znajdowała się w Mińsku
Mazowieckim5. Uprawnionych do głosowania było 37207, zaś ważnych głosów
oddano 29772 przy 145 nieważnych6. Frekwencja w całym powiecie wyniosła 80 %.
W wyborach tych bezapelacyjnym zwycięzcą był Związek Ludowo – Narodowy.
Zarejestrował on dwie listy, z których jedna otrzymała 10231 głosów, a druga 3044.
Trudno powiedzieć, czy zarejestrowanie dwóch list było spowodowane ordynacją,
która w jakiś sposób dawała się oszukać takimi manewrami, czy skłóceniem
działaczy. Wydawca opracowania o wyborach, w tabeli sumującej poparcie
dla poszczególnych ugrupowań, wyliczył głosy oddane na Związek LudowoNarodowy na 18343, czyli sumę wszystkich list mających w nazwie „narodowa”.
Związek Ludowo-Narodowy był partyjną emanacją Narodowej Demokracji, a więc
ugrupowania łączącego różne nurty prawicowe, chrześcijańskie i nacjonalistyczne,
pod duchowym przywództwem Romana Dmowskiego. Drugie miejsce w powiecie
zajęło ugrupowanie „Grupa wyborców bezpartyjnych stojących na gruncie
narodowym” z wynikiem 2823 głosy. Dopiero na trzecim miejscu uplasowało się
PSL „Wyzwolenie” z wynikiem 2271 głosów. PSL „Wyzwolenie” było partią chłopską
o profilu lewicowym (w odróżnieniu od bardziej konserwatywnego PSL „Piast”).
Kolejny wynik osiągnęła lista „Przedstawicieli mieszkańców gmin i pow. Radzymin
stojący na gruncie bezpieczeństwa narodowego” - 2098 głosów. Następne miejsce
zajmowało ugrupowanie największej w powiecie mniejszości narodowej: Żydowskie
Stronnictwo Ludowe z wynikiem 1939 głosów. Było to partyjne ugrupowanie tzw.
3

Kryptonim „Pegaz”. Służba Bezpieczeństwa wobec Towarzystwa Kursów Naukowych 1978–1980, red.
Ł. Kamiński, G. Waligóra, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2008, s. 213, 384, 464, 489.

4

T. Rzepecki, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1919..., s. 141.

5

Tamże, s. 19.

6

Tamże, s. 141.
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folkistów, to jest zwolenników autonomii narodowej w ramach diaspory. Wybory
w 1919 były największym sukcesem wyborczym folkistów w II RP. Kolejny wynik
osiągnęła Polska Partia Socjalistyczna (472), lewicowa partia niepodległościowa,
w której działalność polityczną zaczynał między innymi Józef Piłsudski. Za nią
uplasowała się Socjalistyczna Demokratyczna Partia „Poalej Syjon”7 (Robotnicy
Syjonu) z wynikiem 248 głosów. Partia ta, jak sama nazwa wskazuje, była
ugrupowaniem socjaldemokratycznym i skupiała Żydów o poglądach lewicowych
i syjonistycznych, a więc dążących do utworzenia własnego, narodowego państwa
żydowskiego. Ostatnie miejsca zajęła lista „Grupy włościańskie” - 209, zaś najmniej
głosów otrzymała lista „Wyborców z obwodu głosowania gm. Karczew” - 2 , co nie
powinno dziwić w powiecie radzymińskim8.
Wybory pokazały wielką popularność ugrupowań narodowych. Po zsumowaniu
głosów na wszystkie listy „narodowe” wychodzi, że na polską narodową
prawicę zagłosowało 18343 wyborców, tj. 61% wszystkich wyborców. Jeśli od
liczby wyborców odejmiemy głosy oddane na partie żydowskie, to będzie to
66%. Jeszcze większą przewagę uzyskali żydowscy folkiści nad lewicowymi
syjonistami, zdobywając 89% głosów ludności żydowskiej. Rezultatem wyborów
było przyznanie mandatów siedmiu reprezentantom 17 okręgu wyborczego9.
Związek Ludowo-Narodowy wprowadził czterech posłów: Franciszka Bucznego
(Jabłonna), Juliana Wróblewskiego (Warszawa), ks. Kazimierza Sobolewskiego
(Mińsk Mazowiecki), Szczepana Bochenka (Borkowo), Juliana Łabędę (Nowy Dwór
Mazowiecki) . PSL „Wyzwolenie” wprowadziło dwóch reprezentantów, Antoniego
Anusza, oraz Stanisława Kielaka z Tłuszcza. Warto zatrzymać się przy tej osobie,
jako reprezentancie z naszego powiatu, a przy tym noszącym nazwisko często
pojawiające się w Wołominie. Stanisław Kielak z zawodu był rolnikiem. Urodzony
25. V. 1885 w Jasienicy, ukończył szkołę początkową w Postoliskach i 5-miesięczny
kurs rolniczy w Sokołówku. Był wójtem gminy Tłuszcz, przewodniczącym dozoru
szkolnego. Był także prezesem Stowarzyszenia Rolniczo-Handlowego, członkiem
zarządu Kółka rolniczego, członkiem zarządu Stowarzyszenia Spożywczego.
W 1906 był członkiem komitetu redakcyjnego pisma ludowego „Siewba” i czonkiem
„towarzysta firmowokomandytowego wydawniczego” „Siewba”10.
Prócz Stanisława Kielaka, z naszego powiatu pochodził jeden z zastępców listy nr 2
– czyli osób, które w razie rezygnacji bądź innego losowego przypadku zastąpiłyby
posłów - Jan Modzelewski, gospodarz z miejscowości Ciemno (Ciemne?) powiat
radzymiński11.

WYBORY W 1922 ROKU
Wybory 1922 roku odbyły się w warunkach po uchwaleniu nowej konstytucji
tzw. marcowej, uchwalonej 17 marca 1921 roku. Konstytucja powołała druga izbę
parlamentu – senat. Przyjęto nową ordynację wyborczą, ustalającą liczbę posłów
444, zaś liczbę senatorów na 111 (¼ liczby posłów). 372 posłów wybierano z list
okręgowych, zaś 72 z tzw. list krajowych. Podobnie z list krajowych wybierano
18 senatorów. Kraj podzielono na 64 okręgi. Wołomin należał wraz z powiatem
radzymińskim, mińskim i warszawskim do okręgu 212. Do zdobycia było w nim 5
mandatów, o które starało się 77 kandydatów13. W wyborach tych dysponujemy
dokładniejszymi danymi dla samego miasta Wołomina. Na 6248 mieszkańców
Wołomina, uprawnionych do głosowania było 2520, głosowało 1884, ważnych
głosów oddano 1855. Frekwencja wyniosła więc 75%.
Najwięcej głosów padło znów na listę narodowych demokratów: Chrześcijański
Związek Jedności Narodowej zdobył 946 głosów14, to jest ponad 50% ważnych
głosów. Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, przez przeciwników
politycznych przezwany „Chjeną”, był koalicją Związku Ludowo-Narodowego,
Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy, Narodowo-Chrześcijańskiego
Stronnictwa Ludowego i Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego.
Drugie miejsce zajął Blok Mniejszości Narodowych Rzeczpospolitej Polskiej,
w warunkach mazowieckich będący głównie listą reprezentującą Żydów. Zdobył
on 517 głosów, co stanowiło 28% głosów15. Ugrupowanie będące porozumieniem
ugrupowań białoruskich, niemieckich, ukraińskich i żydowskich powstało w 1922
roku z inicjatywy posła Izaaka Grünbauma, w przyszłości jednego z założycieli
państwa Izrael. Skupiał on wówczas wszystkie żydowskie ugrupowania polityczne,
poza socjalistami i folkistami.
Trzeci wynik otrzymała lista Polskiej Partii Socjalistycznej: 298, co stanowiło
16% ważnych głosów16. Kolejne miejsce zajęło Narodowe Zjednoczenie Ludowe
„Polskie Centrum”: 59 głosów17. Była to grupa rozłamowa ze Związku LudowoNarodowego, która wystartowała w tych wyborach w koalicji ze Stronnictwem
Katolicko-Ludowym i Klubem Mieszczańskim. Znalazło się także w Wołominie 15
wyborców głosujących na Komunistyczny Związek Proletarjatu Miast i Wsi, który
był komitetem wyborczym nielegalnej Komunistycznej Partii Robotniczej Polski.
Partia ta, w późniejszych latach działająca jak Komunistyczna Partia Polski powstała
w 1918 roku ze zjednoczenia radykalnie lewicowych ugrupowań PPS-Lewica
i Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Nie uznawała państwa polskiego
i dążyła do jego likwidacji.
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7

W historiografii polskiej przyjęty jest zapis nazwy tej partii „Poalej Syjon”, jednak w źródłach dotyczących
wyborów pojawia się różnoraka pisownia nazwy tego ugrupowania, np. „Poale-Sion”.

8

T. Rzepecki, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 1919..., Poznań 1920, s. 141. Warto zauważyć, że suma podanych
w opracowaniu głosów ważnych nie sumuje się do ilości oddanych głosów na poszczególne listy. Być może
zatem podane wyniki nie są pełne.

9

Tamże, s, 140-141.

12 Statystyka wyborów do sejmu i senatu odbytych w dniu 5 i 12 listopada 1926 roku, Warszawa 1926, s. 1.
13 Tamże, s. 6.
14 Statystyka wyborów do sejmu i senatu odbytych w dniu 5 i 12 listopada 1926... , s. 16.
15 Tamże.

10 Tamże, s. 142.

16 Tamże.

11 Tamże, s. 143.

17 Tamże.
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Jedenaście głosów zdobył Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy, czyli folkiści.
Cztery głosy zdobyli żydowscy komuniści z Ogólnego Żydowskiego Związku
Robotniczego w Polsce, znanego szerzej pod nazwą Bund (jid. związek). Trzy
głosy oddano na listę PSL „Wyzwolenie” i Lewica Ludowa. Dwa głosy uzyskało
Polskie Stronnictwo Ludowe18.
Rezultatem wyborów było przyznanie ośmiu mandatów poselskich dla ChZJN
i jednego dla PPS19. Wybrani posłowie, to Antoni Marylski, reprezentujący Związek
Ludowo-Narodowy, ziemianin mieszkający w Pędzicach k. Warszawy, prezes Koła
Rolniczego i publicysta, Juljan Łabęda z Narodowo Chrześcijańskiego Stronnictwa
Pracy, ślusarz z Nowego Dworu, ks. Adam Wyrębowski z Klubu ChrześcijańskoNarodowego, będący wówczas Naczelnym Kapelanem Policji Państwowej,
Ignacy Rowicki ze Związku Ludowo-Narodowego, dyrektor gimnazjum w Mińsku
Mazowieckim oraz Adam Pragier z Warszawy, reprezentujący Polską Partię
Socjalistyczną doktor ekonomii, były legionista20.
Wyniki wyborów do senatu zostały przedstawione w statystyce bez podziału
na poszczególne miasta powiatu. Przytoczone wyniki dotyczą Wołomina
i Radzymina łącznie. Mieszkańców w miastach powiatu było wówczas 10449,
z czego uprawnionych do głosowania: 3040. Oddano ważnych głosów 2328.
Najwięcej głosów w powiecie zdobyła lista ChZJN z wynikiem 1224 głosy (52%).
Drugie miejsce zajął Blok Mniejszości Narodowych, z wynikiem 942 głosy (40%!).
122 głosy uzyskało PPS (5%). Padły również głosy na PSL „Wyzwolenie” (14),
KPRP (10), Unię Narodowo-Ludową (7) Narodowe Zjednoczenie Ludowe “Polskie
Centrum”(7), oraz na Żydowski Demokratyczny Blok Ludowy (2). Z województwa
warszawskiego wybrano 7 senatorów, pięciu z ChJZJN. Po jednym z Bloku
Mniejszości i PPS. Byli to: ks. Józef Teodorowidz (Klub Chrześcijańsko – Narodowy,
arcybiskup obrządku ormiańskiego), Michał Bojanowski (Zjednoczenie Ludowo –
Narodowe, Klice pow. Ciechanów), Błażej Krzywkowski (Zjednoczenie Ludowo
– Narodowe, Strzelno p. Ciechanów), Stanisław Brun (Zjednoczenie Ludowo –
Narodowe, przemysłowiec z Warszawy), Bolesław Bielawski (Zjednoczenie Ludowo
– Narodowe, adwokat z Warszawy), Lejb Kowalski (Koło Żydowskie w Senacie
– Klub Senatorów Żydowskich w Radzie Narodowej – Stronnictwo Syjonistyczno –
Ortodoksyjne „Mizrachi”, był to nurt religijnego syjonizmu), Ksawery Prauss (PPS,
były legionista, nauczyciel z Warszawy, członek TOPR i członek zarządu Muzeum
Tatrzańskiego w Zakopanem)21.

WYBORY W 1928 ROKU
Wybory roku 1928, choć przeprowadzone wg tej samej ordynacji, miały już
zupełnie inny charakter, niż te z roku 1922. Od poprzednich wyborów miały miejsce
przełomowe wydarzenia polityczne, głównie tzw. przewrót majowy (12-15 maja 1926
roku). Część oddziałów wojskowych wypowiedziała posłuszeństwo konstytucyjnym
organom państwa. Doszło do wojny domowej, w której poległo ok. 400 osób, mniej
niż połowa spośród ludności cywilnej (ofiary cywilne to gapie, ale też ochotnicy,
którzy przyłączyli się do walk). W efekcie realna władza w państwie przeszła od
sejmu do nieformalnej grupy utworzonej wokół marszałka Piłsudskiego. Także
formalnie zmianie uległ ustrój państwa dzięki tzw. noweli sierpniowej, wzmacniającej
rolę rządu i prezydenta względem parlamentu. W listopadzie 1926 wprowadzono
cenzurę, wzmacnianą kolejnymi aktami prawnymi, aż do wyrzucenia zapisu
o wolności prasy z konstytucji kwietniowej (1935). Powstało też nowe ugrupowanie
związane z piłsudczykami: Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Mimo, że Józef
Piłsudski był kojarzony z lewicą, BBWR był otwarty na przedstawicieli wszelkich
warstw społecznych i najwięcej wyborców zabrał Endecji, a podstawowym spoiwem
ugrupowania była lojalność wobec marszałka. Zapewne nie bez znaczenia – przy
wszystkich innych szykanach, jak cenzura czy aresztowania działaczy – było takie
ułożenie kolejności komitetów na liście wyborczej, że pierwsze miejsca zajmowały
ugrupowania związane w obozem władzy: BBWR, PPS, PSL „Wyzwolenie”, zaś
najsilniejsze ugrupowanie opozycyjne wobec piłsudczyków, jak Lista Katolicko –
Narodowa, zajmował miejsce 24, po komitetach mniejszości ukraińskiej i białoruskiej
i mniejszych ugrupowaniach prawicowych, przed blokiem PSL „Piast”.
Powiat radzymiński, tak jak poprzednio, należał do 2 okręgu22. W Wołominie
uprawnionych do głosowania było 5136. Głosowało 3428, a ważnych głosów było
3410. Frekwencja wyniosła 67%. Najwięcej głosów zdobył BBWR: 1284. Drugie
miejsce zajęło PPS: 636 głosów. Na trzecie miejsce spadła Endecja, startująca
jako Lista Katolicko – Narodowa, z wynikiem 544 głosów. Kolejne miejsce zajęły:
Ogólno – Żydowski Narodowy Blok Wyborczy do Sejmu i Senatu utworzony
przez Agudę (właściwie Agudat Israel, ugrupowanie żydowskich konserwatystów,
pozostające pod wpływem chasydzkich cadyków, głównie rezydującego w Górze
Kalwarii Abrahama Altera) i folkistów, z wynikiem 355 głosów, Jedność Robotniczo –
Chłopska (ugrupowanie wyborcze komunistów): 300, Blok Mniejszości Narodowych:
284, Bund: 4 , PSL „Wyzwolenie”: 2 oraz Polski Blok Katolicki Polskiego Stronnictwa
Ludowego i Chrześcijańskiej Demokracji: 1 głos23.
W rezultacie wyborów przyznano pięć mandatów: 2 dla BBWR, jeden dla PSL,
jeden dla PPS „Wyzwolenie” i jeden dla Związku Ludowo-Narodowego24. Byli to:

22

18 Tamże.
19 Tamże, s. 118.

22 Statystyka wyborów do sejmu i senatu odbytych w dniu 4 i 11 marca 1928 roku, Warszawa 1930, s. XIII.

20 T. Rzepeccy, Sejm i senat 1922 – 1927… , s. 128.

23 Tamże, s. 4.

21 T. Rzepeccy, Sejm i senat 1922 – 1927..., s. 437-438.

24 Tamże, s. XLIII.
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Antoni Anusz (BBWR, Warszawa, Urzędnik Ministerstwa Przemysłu i Handlu) 25,
Marian Sobolewski (BBWR, publicysta z Warszawy, współredaktor „Dnia Polskiego”
i tyg. „Polak”), Jan Nowak (PSL „Wyzwolenie” z Warszawy)26. Z obecnego powiatu
wołomińskiego pochodził wybrany z listy Związku Ludowo-Narodowego Ludwik
Wiśniewski, lekarz z Jadowa. Urodzony w 1867 był „prezes straży ogniowej
i Czerwonego Krzyża, członkiem dozoru kościelnego, «Sokoła» o licznych innych
towarzystw”27. Warto wspomnieć także o Stanisławie Kielaku, z Chrzęsnego
k. Tłuszcza, który był zastępcą listy 1 (BBWR). Wcześniej był posłem w latach
1919-1920. Z obecnego powiatu wołomińskiego pochodził zastępca listy 3 (PSL
„Wyzwolenie”), Bolesław Koskowski, rolnik z – wg źródła - „Milhatowa k. Kłębowa”
pow. radzymiński, w czym można domyślać się Michałów k. Klembowa28.
Wyniki wyborów do senatu podobnie jak z poprzednich wyborów, posiadamy
tylko dla całego powiatu radzymińskiego. Uprawnionych było 5394, głosujących:
3095, ważnych głosów: 3048. Zwyciężyła BBWR osiągając 1053 głosy. Na drugim
miejscu był Blok Mniejszości Narodowych: 600 głosów, na trzecim Lista Katolicko –
Narodowa: 585 głosów, dalej PPS: 424 głosy, Związek Siły Chłopskiej: 61 głosów,
PSL „Wyzwolenie”: 9 głosów, Stronnictwo Chłopskie: 1 głos29. Rezultatem wyborów
było przyznanie dwóch mandatów BBWR, dwóch PPS, i po jednym Związkowi –
Ludowo – Narodowemu, PSL „Wyzwolenie” i Blokowi Mniejszości Narodowych.
Wybrani z województwa warszawskiego senatorowie, to: Dorota Kłuszyńska (PPS),
St. Grzuszczyński (PPS), Wacław Szuyski (BBWR), Stefan Perzyński (BBWR),
Stanisław Godlewski (Zw. Lud.- Nar.), Tomasz Nocznicki (PSL „Wyzwolenie”) oraz
Salem Budzyner (Blok Mniejszości Narodowych)30.

z Centrolewu, 3 z centroprawicy i 5 z UNDO (Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo
– Demokratyczne). Jednym z uwięzionych był poseł z okręgu 2 zawierającego
powiat radzymiński, Adam Pragier z PPS. Uwięzionych wypuszczono za kaucją po
wyborach. Następnie odbył się ich proces („brzeski”), w czasie którego 10 z nich
(w tym Adama Pragiera) uznano winnymi. Pragier początkowo nie uznał wyroku
i udał się na emigrację, jednak później powrócił i część wyroku odbył. Uwięzienie
posłów opozycji, a następnie tzw. proces brzeski, stały się symbolami bezprawia
Sanacji. Warto zauważyć, że wśród uwięzionych i skazanych byli niezwykle
zasłużeni polscy politycy, wielokrotny premier Wincenty Witos oraz Wojciech
Korfanty, przywódca Powstań Śląskich. Wincenty Witos udał się na emigrację,
skąd powrócił dopiero w 1939 roku.
Oficjalnie ordynacja tych wyborów pozostała bez zmian. Wołomin nadal
znajdował się w okręgu nr 2, wraz z powiatami warszawskim, radzymińskim
i mińskim31. Wyniki wyborów do sejmu w Wołominie przedstawiały się następująco:
uprawionych było 6576, głosujących 4109, zaś ważnych ważnych głosów oddano:
4056. Frekwencja wyniosła więc 62%. Najlepszy wynik ponownie osiągnął BBWR:
2120 głosów, drugie miejsce Lista Narodowa wystawiona przez powstałe na
miejsce Związku Ludowo – Narodowego Stronnictwo Narodowe: 501. Trzecie
miejsce zajął Centrolew (ugrupowanie składające się z PPS, PSL „Wyzwolenie”,
Stronnictwa Chłopskiego „Piast” i partii chadeckich) z wynikiem 385. 357 głosów
zdobył Ogólno-Żydowski Narodowy Blok Gospodarczy (lista wyborcza Agudy), Blok
Obrony Praw Narodowości Żydowskiej (syjoniści – przeciwnicy BBWR i Agudy)
272 głosy, Jedność Robotniczo – Chłopska (komuniści) 198 głosów, PPS dawna
Frakcja Rewolucyjna (lista rozłamowców z PPS popierających Piłsudskiego) 193,
Chrześcijański komitet Wyborczy 14 głosów, Bund 7 głosów, Katolicki Blok Ludowy
6 głosów, Poalej Syjon 1 głos32. W wyniku wyborów trzy mandaty przypadły BBWR,
po jednym Stronnictwu Narodowemu, i Centrolewowi33.
Posłami z okręgu 2 zostali: Stanisław Kielak (BBWR, z Chrzęsnego pod
Tłuszczem, po raz drugi)34, Jan Nosek (PSL „Wyzwolenie”, rolnik)35, Adam Pragier
(PPS, po raz kolejny)36, Ignacy Rowicki (Lista Narodowa, nauczyciel z Mińska
Mazowieckiego)37, Marian Sobolewski (BBWR, publicysta, Warszawa lub Janków
Nowy k. Wołomina, po raz kolejny)38.
Wyniki wyborów do senatu w okręgu 2 wypadły następująco: BBWR: 181499,
Lista Narodowa: 104906, Blok Obrony Praw Narodowości Żydowskiej: 29594,
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WYBORY „BRZESKIE” 1930
Wybory w 1930 roku były przedterminowe, spowodowane rozwiązaniem
parlamentu przez prezydenta Mościckiego. Była to oczywiście decyzja Józefa
Piłsudskiego. Ugrupowanie parlamentarne piłsudczyków, czyli BBWR, osiągnęło
w poprzednich wyborach zbyt niski wynik, aby przeprowadzić zmiany w ustroju
państwa w kierunku dalszego wzmocnienia władzy wykonawczej. Konsolidacja
opozycji, szczególnie Centrolew, mogła wręcz doprowadzić do utraty władzy
przez siły ulegające autorytetowi Piłsudskiego. Sukcesem opozycji prawicowej
było w 1929 roku postawienie przed Trybunałem Stanu min. Czechowicza, który
przeznaczył środki z pieniędzy budżetowych na kampanię wyborczą BBWR.
W związku z tym ogłoszono przedterminowe wybory. Dwa miesiące przed wyborami
osadzono w twierdzy brzeskiej, bez wyroku sądowego, 20 posłów opozycji, 10
25 T. Rzepeccy, Sejm i senat 1928-1933.., s. 18.

31 Statystyka wyborów do sejmu i senatu z dnia 16 i 23 listopada 1930 roku, Warszawa 1935, s. IX.
32 Statystyka wyborów do sejmu i senatu z dnia 16 i 23 listopada 1930 roku, s. 2.
33 Tamże, s. XXVIII.

26 Tamże.

34 Skład osobowy sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 2 maja 1930, Warszawa 1930, s. 16.

27 Tamże.

35 Tamże, s. 24.

28 T. Rzepeccy, Sejm i senat 1928-1933... .

36 Tamże, s. 27.

29 Statystyka wyborów do sejmu i senatu odbytych w dniu 4 i 11 marca 1928 roku, Warszawa 1930, s. 124.

37 Tamże, s. 29.

30 T. Rzepeccy, Sejm i senat 1928-1933…, s. 188-190.

38 Tamże, s. 31.
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Ogólno-Żydowski Narodowy Blok Gospodarczy: 23027, PPS dawna Frakcja
Rewolucyjna: 3278, PPS „Lewica”: 37, Jedność Robotniczo-Chłopska (komuniści):
6467. Rezultatem wyborów było przyznanie 4 foteli senatorskich BBWR, dwóch
Liście Narodowej oraz jednego Centrolewowi39. Senatorami zostali: Stanisław
Godlewski (Stronnictwo Narodowe, ziemianin)40, Witold Kamieniecki (BBWR,
historyk)41, Dorota Kłuszyńska (PPS, publicystka)42, Stefan Laurysiewicz (BBWR,
przemysłowiec)43, Stefan Perzyński (BBWR, adwokat)44, Zygmunt Wasilewski
(Stronnictwo Narodowe, literat)45, Marceli Wiechowicz (BBWR, mistrz piekarki)46.
Wyniki wyborów pokazały mimo zwycięstwa BBWR, rosnącą siłę opozycji.
O ile dla Centrolewu wybory były nieudane (nie bez znaczenia było z pewnością
uwięzienie czołowych działaczy w czasie wyborów), o tyle Endecja odbudowała
swoje siły po ciosie, jakim był przewrót majowy. Interesująca jest wzmianka o adresie
publicysty BBWR, Mariana Sobolewskiego w Nowym Jankowie. Jest to świadectwo
rozwijającego się osadnictwa willowego, którego ślady do dziś odnajdujemy
w Wołominie i okolicach.

Nowa ordynacja wymusiła nowy podział na okręgi. Wołomin trafił wraz z powiatem
radzymińskim do okręgu 850. Z okręgu tego zostali wybrani posłowie: po raz kolejny
Stanisław Kielak z wynikiem 35643 (OZN), oraz Stefan Dąbrowski (OZN, ziemianin)
z wynikiem 26774. Pozostali kandydaci to byli: Bronisław Kozik (nauczyciel) 18442
głosów, August Siedlecki (rolnik) 7075 głosów, Józef Nodzykowski (rolnik) 12720
głosów, Wiktor Wiśniewski (rolnik) 8911 głosów51.
Kolejne przedterminowe wybory ogłosił prezydent Mościcki rozwiązując
13 września 1938 parlament. Wybory 6 – 13 listopada 1938 roku wyłoniły z okręgu
8 dwóch posłów: Józefa Nodzykowskiego, oraz Feliksa Kamińskiego52.
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LATA 1935 I 1938
Wybory w latach 1935 i 1938 zostały przeprowadzone wg nowej ordynacji
wyborczej. Ordynacja ta została wytworzona zgodnie z pryncypiami zdefiniowanymi
przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Ilość posłów miała być zmniejszona,
zaś ordynacja odpartyjniona 47. W efekcie powstała dosyć skomplikowana,
dwustopniowa konstrukcja. Najpierw następował wybór delegatów, następnie
delegaci opracowywali listę kandydatów do sejmu, dopiero tak przygotowane listy
były poddawane głosowaniu powszechnemu w dwumandatowych okręgach. Z kolei
wybory do senatu w ogóle były wyborami pośrednimi, przez delegatów. Ordynacja
była oczywiście krytykowana przez opozycję, jako konstrukcja budująca nie tyle
odpolityczniony parlament (co jest oksymoronem), co raczej panowanie jednej
partii48. Różnica między wynikami wyborów lokalnych a wyborami parlamentarnymi
nie pozostawiały wątpliwości, że ordynacja ta w niewielki stopniu oddaje poparcie
społeczne na poszczególne ugrupowania49.

39 Statystyka wyborów do sejmu i senatu z dnia 16 i 23 listopada 1930, s. XXIX.
40 Skład osobowy i komisje senatu Rzeczpospolitej Polskiej, styczeń 1931 r, Warszawa 193, s. 7.
41 Tamże.
42 Tamże, s. 8.
43 Tamże.
44 Tamże, s. 10.
45 Tamże, s. 13.
46 Tamże.
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Podsumowanie
Wyniki wyborów pokazywały, że ludność okolic Wołomina dosyć aktywnie
brała udział w życiu politycznym. Trzeba zauważyć, że udział w wyborach wraz
z kolejnymi wyborami malał (z ok 80% w 1919 do 62% w 1930). Było to świadectwo
zarówno rozczarowania systemem demokratycznym, jak i świadomości mniejszego
znaczenia parlamentu w systemie sanacyjnym.
W wolnych wyborach (1919, 1922) zdecydowanie wygrywały ugrupowania
narodowo – demokratyczne. Oznacza to, że większość politycznie aktywnych
mieszkańców Wołomina miało poglądy prawicowe, przy czym ówczesna Endecja
akcentowała silnie coś, co dziś nazwalibyśmy budowaniem społeczeństwa
obywatelskiego. W warunkach autorytarnych rządów sanacji, pierwsze miejsce
w głosowaniu zajęło BBWR, a następnie OZN. Taki stan rzeczy wynikał zarówno
z działań administracji państwa kierowanej przez piłsudczyków, jak i z problemów
wewnętrznych obozu narodowego, będącego zawsze konglomeratem różnych
ugrupowań. Poparcie dla BBWR niewiele mówi nam o poglądach politycznych
rozumianych jako polityczny światopogląd, ponieważ było to ugrupowanie
scalane przez osobę Józefa Piłsudskiego, a nie przez dobrze zdefiniowany
program polityczny. Duże poparcie dla autora przewrotu majowego w mieście
wcześniej gremialnie głosującym na Endecję pokazuje na skuteczność
propagandy sanacyjnej. Ludwik Hass opisał to zjawisko – językiem swojej epoki –
następująco: „koła drobnomieszczańskie Wołomina i ulegające ich oddziaływaniu
środowiska robotnicze częściowo przeniosły swoje sympatie polityczne
z prawicy nacjonalistyczno – klerykalnej na nowo powstały obóz prorządowy”53.
Ugrupowanie piłsudczyków zdołało skutecznie skomunikować się z wyborcami
i odpowiedzieć na ich oczekiwania. Jest to także świadectwo zawodu demokracją
parlamentarną, skoro ugrupowanie popierające wojskowy zamach stanu zdołało
zdobyć i utrzymać tak wielkie poparcie społeczne. Hass nie wykluczył także

47 Marek Woźnicki, Wybory do sejmu i senatu s świetle ordynacji wyborczych z 1935 r., Studia Iuridica Lublinensia
2014, nr 22, s. 394.

50 Ordynacja wyborcza do Sejmu, Dz. U. z 1935 r. nr 47, poz. 319, s. 807.

48 Tamże, s. 401.

52 Monitor Polski., Nr. 264, s. XXI.

49 Tamże, s. 402.

53 Ludwik Hass, Wołomin..., s. 118.

51 Kurier Bydgoski, s. 5-6, Nr 211 z 12 września 1935.
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poparcia dla BBWR ze strony ludności żydowskiej: „Przypuszczać wolno, iż wśród
głosów oddanych na listę prorządową była również pewna liczba żydowskich
głosów drobnomieszczańskich”54. Faktem jest, że Józef Piłsudski cieszył się
wielką popularnością wśród Żydów, co przeniosło się nawet na ówczesnych
emigrantów do Palestyny55. Dosyć stabilne wyniki ugrupowań żydowskich i ich
wysokie notowania właśnie w wyborach w 1928 każą przypuszczać, że nawet
jeśli to zjawisko miało w Wołominie miejsce, to w niewielkim stopniu. Niestety, nie
dysponujemy rozstrzygającymi w tej sprawie danymi na temat frekwencji wyborczej
w poszczególnych grupach narodowościowych.
Kolejnym ugrupowaniem cieszącym się stabilnym poparciem w Wołominie było
PPS. Mimo, że Wołomin był miastem w dużym stopniu robotniczym, to poparcie
dla partii socjalistycznej nigdy nie przekroczyło 500 głosów. W kolejnych wyborach
poparcie zyskiwali konkurencyjni dla PPS komuniści startujący pod szyldem
„Jedności Robotniczo – Chłopskiej”, zdobywając nawet kilkaset głosów. Jest to
niewątpliwe świadectwo niepewności socjalnej w obliczu światowego kryzysu,
który dosięgnął także Wołomina.
Drugą, najważniejszą grupą wyborców w Wołominie byli Żydzi. Zsumowane
głosy oddane na listy mniejszości narodowych wahały się między 524 (1922 r.),
a 643 (1928 r.). Poza wyborami 1919 roku, kiedy zdecydowanie wygrali wśród
żydowskiej ludności folkiści, rysuje się wyraźna przewaga zwolenników nurtu
konserwatywnego, tj. Agudy. Wołomińscy wyborcy narodowości żydowskiej
popierali żydowskie ugrupowania ortodoksyjne i zapewne z takich środowisk
sami się wywodzili. W mniejszym stopniu głosowali na folkistów i syjonistów.
Zdecydowanie mniejszym poparciem liczonym w pojedyncze głosy cieszyły się
żydowskie ugrupowania lewicowe: Poalej Syjon i Bund. Liczebność ludności
przyznającej się w Wołominie do wyznania mojżeszowego wynosiła 3079 (49,3 %
ludności miasta, stan na rok 1921). Na tym tle 524 głosy oddane na ugrupowania
żydowskie wydają się być wyborem większości uprawionych do głosowania
dorosłych deklarujących narodowość żydowską. Ponieważ w kolejnych latach
głosów na ugrupowania żydowskie przybyło (wraz z ogólną liczbą uprawnionych),
to wynika z tego jednoznacznie, że żydowska ludność była stabilną bazą wyborców
żydowskich partii narodowych.
Zdecydowanie małym poparciem w Wołominie PSL „Wyzwolenie”, a jeszcze
mniejszym PSL „Piast”. Jako partie skupione na kwestiach agrarnych z bazą
wyborców wśród rolników, nie znajdywało zbyt wielu wyborców na terenie miasta.
Poparcie dla poszczególnych opcji politycznych wynikało z działalności lokalnych
środowisk wyznających określone poglądy polityczne. Na zbadanie czekają

poszczególne środowiska polityczne działające w międzywojennym Wołominie
oraz ich wyborcza i pozawyborcza aktywność.
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54 Tamże.
55 Więcej o tym ciekawym zagadnieniu: Ewa Kurek, Wokół stereotypów: Judasz i Haman w jednym stali domu [w:]
Poza granicą solidarności. Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945, Lublin 2008, s. 121.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018

Ks. Arkadiusz Rakoczy

Poczet burmistrzów Wołomina
Na wstępie chciałbym podziękować mgr inż. Łukaszowi Borucowi oraz
lic. Norbertowi Dziwińskiemu za pomoc w pracach nad artykułem, a także
w poszukiwaniach materiałów źródłowych. Dziękuję również pracownikom
odwiedzonych archiwów za wyrozumiałość.
Dzisiejszy Wołomin, jest wzmiankowany jeszcze w XV w. jako wieś. Miejscowość
ta miała charakter wsi folwarcznej, aż do czasu jej zakupu przez Henryka
Konstantego Woyciechowskiego. On to jako pierwszy rozparcelował część
przynależnych mu ziem i zaczął je sprzedawać. Jednocześnie zachęcał swoich
znajomych do osiedlania się tutaj.
Osada miejska
Niewątpliwie akcji parcelacyjnej, jak i rozwojowi osadnictwa sprzyjała stacja
kolei żelaznej znajdująca się nieopodal. W wyniku lokowania kolejnych fabryk oraz
intensywnego osadnictwa wieś z charakteru folwarcznego, zaczęła nosić znamiona
osady miejskiej. W związku z tym jeszcze w roku 1912 mieszkańcy tutejszych wsi/
osiedli złożyli wniosek o przyznanie Wołominowi statusu osady miejskiej.
Osada miejska jest to miejscowość zbyt mała, aby została uznana za miasto,
jednocześnie posiadająca charakter typowo miejski. Pierwotnie na terenach zaboru
rosyjskiego nie było zbyt wielu osad miejskich, natomiast na skutek represji po
powstaniu styczniowym, wszystkie miasta, którym odebrano prawa miejskie zaczęły
stanowić osady miejskie.
Status osady miejskiej Wołominowi został nadany w trakcie trwania I wojny
światowej przez okupanta pruskiego. W tym miejscu można odnotować wybór
pierwszej osoby na stanowisko „burmistrza” Wołomina. Został nim Józef Strohmajer.
Niemniej zbyt długo nie piastowało tego stanowiska, ponieważ został mianowany
burmistrzem i komisarzem osady miejskiej 25 marca 1917 roku, a już dnia
30 października 1917 roku komisarzem osady został Antoni Przygoda. Autorom
nie udało się dotrzeć do dokładnej daty, kiedy Antoni Przygoda został zdjęty ze
stanowiska. Jego miejsce zajął Józef Lewański.
Z dniem uzyskania przez Wołomin statutu miasta, 4 lutego 1919 roku, na
pierwszym posiedzeniu Rady Miasta w dniu 9 marca 1919 ze stanowiska wójta
zostaje „awansowany” na stanowisko burmistrza Józef Lewański (1919-1920),
a jego zastępcą został dotychczasowy wice wójt Władysław Tokarzewski.

Ks. Arkadiusz Rakoczy
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W roku 1920 burmistrzem zostaje Mieczysław Czajkowski (1920-1929).
W latach 1921-22 inż Czajkowski był właścicielem huty szkła „Wołomin”. W 1923
zorganizował Klub Sportowy „Huragan” w Wołominie. Burmistrz ten odszedł ze
stanowiska w świetle niesławy w związku z upadkiem Banku Spółdzielczego.
Zapadł wyrok uniewinniający. Niemniej na jego miejsce został mianowany Kazimierz
Majerski.
Kazimierz Majerski (1929-1930) swoją funkcje komisarza rządowego objął na
wniosek wojewody z chwilą zdjęcia z urzędu Mieczysława Czajkowskiego. Zadania
pełnił od roku 1929 do 1930. Miał wiele planów wobec miasta, natomiast czas
pełnienia funkcji nie pozwolił na ich realizację.
W 1930 roku powrócił na stanowisko burmistrza inż. Mieczysław Czajkowski
(1930-1932). Już w 1931 roku w „Kurierze Warszawskim” w ogłoszeniu o przetargu
na roboty asenizacyjne, ponownie podpisuje się jako burmistrz. Zastąpiony został
21 maja 1932 roku przez komisarzy rządowych. Decyzją p. wojewody Twardo,
powziętą w porozumieniu z wydziałem wojewódzkim, w 1932 roku zostały złożone
z urzędu magistraty i burmistrzowie oraz rozwiązane rady miejskie w Grójcu
i Wołominie. Posunięcie to zostało wywołane „małą inicjatywą pod względem
gospodarczym, niedomaganiem gospodarki finansowej, nadmiernym obdłużeniem
i naruszeniem sum przechodnich”.

się jeszcze kilka okazów. Niezbędne materiały do budowy ulic produkowała
uruchomiona betoniarnia miejska, otwarto Elektrownię Miejską. Równocześnie
burmistrz Józef Cichecki zainicjował budowę szkoły powszechnej oraz szkoły
średniej na Wołominku.
8 lipca 1938 roku burmistrz Józef Cichecki z rąk Premiera RP otrzymał
Srebrny Krzyż Zasługi za osiągnięcia w porządkowaniu Pruszkowa i Wołomina,
a w sierpniu 1938 roku z rąk Wojewody Warszawskiego – Medal za Długoletnią
Pracę Samorządową.
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Plany działania
Komisarz rządowy Lucjan Samek (1932-33) pobudował hale targowe oraz
zapoczątkował prace nad odwodnieniem Wołomina. Nie miał Wołomin szczęścia do
placówek finansowych. W atmosferze pogłosek o nadużyciach ogłosił w końcu 1932
roku upadłość Bank Spółdzielczy, w którego władzach zasiadali znani miejscowi
działacze gospodarczy i przedsiębiorcy. W I kwartale następnego roku wykryto
nadużycia w Bezprocentowej Kasie Żydowskiej.
Kolejnym komisarzem rządowym został Teodor Roszko (1933-1934).
W dniu 27 maja 1934 odbyły się wybory samorządowe do rad miejskich.
Objąwszy 1 listopada 1934 roku funkcję burmistrza Wołomina Józef Cichecki
(1934-43) rozpoczął pracę od podstawowego porządkowania miasta, którego
nawet główne ulice nie posiadały twardej nawierzchni i były prawie nieprzejezdne.
Rada Miejska pod przewodnictwem burmistrza Cicheckiego opracowała plany
działania. Już wiosną 1935 roku zaczęło się generalne porządkowanie, głównie
ciągów komunikacyjnych. Ulice otrzymały twarde nawierzchnie oraz chodniki.
Obsadzone też zostały efektownymi głogami posadzonymi na bocznych trawnikach.
Równocześnie, po rozparcelowaniu części posiadłości, należących do ówczesnych
właścicieli Wołomina – Woyciechowskich, nowi właściciele działek budowali
domy. Powstała wzorcowa ulica Powstańców, którą władze miasta jako pierwszą
w Wołominie skanalizowały, wyposażyły w asfaltową nawierzchnię, chodniki
i obsadziły pięknymi, purpurowo kwitnącymi głogami, z których do dzisiaj zachowało
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Realia okupacyjne
Dalszy rozwój miasta wstrzymał wybuch II wojny światowej. Zgodnie z tajnymi
dyrektywami władz państwowych, urzędnicy pełniący funkcje samorządowe,
w wypadku zajęcia Polski przez hitlerowców, zobowiązani zostali do utrzymania
i pełnienia możliwie najdłużej funkcji samorządowych dla dobra społeczeństwa
i miasta. Burmistrz Cichecki ściśle się do tych wytycznych zastosował, pozostając
na swoim stanowisku. We wrześniu 1939 roku, gdy rozpoczęła się wojna, utworzono
szpital polowy. Szpital ten został wyposażony przez społeczeństwo i bardzo szybko
zorganizowany. Gdy 10 września Wołomin został zbombardowany i częściowo
spalony przez hitlerowskie samoloty, szpital był w stanie przyjąć kilkudziesięciu
ciężko rannych ludzi i udzielić im skutecznej pomocy. Burmistrz Józef Cichecki
osobiście wizytował szpital i w ramach możliwości magistratu organizował pomoc
w zakresie zaopatrzenia w żywność, leki oraz w środki opatrunkowe. Pod okupacją
Niemcy w Wołominie ustanowili silny garnizon wojskowy z komendantem wojskowym
miasta, który utrzymał dotychczasowe władze samorządowe miasta, zobowiązując
je jednocześnie do pełnego podporządkowania się władzom niemieckim.
W 1942 roku nastąpił dramatyczny dla burmistrza Józefa Cicheckiego nacisk
niemieckich władz okupacyjnych, które żądały jego urzędowego współudziału
w likwidacji getta żydowskiego (wcześniej J. Cichecki próbował nie dopuścić do
utworzenia getta w Wołominie) i wywózce Polaków do Niemiec na przymusowe
roboty. Na to burmistrz nie mógł się zgodzić. Potajemnie opuścił Wołomin i ukrywał
się, zmieniając często miejsce pobytu. 26 stycznia 1943 roku, podczas odwiedzin
rodziny w Wołominie, został aresztowany przez gestapo, oskarżony o działanie
na szkodę państwa niemieckiego i osadzony w więzieniu na Pawiaku. Dzięki
dowództwu Armii Krajowej udało się zmienić kwalifikację prawną oskarżenia
Józefa Cicheckiego z działalności sabotażowej przeciwko państwu niemieckiemu
na oskarżenie o przestępstwo gospodarczo – kryminalne. Dzięki temu zaistniała
możliwość przeniesienia go z Pawiaka do więzienia mokotowskiego. W Sądzie
Wojennym odbył się proces, w wyniku którego Józef Cichecki otrzymał wyrok ośmiu
miesięcy więzienia. Po upływie tego czasu odzyskał wolność.
Po krótkiej regeneracji Józef Cichecki otworzył sklep papierniczy w Warszawie.
Sklep stał się tajnym miejscem przygotowywania papieru gazetowego do druku
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pism konspiracyjnych, na druk których papier był dostarczany przez sklep
papierniczy prowadzony w Wołominie przez Mirona – najstarszego syna burmistrza
Cicheckiego. Po wybuchu Powstania Warszawskiego i po bitwie pancernej, którą
stoczyły armie sowiecka i niemiecka w rejonie Wołomina, Radzymina i Mińska
Mazowieckiego, Niemcy odzyskali Wołomin. We wrześniu 1944 roku, przystąpili
do przymusowej ewakuacji mieszkańców Wołomina, pędząc ludzi piechotą na
zachód. Ciężko chory wówczas Józef Cichecki wraz z rodziną został wypędzony
z Wołomina i umieszczony w obozie zorganizowanym dla Polaków w Pruszkowie.
Aby zapewnić rodzinie egzystencję l lutego 1945 roku Józef Cichecki podjął pracę
w szpitalu w Pruszkowie jako intendent, a dnia 2 sierpnia 1945 roku rozpoczął pracę
w wydziale handlu Urzędu Wojewódzkiego, znajdującego się wówczas w Aninie.
10 kwietnia 1953 roku przeszedł na emeryturę. Od 25 czerwca 1953 roku pracował
na pół etatu w Wojewódzkiej Centrali Aptek w Warszawie. Po trzech miesiącach
pracy ciężko zachorował i zmarł 7 listopada 1953 roku. Został pochowany
11 listopada 1953 roku na cmentarzu w Pruszkowie.
Józef Cichecki był człowiekiem pracowitym, uczciwym, prawym i skromnym.
Był człowiekiem wierzącym i religijnym. Wielkim patriotą. Kochał ludzi i dla nich
pracował. Żył bardzo skromnie, pod koniec życia mieszkał w Pruszkowie nie mając
nawet własnego mieszkania. Zgodnie z zaświadczeniem wydanym Józefowi
Cicheckiemu w roku 1945, pełnił on funkcję burmistrza Wołomina do 31 października
1943 roku, w międzyczasie będąc aresztowanym przez Niemców i więziony od
4 lutego do sierpnia 1943 roku.

mokotowskim pod zarzutem zamachu na Belweder. Był założycielem w 1937 roku
roku partii Zjednoczenie Narodów Słowiańskich. Ciekawą informacją jest to, że
był on rodzonym bratem Tadeusza Mścisław-Dymowskiego (1885-1961), posła
na sejm Ustawodawczy II RP (klub: Zjednoczenie Mieszczańskie), oraz na sejm
I kadencji II RP (wybrany z listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej,
a później należał do klubu Chrześcijańsko Narodowego Stronictwa Pracy). Sama
postać Brunona Dymowskiego jest na tyle ciekawa i barwna, że zasługuje na
oddzielny artykuł. Warto tu nadmienić, że na początku roku 1946 był podejrzany
o zawłaszczenie środków finansowych, będących własnością miasta, co stanowiło
przedmiot dochodzenia przez organy wojewódzkie. Niemniej jednak zgodnie
z zaświadczeniem wystawionym przez burmistrza Stefana Wardka, Brunon
Dymowski sprawował swój urząd od stycznia 1945 roku (co rozmija się ze stanem
z ankiety osobowej z chwili przyjęcia do pracy), aż do dnia 31 sierpnia 1947 roku.
W tym samym okresie, bo od dnia 22 czerwca 1945 roku został wybrany na
stanowisko wiceburmistrza Zygmunt Zatoński. Na dzień nominacji Zatoński odbywał
wojskową służbę komunikacyjną na kolejach, z której został zwolniony w sierpniu
1945 roku. Warto zauważyć, że zgodnie z dokumentami osobowymi Zygmunt
Zatoński zrzekał się stanowiska wiceburmistrza Wołomina 9 marca 1945 roku.
W związku z zawiłą sytuacją Brunona Dymowskiego w na przełomie 1945/46 roku,
obowiązki burmistrza miasta przejął na pewien czas Zatoński Zygmunt (protokoły
zdawczo-odbiorcze z dnia 2,4 i 5 stycznia 1946 roku).
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Kolejni włodarze
W tym miejscu brakuje informacji kto zastąpił Józefa Cicheckiego na stanowisku
burmistrza zatwierdzonego przez okupanta. Konspiracja podporządkowana
lewicy powołała Miejską Radę Narodową już 10 lutego 1944 roku, a stanowisko
przewodniczącego objął Kazimierz Purek. Urząd ten piastował przez około
2 miesiące, bo już w kwietniu 1944 roku na tym stanowisku znajduje się Mieczysław
Lipert.
Pierwszym po przejściu linii frontu burmistrzem miasta był od września 1944
roku Edward Suchnicki (1944-1945). Przeszedł on do pracy w samorządzie
garwolińskim.
W kolejnym roku dnia 5 marca 1945 roku na stanowisko burmistrza został
wybrany Brunon Bronisław Dymowski (1945-1947). Jest to niewątpliwie
ciekawa i barwna osoba. Urodził się 31 maja 1887 roku w Nowym Dworze pod
Warszawą. Głównie pracował jako dziennikarz i literat. Miał ukończone 2 kursy
na Uniwersytecie Petersburskim. Już od roku 1912 roku angażował się w ruchy
socjal-demokratyczne, oraz jako dziennikarz wydawnictw o podobnym charakterze.
W 1918 roku jako komendant straży ogniowej angażował się w rozbrojenie Niemców
w północnej części Warszawy. Natomiast w 1920 roku przebywał w więzieniu
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Czasy powojenne i PZPR
Kolejni burmistrzowie czasów powojennych to: Stefan Wardak (1947 –
1948), Nikander Niepostyn (1948 - 1950) zmarły 30.01.1964 r. oraz Zdzisław
Wieczorkiewicz (1950 – 1954). Mieli oni niewielka władzę zależąc od wytycznych
z PZPR.
Od 1954 do 1972 roku zamiast funkcji burmistrza jego obowiązki pełnił
przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej. Byli nimi: Zdzisław Wieczorkiewicz
(1954-1958), Tadeusz Polak (1958-1960), ponownie Zdzisław Wieczorkiewicz
(1960-1963).
W 1963 roku na przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej (liczącej 50 osób,
z czego 9 kobiet), został wybrany Teodor Chabrowski (1963-1967), i pełnił tę
funkcję do 1967 roku. Jego zastępcą był od roku 1965 Alfred Szczerbicki. Alfred
Szczerbicki (1967-1972) został w 1967 roku kolejnym „burmistrzem” Wołomina.
Zgodnie z uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 22 sierpnia
1972 roku jako przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej) został
zatwierdzony Józef Szyba (1972-1973). W tym czasie obowiązki przewodniczącego
Powiatowej Rady Narodowej pełnił Zdzisław Sikorski. Sama uchwała wyboru Józefa
Szyby na przewodniczącego jest datowana na 22 czerwca 1972 roku.
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W związku z reformą administracji samorządowej zostało utworzone stanowisko
Naczelnika Miasta. Wniosek w sprawie powołania na stanowiska Naczelnika
miasta Wołomin dla Józefa Szyby (1973-1974) wystawiony jest przez prezydium
powiatowej Rady Narodowej w Wołominie z dniem 27 listopada 1973 roku.
Natomiast już 31 sierpnia 1974 Józef Szyba wnioskuje o rezygnację ze stanowiska
naczelnika miasta Wołomin ze względów rodzinnych. Pismo w tej sprawie w dniu
4 września 1974 roku przedstawił zastępca naczelnika powiatu Władysław
Krajewski. W piśmie tym jest również wskazana data z jaką Józef Szyba miałby
być odwołany, a mianowicie 15 września 1974 roku. Kilka dni po rezygnacji Józef
Szyba został powołany na dyrektora Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołominie, pod dokumentem podpisał się naczelnik
powiatu Stanisław Kozakiewicz.
Po Józefie Szybie obowiązki przejmuje Bogdan Kowalski (1974-1980).
W roku 1980 zachodzi zmiana na stanowisku naczelnika miasta. W dniu
11 listopada 1980 roku funkcję tę pełni Józef Klimaszewski (1980-1981).
W związku z przejściem Józefa Klimaszewskiego do pracy w Najwyższej Izbie
Kontroli, zostaje odwołany ze stanowiska z dniem 21 lipca 1981 roku.
Naczelnikiem Miasta ponownie został Bogdan Kowalski (1981-1986).
Z dniem 1 maja 1986 roku na stanowiska naczelnika miasta i gminy Wołomin
został powołany Jerzy Adam Turek (1986-1990). W tym czasie funkcję
przewodniczącego Rady Narodowej Miasta i Gminy pełnił Jan Michalik. Jerzy
Turek zostaje na tym stanowisku zastąpiony przez Franciszka Polikarpa Bulika.

Historia Wołomina pisana poprzez postacie włodarzy miasta wymaga dokładnego
opracowania. Trudno znaleźć wiarygodne dokumenty, a znalezione - właściwie
zinterpretować. Żadna z postaci nie doczekała się większej monografii. To zadanie
do kolejnych tomów „Rocznika Wołomińskiego”. Być może pojawią się również
uściślenia dotyczące czasu zajmowania funkcji przez poszczególne osoby. Autor
wraz ze współpracownikami jest życzliwie nastawiony na wszelkie podpowiedzi, aby
ten zarys problematyki doczekał się pełnego opracowania, być może w odrębnej
publikacji.
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Wolny samorząd po 1989 roku
O burmistrzach Wołomina od 1990 roku możemy przeczytać w artykule napisanym
przez p. Czesława Sitarza „25 lat Odrodzonego Samorządu Terytorialnego”
zamieszczonym w „Roczniku Wołomińskim” tom XI, 2015. Byli nimi:
Franciszek Polikarp Bulik (1990-1994) – Burmistrz, Przewodniczący Zarządu
Pełnił on swój urząd od 20 czerwca 1990 roku do 30 czerwca 1994 roku.
Jerzy Mikulski (1994-1998) – Burmistrz, Przewodniczący Zarządu 1 lipca 1994
roku.
Paweł Solis (1998-2002) – Burmistrz – Przewodniczący Zarządu 5 listopada1998
roku.
Jerzy Mikulski (2002-2010) wybrany 11 listopada 2002 roku w bezpośrednich
wyborach (zgodnie z nowymi przepisami ordynacji wyborczej) oraz ponownie
w dniu 26 listopada 2006 roku.
Ryszard Madziar (2010 - 2014)
Elżbieta Radwan (od 2014) Wybrana burmistrzem w 2014 roku oraz ponownie
w I turze 21 października 2018 roku.
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Komisarz osady
1917 Józef Strohmajer - burmistrz i równocześnie nowo wybrany komisarz osady
1917 – 1918 Antoni Przygoda
Wójt
1918 - 1919 Józef Lewański
Burmistrz 1919 - 1954
1919 – 1920 Józef Lewański
1920 - 1929 Mieczysław Czajkowski
1929 – 1930 Kazimierz Majerski jako komisarz rządowy
1930 – 1932 Mieczysław Czajkowski
1932 - 1933 Lucjan Samek komisarz rządowy
1933 - 1934 Teodor Roszko komisarz rządowy
1934 – 1942 Józef Cichecki
1944 - 1945 Edward Suchnicki
1945 - 1947 Brunon Bronisław Dymowski
1947 - 1948 Stefan Wardak
1948 - 1950 Nikander Niepostyn
1950 - 1954 Zdzisław Wieczorkiewicz
Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej 1954-1973
1954 - 1958 Zdzisław Wieczorkiewicz
1958 - 1960 Tadeusz Polak
1960 - 1963 Zdzisław Wieczorkiewicz
1963 - 1967 Teodor Chabrowski
1967 - 1972 Alfred Szczerbicki
1972 – 1973 Józef Szyba
Naczelnik Miasta (i Gminy) 1973-1990
1973-1974 Józef Szyba
1974-1980 Bogdan Kowalski
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Historia właścicieli
I. ARTYKUŁY,
STUDIA,Duczek
ROZPRAWY
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1980-1981 Józef Klimaszewski
1981-1986 Bogdan Kowalski
1986-1990 Jerzy Adam Turek
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018

Łukasz Boruc

Burmistrz od 1990
1990 - 1994 Franciszek Polikarp Bulik
1994 - 1998 Jerzy Mikulski
1998 - 2002 Paweł Solis
2002 - 2010 Jerzy Mikulski
2010 - 2014 Ryszard Madziar
od 2014 Elżbieta Radwan

Historia właścicieli Duczek
ciąg dalszy wraz z uzupełnianiem

Na wstępie chciałbym w szczególny sposób podziękować dwóm osobom
bez których pomocy ten artykuł by nie powstał: Norbertowi Dziwińskiemu,
lic. historii, który poświęcił swój czas na przejrzenie ksiąg hipotecznych
w Archiwum Państwowym w Warszawie, oddział w Otwocku, oraz ks. lic. mgr.
Arkadiuszowi S. Rakoczemu, który służył zarówno swoją wiedzą, jak i bogatymi
zbiorami z zakresu historii. Obu Panom należą się również podziękowania
za pomoc w redakcji i nadania ostatecznego kształtu niniejszego artykułu.

Józef Cichecki
BM WWL 1934-42.
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Dla historii własności ziemskiej Ziemi Wołomińskiej w wieku XVIII i na początku
wieku XIX dysponujemy licznymi źródłami zarówno pierwotnymi, jak i wtórnymi.
Niekiedy nie są one ze sobą zgodne, a co za tym idzie określenie rzeczywistego
biegu wydarzeń jest utrudnione. Z taką dokładnie też sytuacją mamy do czynienia
w przypadku właścicieli dóbr Lipiny i Duczki. Z jednej strony informacje zamieszczone
przez również autorów opisujących historię ziem tutejszych, opisują sprzedaż przez
Franciszka S. Nakwaskiego dóbr Lipiny, Duczki i Wołomin Wawrzyńcowi Meyerowi
w roku 17941. Natomiast w świetle innych dokumentów fakt ten zaczyna być wątpliwy.
Jednym z istotnych dokumentów, które ukazują inny przebieg historii własności
tych dóbr, mogą być księgi hipoteczne. Należy tu jednak mieć na uwadze, że
księgi hipoteczne zostały ustanowione dla tych terenów dopiero dnia 13 czerwca
roku 1820.2 Dlatego historię własności w nich zapisaną należy traktować jako
podpowiedź, czy też sugestię, a nie jako fakt natury pewnej.
Na podstawie odtworzonej historii dóbr Lipiny, Duczki i Wołomin w księgach
hipotecznych (księgi te do roku 1853 obejmują te dobra wspólnie, co sugeruje
że w chwili ustanowienia ksiąg wszystkie te ziemie były pod zarządem jednego
właściciela) historia własności tych terenów wygląda w sposób trochę odmienny
niż ten opisany w Roczniku Wołomińskim t. XIII. Na wstępie należy zaznaczyć
że poniższy opis dziejów dóbr Lipiny i Duczki, wraz z Wołumin i Krępe bazuje
na odtworzonej historii tych ziem w księgach hipotecznych zajętych pod kolej
żelazną warszawsko-petersburską.3 Na rok 1795 r. jest wzmiankowana sprzedaż
1

J. Stryjek, Kalendarium Wołomina do roku 1939, Urząd Miejski w Wołominie, Wołomin 2004, I; B. Jamska et al.,
STUDIUM HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE DO REWITALIZACJI „STARÓWKI WOŁOMIŃSKIEJ” Cz. I,
Warszawa 2005.

2

Dodatek Drugi do Gazety Warszawskiej, Obiweszczenia, Komisyia Hypoteczna Woiewództwa Mazowieckiego,
„Gazeta Warszawska w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 1.04.1820, pp. 17–18, http://ebuw.uw.edu.pl/
dlibra/docmetadata?id=63292&from=publication.

3

Zbiór dokumentów grunta na Dobrach Lipiny Duczki powiat stanisławowski zajęte pod kolej żelazną warszawskopetersburską (78/515/0/-/947), n.d.
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Fragment ogłoszenia wzywającego właścicieli wskazanych dóbr do
Kommissyi Hypotecznej Woiewództwa Mazowieckiego celem uregulowania
Hipoteki Dóbr Ziemskich4.
dóbr Duczki i Lipiny, między Klemensem Nakwaskim, a Franciszkiem (Salezym)
Nakwaskim za sumę 131 000 zł.5 Kolejnym aktem kupna/sprzedaży miała być
sprzedaż dóbr Wołumin i Krępe za sumę 52 000 zł przez Marcyiannę z Wołumskich
Szerminę w roku 1800.6 Warto tu zauważyć że Marcyianna, jest prawdopodobnie
córką Franciszka Wołuńskiego h. Lubicz, a żoną Pawła Szyrmy, posła na sejm
wielki.7 Należy mieć tu na uwadze, że przekształcenia zapisu imienia, czy nawet
nazwiska, występują dosyć często w dokumentach z XIX wieku i starszych, co jest
związane z ustnym przedstawianiem się oraz umiejętnościami piszącego, który
zapisywał je zgodnie z tym co usłyszał.
Przypisywanie zakupu dóbr Lipiny i Duczki Wawrzyńcowi Mejerowi w 1795 r.,
wydaje się brać źródło w dwóch faktach. Pierwszym z nich są nekrologi, które
zamieszczono zarówno w Kurierze Warszawskim, jak również w Gazecie
Warszawskiej, w której to wzmiankowano o śmierci Wawrzyńca w dworze
w Zagościńcu, nabożeństwo żałobne odbył się w kościele parafialnym w Kobyłce,
a sam pochówek w grobie murowanym na cmentarzu w Radzyminie. 8
Z tego faktu niewątpliwie wynika, że właścicielem Zagościńca był Wawrzyniec
Mejer.9 W tej sytuacji zastanawiającym staje się fakt czemu nie zamieszkiwał on
ani w dworze w Lipinach, ani w Wołuminie (jeżeli był ich właścicielem). Drugim
elementem, który mógł sugerować fakt zakupu przez Mejera dóbr tutejszych w roku
1795, jest jego w nobilitacji roku 1793.10 Wraz z nobilitacją osoby cywilnej, była
ona na mocy ustawy roku 1765 zobligowana do zakupu wsi lub miasta w czasie do

Artykuł z nr 68 Kuriera Warszawskiego
z roku 1829 opisujący śmierć
i pogrzeb Wawrzyńca Mejera11.

dwóch lat od stosownej ustawy podjętej przez sejm, wpłacenia opłaty za stempla
i złożenia wymagane prawem przysięgi na wierność królowi.12 Istotnym elementem
w tej ustawie jest rozróżnienie między nobilitacją cywilną, a wojskową. Nobilitowany
wojskowy zwolniony był z obowiązku zakupu dóbr, a jedynie musiał dokonać
wymaganej opłaty urzędowej i złożyć przysięgę na wierność.13 W tym miejscu
warto zauważyć, że podług ustawy sejmu grodzieńskiego, zarówno Wawrzyniec
Mejer, jak i Jan Mejer są nobilitowani jako sukcesorzy Wojciecha Łuczkiewicza.14
(W tym miejscu pojawia się kolejna tajemnica do rozwikłania, a mianowicie w jaki
sposób Mejerowie, którzy nie zostali zaznaczeni, że są braćmi, są sukcesorami
Łuczkiewicza. Mogło się to odbyć zarówno przez dalsze pokrewieństwo, jak również
poprzez przysposobienie). Ta sama ustawa nobilituje Wojciecha Łuczkiewicza
chorążego wojsk koronnych, jako wojskowego.15 W związku z tym, nobilitacja
Mejerów podlega pod zapisy prawa nobilitacji wojskowych, a nie cywilnych. Wynika
z tego, że Wawrzyniec nie był zobligowany mocą prawa do zakupu dóbr ziemskich
w ciągu dwóch lat od sejmu grodzieńskiego.
Warto tu również zauważyć, że Wawrzyniec Mejer (pisany również jako Meyer,
lub też Meier), w dniu 28 stycznia 1818 roku jest wymieniony jako dzierżawca
dóbr Wólka-Słopska pow. stanisławowskiego.16 Natomiast syn jego Andrzej tego

4

Ibid.

5

Ibid.

6

Ibid.

7

Ibid.; M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego, Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne n.d.,
http://wielcy.pl/.

11 Ibid.

8

Artykuł nadesłany, „Kurier Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 11.03.1829, pp. 1–2,
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=26239&from=publication.

13 Ibid.

9

Ibid.

10 Z. Kaczmarczyk et al., Volumina Legum, T. X: Konstytucje Sejmu Grodzieńskiego z 1793 roku, Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk z zasiłkiem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Akademii Nauk, Poznań
1952.
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12 Volumina Legum, T. VIII, Jozafat Ohryzki, Petersburg 1860.
14 Z. Kaczmarczyk et al., Volumina Legum, T. X: Konstytucje Sejmu Grodzieńskiego z 1793 roku..., op. cit.
15 Ibid.
16 Warszawa ASC Cyrkuł VII, Akta Zaślubionych, 29/1818, 1818, Geneteka baza Polskiego Towarzystwa
Genealogicznego, 8.07.2018.
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samego dnia jest wpisany jako dzierżawca dóbr Krasnosielc17, a rok później jako
dzierżawca folwarku Drzązdzewskiego18. Kazimierz (drugi z synów Wawrzyńca) na
dzień 28 stycznia 1818 roku zamieszkały jest w Warszawie przy ulicy Aleksandrya,
a opisany jest jako były sekretarz izby administracyjnej19, rok później natomiast
dzierżawi dobra Krasnosielc,20 a kolejnych 5 lat później dzierżawi dobra narodowe
Stanisławów, zamieszkując dwór w Ładziniu,21 gdzie zamieszkują przez co najmniej
4 kolejna lata do roku 182822.
Kolejnym faktem jest przypisanie Franciszkowi Nakwaskiemu w roku 1825
bycia dziedzicem dóbr Lipiny.23 Nie określono, o których Lipinach jest mowa,
można postawić hipotezę, że chodzi o Lipiny koło Wołomina, za czym przemawia
wymienienie tych dóbr w ramach zebrania Towarzystwa Ziemiańskiego Kredytowego
województwa mazowieckiego, a nie płockiego. Niemniej jednak należy mieć również
na uwadze, że w samym obwodzie Stanisławowskim trzy wsie nosiły nazwę Lipiny,
w województwie mazowieckim pięć wsi, a na dodatek w województwie płockim,
gdzie na Małej Wsi właścicielem dziedzicznym był Franciszek Nakwaski, również
występuje wieś o tej samej nazwie).24
Nieznany jest w sposób jednoznaczny właściciel dóbr Lipiny, Duczki i Wołumin
na rok 1822, niemniej jednak w Gazecie Warszawskiej znajduje się ogłoszenie na
ich sprzedaż „w każdej chwili i z wolnej ręki”.25

Wawrzyniec Mejer umiera w roku 1829 w dworze w Zagościńcu. Dobra te
dziedziczą jego dzieci. W tym miejscu wydaje się zasadnym powrót do ksiąg
hipotecznych, gdzie na rok 1832 datowany jest zakup przez Kazimierza Meyera
całości dóbr Lipiny, Duczki, Wołumin i Krępe za sumę 246 000 zł.27 Kolejną umową
wzmiankowaną na kartach ksiąg hipotecznych jest sprzedaż folwarku Wołumin
Ludwikowi Mejerowi już w roku 1853 za sumę 129 000 zł.28 W roku 1855 Ludwik
Mejer (w akcie ślubu z Karoliną Brzezińską – własną kuzynką, z którą miał wspólnych
pradziadków Szymona i Petronelę małżonków Zięteckich. Dodatkowo panna młoda
jest rodzoną siostrą żony Ewarysta Mejera – brata Ludwika29) wymieniony jest
jako osoba w Wołuminie zamieszkała, a rodzice zamieszkali niegdyś w Lipinach.30
Kazimierz Mejer umiera w roku 1851, po nim dziedziczą Marianna Łucja
z Mejerów, wdowa po Karolu Garbulowskim, Ewaryst, Ludwik i Antonina.31 Jeszcze
w roku 1851 jako właściciel Lipin, Duczek i Krępego wzmiankowany jest Ewaryst
Mejer. Natomiast na rok 1852 odnotowana jest sprzedaż przez Ewaryst Mejera
dóbr Krępe Ludwikowi Mejerowi.32 W roku 1853 dokonany jest zakup dóbr Lipiny
i Duczki przez Ewarysta Mejera na licytacji publicznej za sumę 202 666 zł.33
Sytuacja ta sugeruje, że dobra te były prawdopodobnie licytowane za długi. Sytuacja
tego typu jest dość częsta, a gazety dość często informują o licytacjach różnych
dóbr. Już w roku 1856 - 27,1% dóbr będących własnością Ewarysta zakupionych
zostaje przez Kolej.34 Natomiast dobra Lipiny i Duczki przestają być we władaniu
rodziny Mejerów w roku 1857, kiedy to za sumę 43 400 zł kupuje je Władysław
h. Zamojski, w owym czasie właściciel między innym dóbr Klucz Ręczajski.35
W tym miejscu warto zauważyć, że podział ziem na dobra Wołumin i Krępe, oraz
Lipiny i Duczki pojawia się w roku 1852, a zbiór dokumentów dla dóbr Wołomin
zostaje wydzielony w roku 1853.36 Na ten sam rok datowane jest wydzielania ksiąg
hipotecznych po kolej warszawsko-petersburską.37
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Ogłoszenie o sprzedaży dóbr Lipiny, Wołumin i Duczki zamieszczone na łamach
Gazety Warszawskiej w roku 182226.

17 Ibid.
18 Akta Urodzenia parafii Krasnosielc, 86/1819/20 - Mikrofilm aktów z Arch. Diec. Płockiego, 1819, https://www.
familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMZ-1R4S?i=384&cat=401588, 8.07.2018.
19 „Warszawa ASC Cyrkuł VII, Akta Zaślubionych, 29/1818”, op. cit.
20 „Akta Urodzenia parafii Krasnosielc, 86/1819/20 - Mikrofilm aktów z Arch. Diec. Płockiego”, op. cit.
21 Akta stanu cywilnego gminy Stanisławów powiat Mińsk Mazowiecki, Akta Zgonu - 38/1824 (62/587/0/-/14), 1824,
https://szukajwarchiwach.pl/62/587/0/-/14/skan/full/y7JWh3afjPovCj_wO4Yrnw, 8.07.2018.
22 Akta stanu cywilnego gminy Stanisławów powiat Mińsk Mazowiecki, Akta Zgonu - 47/1828 (62/70/0/1/3), 1828,
https://szukajwarchiwach.pl/62/70/0/1/3/skan/full/rDvLbCSS6adTiTsTCzyJvg, 8.07.2018.
23 Zebranie Okręgowe Członków Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Województwie Mazowieckim, „Gazeta
Warszawska w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 23.12.1825, pp. 1–2, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/
docmetadata?id=64482&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=.
24 F. Sulimierski, B. Chlebowski, and W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich, Wydawnictwa Artsytyczne i Filmowe 1888, vol. 5.
25 Doniesienia, „Gazeta Warszawska w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 31.05.1822, p. 19, http://ebuw.
uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=63740&from=publication.
26 Ibid.
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27 „Zbiór dokumentów grunta na Dobrach Lipiny Duczki powiat stanisławowski zajęte pod kolej żelazną warszawskopetersburską (78/515/0/-/947)”, op. cit.
28

Ibid.

29 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach - Akta Ślubu 8/1846 (35/1583/0/2.4/41), 1846,
https://szukajwarchiwach.pl/35/1583/0/2.4/41/skan/full/yIQKr5iQOANFJpZ9TFhPAw; Akta stanu cywilnego
Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach, filia w Krężnicy Jarej - Akta Ślubu 4/1855 (35/1965/0/2.4/43), 1855,
https://szukajwarchiwach.pl/35/1965/0/2.4/43/skan/full/qnl8EIiYVjHZYan6MeL4RA.
30 „Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach, filia w Krężnicy Jarej - Akta Ślubu 4/1855
(35/1965/0/2.4/43)”, op. cit.
31 „Zbiór dokumentów grunta na Dobrach Lipiny Duczki powiat stanisławowski zajęte pod kolej żelazną warszawskopetersburską (78/515/0/-/947)”, op. cit.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Zbiór dokumentów dobra Wołomin powiat radzymiński, t.2 (78/515/0/-/2086), n.d.
37 Księga hipoteczna dobra ziemskie Wołomin i Krępy – część przestrzeni pod drogę Żelazną WarszawskoPetersburską z przyległościami. (78/515/0/-/2086), n.d.
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W późniejszym okresie na łamach gazet można znaleźć różne wzmianki
i ogłoszenia dotyczące Duczek i Lipin, które poszerzają historię zapisaną
w księgach hipotecznych. Gazeta Warszawska na swoich łamach informacje
o licytacji publicznej na dobra Duczki i Lipiny w latach 186538. Natomiast na
rok 1870 wystawione jest ogłoszenie o zajęciu sądowym za długi dóbr Duczki,
stanowiących część dóbr Lipiny, obecnie od nich wydzielonych. Zajęcie dotyczy
Julji z domu Vitte, wdowy po Fryderyku Meltzer. W tym miejscu następuje szeroki
opis zajętej własności.39

Zakończenie informacji o zajęciu dóbr Duczki z roku 187041.

Opis zajętych urzędowo dóbr Duczki w roku 187040.

Opis sprawy i składu zajętych dóbr Lipiny i Zagościniec – Opis dóbr Lipiny42.

38 Dodatek, „Gazeta Warszawska - w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 16.12.1865, pp. 5–6, http://ebuw.uw.edu.pl/
dlibra/docmetadata?id=82094&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=.
39 Dodatek: Ogłoszenia Urzędowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 28.11.1870,
pp. 11–12, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=123837&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=.
40 Ibid.

41 Ibid.
42 Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 4.03.1874, p. 4, ebuw.
uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124613&from=&dirids=1&ver_id=&lp=38&QI=.
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Po licytacji roku 1871, już w roku 1873 widnieje uwiadomienie (pis. oryg.)
o zaleganiu ze spłatą raty kredytu zabezpieczonego na dobrach Duczki.43 Natomiast
w roku 1874 widnieje informacja, że licytację z roku 1871 wygrał Zygmunt Krysiński,
który ostatecznie opłaty nie wniósł. W związku z dalszymi działaniami wierzyciela
hipotecznego Szmula Hochzeita, została zarządzona kolejna licytacja w roku 1874.44
Kolejny termin licytacji w tej sprawie został wyznaczony w roku 1875.45 Można
podejrzewać, że ta licytacja zakończyła się „sukcesem”, ponieważ nie ogłoszono
kolejnych terminów.
Natomiast dobra Lipiny wraz z dobrami Zagościniec zajęte zostały w roku 1874.
W owym czasie były one własnością Alojzy z Prażmockich Boskij, wdowy po
Aleksandrze Boskim. W tym miejscu warto zamieścić opis zajętych dóbr.

Licytacja w tym samym roku zostało powtórzona, z tą różnicą, że licytowane
oddzielnie były dobra Zagościniec i dobra Lipiny w różnych dniach. 47Licytacja jest
jeszcze powtarzana w roku 1875 48. Warto tu zauważyć, że pod zarządzeniami
licytacji często można odnaleźć podpis Ewarysta Mejera, wcześniejszego
właściciela tych dóbr. Natomiast dłużnikiem, na wniosek którego dokonane
zostaje zajęcie jest Marceli Boski. Perypetie sądowe dla dóbr Duczki i Lipiny wraz
z Zagościńcem kończą się z chwilą otwarcia sprawy spadkowej po zmarłym w dniu
5 stycznia 1876 roku Marcelim Boskim.49
W roku 1867 dochodzi do uwłaszczenia chłopów. W ten sposób w przeciągu
kolejnych lat częściowymi właścicielami Lipin, Duczek i Zagościńca stają się m. in.
rodziny Bartkiewiczów, Bieńkowskich, Bochenków, Kaniów, Kielaków, Łaszczów,
Łukasiewiczów, Przybyszów, Zychów i Żmijewskich.50
Dobra Lipiny i Duczki pod koniec wieku XIX znalazły się w posiadaniu Jana
Juliana z Jaroszewa Jaroszewskiego h. Zagłoba, powszechniej znanego jako
sędzia (Jan) Jaroszewski. Urodził się on na warszawskiej Pradze w roku 1847
jako syn Józefa, urzędnika drogi żelaznej oraz Marianny z Mikulskich.51 Po jego
śmierci w roku 1910, własność dóbr przechodzi na rzecz jego córki Janiny
z Jaroszewskich Grabowskiej, żony Felicjana Grabowskiego52, a dalej własność
przez Zofię z Grabowskich Mucharską przechodzi na rzecz Mucharskich 53.
Warto jednocześnie zauważyć tutaj, że po roku 1910 (czyli roku śmierci sędziego
Jaroszewskiego54) często pojawiają się ogłoszenia zarówno o wynajmie pokoju
w dworze w Duczkach55, jak również na samą sprzedaż gruntów56.

48

49

47 Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 8.07.1874, p. 4, ebuw.
uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124706&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=.
48 Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 8.01.1875, p. 4, ebuw.
uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124841&from=&dirids=1&ver_id=&lp=6&QI=; Dodatek: Ogłoszenia Rządowe,
„Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 18.04.1875, p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/
docmetadata?id=124915&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=; Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik
Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 29.05.1875, p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=
124943&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=.
49 Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 17.01.1876,
p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125118&from=&dirids=1&ver_id=&lp=30&QI=.

Opis zajętych dóbr Lipiny i Zagościniec - skład folwarku Zagościniec46.

50 „Zbiór dokumentów grunta na Dobrach Lipiny Duczki powiat stanisławowski zajęte pod kolej żelazną warszawskopetersburską (78/515/0/-/947)”, op. cit.; Księga hipoteczna dobra ziemskie Zagościniec cz. I powiat radzymiński,
t. 1 (78/515/0/-/2162), n.d.; Księga hipoteczna Zagościniec część II powiat radzymiński (78/515/0/-/2142), n.d.;
Księga hipoteczna dobra ziemskie Zagościniec część III powiat radzymiński, t 1. (78/515/0/-/2155), n.d.; Księga
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Fundacja Dziedzictwo Nadbużańskie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Wołomińskiej WOŁOMINIAK w 2017 r. rozpoczęły realizację projektu pn.
„Święci w niebie i na ziemi. Spis kapliczek i krzyży przydrożnych w powiecie
wołomińskim”. W ubiegłym roku spisem zostały objęte obiekty małej
architektury sakralnej w gminach: Poświętne, Strachówka i Wołomin. W tym
roku działania są kontynuowane w pozostałych gminach powiatu.
W mieście i gminie Wołomin łącznie zlokalizowano 104 kapliczki, krzyże i figury,
aczkolwiek zapewne jest ich więcej. Mimo szczerych chęci solidnego wykonania
zadania nie wszystkie obiekty, np. w lasach, udało się zlokalizować. Na terenie
Miasta Wołomin zewidencjonowano 44 kapliczki i krzyże, w tym 25 kapliczek,
8 krzyży żelaznych i zaledwie 3 drewniane oraz 2 kapliczki wiszące.
W podzięce
Najstarsze opisane obiekty to: krzyż żelazny na kamiennym cokole przy
al. Niepodległości z 1902 r., kapliczka murowana przy ul. Długiej z 1903 r.,
wybudowana dla ochrony przed pożarami, które często nawiedzały tę okolicę.
Z tego samego roku pochodzi kapliczka murowana na skrzyżowaniu ul. Lipińskiej
i al. Niepodległości, powstała w intencji o zdrowe i liczne potomstwo. Krzyż żelazny
na obelisku z 1907 r. u zbiegu ulic Sasina i al. Armii Krajowej, wzniesiony „na
pamiątkę bytności J.E. ks. biskupa Ruszkiewicza”, ze składek „obywateli i letników”.
W latach 1910-1915 została wybudowana kapliczka murowana na skrzyżowaniu ulic
Głowackiego i Waryńskiego. Z 1911 r. pochodzi krzyż żelazny na ul. Nowa Wieś,
wybudowany w dowód wdzięczności za urodzenie syna Stanisława. Na uwagę
zasługują: piętrowa, murowana kapliczka przy ul. Orwida z figurą Najświętszej
Maryi Panny oraz obrazami Matki Bożej z Medjugorje i Matki Bożej Częstochowskiej
i kapliczka drewniana, szafkowa, z ornamentem zachodzącego słońca, wisząca na
budynku przy ul. Moniuszki. Ciekawą historię ma krzyż drewniany na skrzyżowaniu
ulic Lipińskiej i Legionów. Obecny krzyż, wybudowany w 2011 r., stoi w miejscu
krzyża wzniesionego w 1938 r. przez Związek Właścicieli Nieruchomości
Chrześcijan Miasta Wołomin. Natomiast kapliczka murowana u zbiegu ulic Lipiny
B i Zagłoby, wybudowana w 1946 r. w podzięce za przeżycie wojny, przetrwała
kilka przeprowadzek i obecna lokalizacja jest trzecia z kolei.
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Kapliczka przy
ul. Orwida w
Wołominie.

Kapliczka przy
ul. Orwida w Wołominie
wnęka.
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Tajemnicze postacie?
Natomiast na terenie Gminy Wołomin, w 14 sołectwach, zewidencjonowano
60 kapliczek i krzyży. W tym połowę stanowią kapliczki, wśród których popularne
są żelazne latarnie z figurą Najświętszej Maryi Panny. Pozostałe to krzyże żelazne
i drewniane, jedna drewniana karawaka (krzyż dwuramienny, tzw. choleryczny,
chroniący od zarazy) i jedna kapliczka nadrzewna. Najwięcej obiektów – po 8 –
odnotowano w Zagościńcu i Czarnej. Najstarsze opisane obiekty to: krzyż żelazny
na kamiennym cokole w Ossowie przy ul. Matarewicza z 1905 r., krzyż żelazny
z 1916 r. przy ul. Poligonowej w Leśniakowiźnie ustawiony w intencji dziękczynnej
za szczęśliwy powrót z wojny, kapliczka w Lipinach Starych przy ul. Smugi z 1919 r.
Następnie, z 1925 r. pochodzi kapliczka murowana przy ul. Kasprzykiewicza
w Leśniakowiźnie, z 1928 r. krzyż drewniany w Cięciwie, z 1932 r. kapliczka
murowana przy ul. Matarewicza w Ossowie, jako jedyna w okolicy ocalała
z działań wojennych. Podwójne daty powstania mają: karawaka w Czarnej 18621950 oraz kapliczka murowana w Helenowie. Ta ostatnia została wybudowana
w 1909 r., o czym informuje napis na tabliczce: „NA CZEŚĆ I CHWAŁE BOŻE
TE PAMIONTKE POSTAWIŁ FELIKS WISNEWSKI 1909 ROK 18 WRZEŚNIA”.
Na uwagę zasługują także: kapliczka słupowa z drewnianą figurą św. Rocha
w Czarnej, kapliczka murowana przy ul. 100-lecia w Zagościńcu oraz krzyż żelazny
na murowanym cokole z figurą Najświętszej Maryi Panny w lesie w Nowym Grabiu.
Według opowieści okolicznych mieszkańców w pobliżu krzyża straszy, słychać
podniesione głosy i ukazują się trzy kobiece postaci. Sądząc jednak po zwojach
zniszczonych kabli, w pobliżu krzyża prędzej można spotkać złodziei niż duchy.

Krzyż z 1905 r. przy
ul. Matarewicza w Ossowie.
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Krzyż AK/Sasina cokół.

Krzyż z 1902 r.
przy al. Niepodległości
w Wołominie.

Krzyż AK/Sasina tablica.
Mówiłam: Panie Jezu, pomóż
Wśród 41 krzyży na terenie miasta i gminy kilka wyróżnia się wiekiem bądź
ciekawą historią. Jeden z najstarszych spisanych obiektów to krzyż żelazny
z figurką Matki Bożej przy ul. Matarewicza 155 w Ossowie, wybudowany w 1905 r. Na
cokole wyryte słowa: „JEZU ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI” oraz „POD TWOJĄ OBRONĘ
1905”. Przez długie lata przy krzyżu były odprawiane nabożeństwa majowe.
O ile krzyż jest ten sam od stu trzynastu lat, to figurki Matki Bożej wymieniane są
co jakiś czas, obecna została przywieziona z Częstochowy trzy lata temu.
Warto zobaczyć krzyż w Leśniakowiźnie w Alei Dębów, choćby ze względu na
misterne wykonanie. To jeden z niewielu zachowanych w gminie krzyży kowalskiej
roboty, z ażurowymi zdobieniami wzdłuż ramion. Ustawiony 21 czerwca 1916 r. –
według przekazu – w podziękowaniu za szczęśliwy powrót z wojny.
Z kolei żelazny krzyż na głazie, u zbiegu ulic Sasina i al. Armii Krajowej
w Wołominie, został wzniesiony „ZE SKŁADEK OBYWATELI I LETNIKÓW
25 SIERPNIA 1907 R. NA PAMIĄTKĘ BYTNOŚCI W WOŁOMINKU J.E. KS. BISKUPA
RUSZKIEWICZA”. Dzięki napisowi na tabliczce wiemy, że w 1907 r. ówczesną
dzielnicę miasta Wołominek odwiedził biskup pomocniczy warszawski i doktor
teologii Kazimierz Ruszkiewicz.
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Krzyż na skrzyżowaniu ulic Legionów i Lipińskiej w Wołominie był już
prezentowany w Roczniku Wołomińskim. Przypomnijmy: Po raz pierwszy krzyż
został wzniesiony w tym miejscu w 1938 r. Uroczystość poświęcenia została
wówczas zorganizowana 22 maja 1938 r. przez Związek Właścicieli Nieruchomości
Chrześcijan miasta Wołomina i okolic. Po nabożeństwie w kościele parafialnym
poczty sztandarowe w asyście mieszkańców przemaszerowały pod krzyż, gdzie
po poświęceniu prezes Związku Bronisław Zawadzki – znany lokalny społecznik
i patriota, który został rozstrzelany przez Niemców w 1943 r. - przekazał krzyż
duchowieństwu i miastu Wołomin. Krzyż przetrwał zawieruchę wojenną i został
usunięty ze swojego miejsca w latach 70. XX wieku, o czym doskonale pamiętają
starsi mieszkańcy. Kilkadziesiąt lat później zawiązała się grupa inicjatywna pod
przewodnictwem Marka Nowaka, przy wsparciu Bogdana Sawickiego, w celu
wzniesienia nowego krzyża w dawnym miejscu. Przy realizacji projektu zasłużyło
się wiele osób, m.in. prezes firmy STOL-DOM Bogdan Czerwiński, który wykonał
dębowy krzyż oraz Zygmunt Ambroziak, autor rzeźby Chrystusa. Nowy krzyż
został zamontowany 1 czerwca 2010 r., a poświęcenie odbyło się 14 maja 2011 r.,
poprzedzone Mszą św. w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski.
Krzyż żelazny z figurą Chrystusa i kapliczką z figurką Najświętszej Maryi Panny
w Duczkach przy Szosie Jadowskiej jest dość młody, został ustawiony w 2013 r.
Wcześniej w tym samym miejscu stał drewniany krzyż, który został spalony po tym,
jak uległ zniszczeniu. Obecny krzyż ufundował p. Bolesław Wiśniewski, mieszkaniec
sąsiednich Lipin Nowych. Pani Elżbieta Bartnicka, córka fundatora i opiekuna
krzyża, wspomina: „Stary krzyż stał w tym miejscu około stu lat. Codziennie
przechodziłam koło niego w drodze do szkoły. Mówiłam: Panie Jezu, pomóż.
I pomagał. Przy starym krzyżu zatrzymywały się kondukty pogrzebowe z Grabia czy
Duczek w drodze do kościoła w Kobyłce. Do tego miejsca żałobnicy nieśli trumnę,
spod krzyża po modlitwie wsiadali na wozy i jechali do kościoła. Figurka Matki Bożej
była już przy drewnianym krzyżu. Znalazłam ją kiedyś pod krzyżem, zniszczoną
bez ręki, ale twarz była piękna. Oddałam do renowacji i teraz wygląda jak nowa”.
Babcia pozostawiła nam tę kapliczkę
Wołomiński krajobraz zdecydowanie zdominowały kapliczki. Różnego typu:
murowane wielopiętrowe z wnęką na figurę Najświętszej Maryi Panny, przeszklone
żelazne latarnie, wiszące na drzewach bądź słupowe. Nie udało się poznać historii
każdego obiektu, nie wiadomo więc, jaka intencja przyświecała fundatorowi
najpiękniejszej bodajże kapliczki w Wołominie, tej błękitnej przy ul. Orwida. Nie
wiadomo również, dlaczego murowana kapliczka z czerwonej cegły z rombowym
daszkiem została wybudowana właśnie w tym miejscu, przy ul. 100-lecia
w Zagościńcu.
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Kapliczka
przy ul. 100-lecia
w Zagościńcu.

Znana jest za to historia kapliczki Matki Bożej Różańcowej przy ul. Nowa
Wieś w Wołominie. Wybudowana w 1911 r. przed posesją, kiedyś było tu jedno
z największych gospodarstw w Nowej Wsi. Kapliczkę pobudowali państwo
Gajewscy, w dowód wdzięczności za urodzenie syna Stanisława – te informacje
są od p. Ireny Turek. Kapliczka składa się z kilku części, wysokiego obelisku,
uwieńczonego żelaznym krzyżem oraz stolika, na którym stoi figurka Matki Bożej.
Obecnie posesja jest opuszczona, jednak kapliczka bardzo zadbana, przystrojona
w żywe i sztuczne kwiaty, w maju i czerwcu modlą się przy niej okoliczni mieszkańcy.
Kapliczka Matki Bożej w Starym Grabiu, przy ul. Głównej. Piętrowa, otynkowana
na niebiesko, zwieńczona krzyżem. Kapliczkę wybudowała Marianna Kurek na
swojej posesji. Pierwotnie z czerwonej cegły, otynkowana została około 10 lat
temu, wtedy też zyskała nowy blaszany dach. Według wnuczki fundatorki w górnej
wnęce kapliczki jest figura Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Natomiast figurę Matki
Bożej w dolnej wnęce ufundowała jej mama p. Czesława Dutkiewicz. Ostatnio ktoś
dostawił figurkę św. Jana Pawła II. Dopóki żyła p. Dutkiewicz, przy kapliczce były
odprawiane nabożeństwa majowe.
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Kapliczka przy ul. Głównej
w Starym Grabiu.

Kapliczka u zbiegu ulic
Głowackiego i Waryńskiego
w Wołominie.
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Jedna z najbardziej znanych wołomińskich kapliczek znajduje się na skrzyżowaniu
ulic Głowackiego i Waryńskiego. Wybudowali ją w latach 1910-1915 państwo
Lewiccy, którzy sprowadzili się tutaj z Lubelszczyzny. Na posesji, którą kupili od
p. Ząbków, pobudowali kapliczkę, najprawdopodobniej z okazji zamieszkania
w Wołominie. Teraz w domu u zbiegu ulic Waryńskiego i Głowackiego mieszka
wnuczka p. Lewickich. Właścicielka stawiając nowe ogrodzenie posesji wygrodziła
kapliczkę, która teraz jest dostępna dla mieszkańców tej okolicy, tutaj prowadzone
są m.in. majowe modlitwy do Matki Boskiej i czerwcowe do Serca Jezusowego.
Ponad stuletnią kapliczkę wyremontowano z inicjatywy p. Czesława Sitarza. Została
położona nowa dachówka i nowy tynk, górna część kapliczki została odmalowana,
a dolna wzmocniona opaską.
Przy al. Niepodległości, naprzeciwko ul. Kolonia Gródek, wznosi się latarnia
murowana z cegły klinkierowej z dachem trapezoidalnym zwieńczonym żelaznym
krzyżem z koroną cierniową. Wewnątrz figura Matki Bożej Różańcowej. Od
frontu nad oknem napis: „A2010D”. Z lewej strony kapliczki jest krzyż żelazny
z figurą Chrystusa ustawiony w 2003 r. Inicjatorką budowy kapliczki była
p. Danuta Perczyńska, która wcześniej prowadziła modlitwy majowe, czerwcowe
i październikowe przy krzyżu. Kapliczkę wybudował w ciągu miesiąca p. Wacław
Grądzki, elementy żelazne wykonał p. Aleksander Żmudzki, budowę wspierała
p. Jadwiga Saulewicz. Kapliczkę poświęcił ks. proboszcz Sylwester Sienkiewicz
dnia 2.10.2011 r. Według przekazu p. Perczyńskiej, w 1939 r. w to miejsce,
przeniesione były a następnie prawdopodobnie zakopane ciała mieszkańców
Wołomina rozstrzelanych przez Niemców. Na upamiętnienie tego wydarzenia został
ustawiony drewniany krzyż.
Początkowo w kapliczce stała figura Matki Bożej z Medjugorje, ale została,
po uprzednim wybiciu szyby, skradziona. W to miejsce ustawiono, zakupioną
w Bazylice przy ul. Kawęczyńskiej w Warszawie, figurę Matki Bożej Różańcowej.
Kapliczka Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia przy ul. Lipiny B w Wołominie
dwukrotnie zmieniała lokalizację.Murowaną kapliczkę pobudowała p. Weronika
Szulcowa w podzięce za przeżytą wojnę. Kapliczka przetrwała dwukrotną
przeprowadzkę, pierwotnie p. Szulcowa pobudowała ją pośrodku swojego ogrodu,
a po pewnym czasie przeniosła na brzeg działki, bliżej ulicy. Po raz drugi kapliczka
została przeniesiona, gdy była budowana droga i część działki została zabrana
pod inwestycję. Wówczas przeniesiono ją na drugą stronę ulicy, odnowiona
i otynkowana, zachowała jednak pierwotny kształt z 1946 r. Obecnie przy kapliczce
odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Historię tej kapliczki, jak również
innych obiektów sakralnych w tej części miasta, opowiedziała p. Grażyna Opalińska.
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Kapliczka przy ul. Lipiny B
w Wołominie.
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kapliczkę w Lipinach Nowych, a nie ma nawet grobu. Według relacji p. Elżbiety
Bartnickiej: „Kapliczkę wybudowała moja babcia Marianna Zych w 1928 albo 1932
roku. Babcia ustawiła w kapliczce figurę Matki Bożej Niepokalanej, która przez
lata uległa zniszczeniu. Mój tata kupił na Jasnej Górze nową figurę Matki Bożej
Opiekunki Rodzin, podobnej do MB Sieniawskiej. Kapliczka była z cegły, dopiero
niedawno zrobiliśmy elewację. Nie wiem, w jakiej intencji babcia wybudowała
kapliczkę, na pewno dziękczynnej. Babcia nie ma swojego grobu. Pod koniec wojny
Niemcy wypędzili mieszkańców w okolice Błonia, babcia tam zmarła, a jej grób
już nie istnieje, został szybko zlikwidowany. Chciałabym zdjęcie babci umieścić na
ufundowanej przez nią kapliczce i w ten sposób ją upamiętnić. Nie ma swojego
grobu, ale pozostawiła nam tę kapliczkę”.

Kapliczka przy
ul. Batalionów Chłopskich
w Lipinach Nowych.

Natomiast kapliczka Matki Bożej Różańcowej przy ul. Traugutta w Wołominie
znana jest z cudu. Obecny właściciel posesji ocenia wiek obiektu na ponad 80 lat.
Pierwotna kapliczka została zdemontowana i w tym samym miejscu wybudowana
nowa, otynkowana. Według opowieści kilku osób na przełomie lat 50. i 60. figurka
Matki Bożej poruszała się i biło od niej światło. Nazwano to cudem, przed kapliczką
gromadziły się tłumy, ludzie zbierali się na modlitwę. Zniszczone zostało ogrodzenie
posesji, interweniowała milicja. Figurka została wówczas przeniesiona do kościoła,
by dopiero po wielu latach powrócić na swoje pierwotne miejsce.
W podobnym wieku jest kapliczka przy ul. Matarewicza w Ossowie, wybudowana
w 1932 r. Jest to kapliczka murowana wnękowa, kryta dachem dwuspadowym
z blachy, zwieńczonym żelaznym krzyżem. W zamkniętej szybą półkolistej wnęce
figura Najświętszej Maryi Panny. Właściciel posesji, przy której znajduje się
kapliczka powiedział: „Jak mieszkańcy tego domu wrócili po wojnie z wysiedlenia, to
wszystkie budynki wokół były zburzone. Tylko kapliczka ocalała i po niej rozpoznali,
że dotarli na swoje miejsce, do rodzinnego domu”.
Ciekawa jest historia murowanej kapliczki przy ul. Batalionów Chłopskich
w Lipinach Nowych. Wybudowała ją p. Marianna Zych w 1928 lub 1932 r. Pod
koniec wojny fundatorka została wysiedlona w okolice Błonia, gdzie zmarła. Grób,
w którym została pochowana, został zlikwidowany. Jej wnuczka chce umieścić
na kapliczce zdjęcie babci, by w ten sposób upamiętnić tę, która wybudowała

Na drzewie i na budynku
W Wołominie jest kilka drewnianych kapliczek nadrzewnych. Jedna z nich
znajduje się na posesji przy ul. Długiej. Drewniana kapliczka z figurą Matki Bożej
jest votum wdzięczności za doznane łaski. Została wykonana przez stolarza
z Jadowa na zamówienie pomysłodawców Małgorzaty i Mariusza Przewoźników.
Kapliczkę poświęcił ks. paulin z Jasnej Góry. Obiekt ma zaledwie kilka lat, oświetlona
kapliczka została zawieszona na drzewie w 2013 r.
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Figura Jezusa
Miłosiernego przy
ul. Polskiej w Wołominie.

Kapliczka nadrzewna przy
ul. Długiej w Wołominie.

A przechodzący ul. Moniuszki niech koniecznie zwrócą uwagę na niewielką,
drewnianą, szafkową kapliczkę na jednym z budynków. Oryginalne są zwłaszcza
ornamenty w postaci zachodzącego słońca. Wewnątrz kapliczki jest figurka Matki
Bożej Fatimskiej.
Dopóki ja żyję, to będę dbać
Oprócz kapliczek i krzyży na terenie naszej gminy występują także figury,
m.in. św. Rocha, św. Antoniego z Dzieciątkiem i oczywiście Najświętszej Maryi
Panny oraz Jezusa Miłosiernego. Figura Jezusa Miłosiernego jest na posesji przy
ul. Polskiej w Wołominie, Figura została poświęcona 21 grudnia 2016 r., a inicjatorka
jest postawienia, p. Stanisława Domańska powiedziała, że z nieżyjącym już mężem
codziennie o godz. 15 odmawiali modlitwę Miłosierdzia Bożego – Jezu ufam Tobie.
Z tych codziennych, wieloletnich modlitw powstał pomysł ustawienia w przydomowym
ogrodzie, wśród kwiatów i krzewów, figury Jezusa Miłosiernego.
Od niemal 60. lat przy ul. Rejtana w Wołominie stoi figura Matki Bożej Niepokalanej
na murowanym cokole, na którym widnieje napis: „O MARIO NIEPOKALANIE
POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI 1950 FUNDACJA MAŁŻ. LASKOWSKICH”.
Znacznie starsza jest figura Najświętszej Maryi Panny na posesji przy
ul. Kolejowej w Zagościńcu. Od frontu na cokole tabliczka z napisem: „KRÓLOWO
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MÓDL SIĘ ZA NAMI 1938 R.”Według relacji
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Figura Matki Bożej
Niepokalanej przy
ul. Rejtana w Wołominie.
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obecnego właściciela posesji, figurę NMP prawdopodobnie przywieźli z Warszawy
małżonkowie Kosieradzcy, którzy w 1938 r. sprowadzili się do Zagościńca.
Podobno figura stała w kapliczce w ich wcześniejszym miejscu zamieszkania,
na warszawskim podwórku. Nieżyjący już sąsiad p. Kosieradzkich wspominał, że
przed laty przy figurze rosły sosny i w czasie okupacji Niemcy dokonywali w tym
miejscu egzekucji.
Natomiast na posesji przy ul. Krzyżowej w Lipinach Nowych stoi od około 30.
lat figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pani Celina Sobota wspomina:
„Mieszkaliśmy w drewnianym domu i mąż powiedział: Jak mi Pan Bóg pomoże
wybudować murowany dom, to postawię przed domem kapliczkę. I tak się stało, z
pozostałej po budowie domu cegły ustawiliśmy postument, a na nim figurę Pana
Jezusa. Dopóki ja żyję, to o kapliczkę będę dbać”.

KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI 1956 ODDAJMY WSZYSTKO POD
JEJ PANOWANIE SIEBIE RODZINY NARÓD”. Inne napisy to: „KTÓRYŚ ZA NAS
CIERPIAŁ RANY JEZU CHRYSTE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI (na krzyżu przy al. AK/
Sasina), „KRÓLOWO RODZIN BŁOGOSŁAW RODZINOM NASZYM” (na kapliczce
w Duczkach), „MATKO WSPOMAGAJ NAS” (na krzyżu z kapliczką w Lipinkach).
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O zdrowe i liczne potomstwo
Intencje wznoszenia kapliczek i krzyży są różne, od błagalnych po dziękczynne,
w zależności od potrzeb i doświadczeń fundatorów. Często dotyczą dzieci, np.
kapliczka została wybudowana w podziękowaniu za narodziny dziecka bądź
z prośbą o zdrowe i liczne potomstwo (prośba została wysłuchana, stąd okazała
kapliczka na skrzyżowaniu ulic Lipińskiej i al. Niepodległości w Wołominie). Są
intencje dziękczynne za doznane łaski czy szczęśliwy powrót z wojny (kapliczka
i krzyż w Leśniakowiźnie). Są błagalne, żeby Matka Boża strzegła domu
i domowników od nieszczęść.
Karawaka i potłuczone talerze
Generalnie krzyże i kapliczki w gminie Wołomin są zadbane, otoczone należną
czcią. Niekiedy ta dbałość jest nadmierna, stąd np. w jednym z sołectw stoi
kapliczka ocieplona styropianem. Ciekawe obiekty znajdują się w miejscowości
Czarna: kapliczka murowana, słupowa z XVIII w. z figurą św. Rocha oraz

Figura przy ul. Krzyżowej
w Lipinach Nowych.

Bądź nam litościw
Na większości krzyży i kapliczek są napisy, najczęściej występuje „JEZU UFAM
TOBIE”, ale także „POD TWOJĄ OBRONĘ”. Na krzyżu w Zagościńcu Zenonowie
widnieje: „JEZU CHRYSTE MIŁOSIERNY BĄDŹ NAM LITOŚCIW”. Na kapliczce
w Cięciwie jest napis: „WYBRAŁ JĄ BÓG I WYWYŻSZYŁ PONAD WSZYSTKO.
I WZIĄŁ JĄ NA MIESZKANIE DO PRZYBYTKU SWEGO. PANI WYSŁUCHAJ
MODLITWY NASZE. A WOŁANIE NASZE NIECH DO CIEBIE PRZYJDZIE”.
A na cokole figury Najświętszej Maryi Panny przy ul. Hallera w Ossowie: „MARYJO

Kapliczka z figurą św. Rocha
w Czarnej.
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drewniana karawaka datowana 1862-1950. Obecność dwuramiennego krzyża,
tzw. cholerycznego świadczy o tym, że okolicę tę w II połowie XIX w. nawiedziła
zaraza. W tej samej miejscowości jest też kapliczka w typie przeszklonej latarni
z figurą Najświętszej Maryi Panny, na murowanym postumencie obłożonym….
tłuczonym szkłem butelkowym oraz kawałkami potłuczonych talerzy. Dodajmy, że
każdy talerz ma inne wzorki.
Ponad sto obiektów małej architektury sakralnej zlokalizowanych na terenie
miasta i gminy świadczy o pobożności miejscowej społeczności, ale także
o przywiązaniu do tradycji i historii. I chociaż nie zachowało się wiele obiektów z XIX
wieku, czy z przełomu stuleci, to bogactwo obiektów, ich różnorodność (kapliczki
murowane, wnękowe, wielopiętrowe, wiszące, słupowe, krzyże drewniane, żelazne,
na kamiennych cokołach) jest ogromna. Nie sposób przedstawić tutaj wszystkich
obiektów, ale naprawdę warto zatrzymać się przy przydrożnym krzyżu czy kapliczce,
odczytać zatarte częstokroć przez czas napisy i chwilę się zadumać. Bo każdy taki
obiekt to czyjeś prośby, nadzieje i spełnienia, modlitwy długie i wysłuchane. A może
ktoś zechce sprawdzić, czy koło krzyża w lesie w Nowym Grabiu rzeczywiście
straszy.
Fotografie Agata Jolanta Bochenek

Krzyż w lesie w Nowym
Grabiu.

SzkolneII.kalendarium
przy ul. Wileńskiej
32 w Wołominie...
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WSPOMNIENIA
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018

Anna Wojtkowska

Szkolne kalendarium budynku przy ul. Wileńskiej 32
w Wołominie cd. lata 1992–1995
Rok szkolny 1992/1993
- W tym roku szkolnym rozpoczęło pracę 36 nauczycieli, w tym pięciu emerytowanych
i jeden katecheta, ks. Janusz Grygier, a naukę w 25 oddziałach 651 uczniów.
Funkcję dyrektora w dalszym ciągu pełniła Wanda Wiktorko. Prowadzenie kół
zainteresowań oraz kół przedmiotowych powierzono nauczycielom: kółko teatralne
– Teresa Przeździecka; matematyczne – Agnieszka Gut; biologiczne – Małgorzata
Zygmunt; historyczne – Mariusz Ducki. Sklepik szkolny działał pod kierunkiem
Barbary Włoś i Joanny Wojdy. Odpowiedzialne za dekoracje na pierwszym holu
były: Wanda Bąk i s. Hanna, a na drugim holu Halina Nowicka i Jolanta Marzena
Skrzypkowska.
- Uczniowie rozpoczęli naukę języka angielskiego pod kierunkiem nauczycieli
z firmy Volumen prowadzonej przez Zofię Michalik.
- Obowiązki pielęgniarki szkolnej powierzono Elżbiecie Jurczuk, która na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej przedstawiła plan organizacji szczepień ochronnych dla
dzieci z klas II i IV, zwróciła uwagę na konieczność przestrzegania przez uczniów
higieny osobistej w związku z szerzącą się żółtaczką, zaproponowała wygłoszenie
pogadanek dla uczniów na temat higieny osobistej.

Anna Wojtkowska

Szkolne kalendarium budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie...

Uczniowie klasy I A z wychowawczynią Janiną Cholewską (w kolejności alfabetycznej):
Michał Asman, Cezary Biesiada, Anna Brejnakowska, Paweł Bukrak, Marzena Cicha,
Paweł Franczak, Piotr Grędziński, Tomasz Grzybowski, Magdalena Kruszewska, Paweł
Kruszewski, Anna Laszuk, Przemysław Lipiński, Katarzyna Lewicka, Anna Jaźwińska,
Ewelina Molska, Michał Musiatowicz, Katarzyna Nowacka, Maciej Piskorski, Angelika Piwka,
Kamil Piwka, Agnieszka Płaneta, Anna Sikorska, Dariusz Sulejewski, Renata Sulejewska,
Rafał Tajchman, Ewa Tlaga, Jakub Turowski, Michał Winiarski, Malwina Ziółkowska.

Uczniowie klasy I C z wychowawczynią Haliną Nowicką (w kolejności
alfabetycznej): Dominika Białek, Konrad Buchelt, Dominik Chmielowiec,
Halszka Dumała, Przemysław Dumała, Ewelina Hinc, Marta Izdebska, Michał
Kalata, Maria Kielak, Magdalena Klimek, Martyna Kruk, Agata Mata, Malwina
Mizera, Paweł Molski, Monika Nagraba, Piotr Nowak, Anna Okuniewska,
Dorota Okuniewska, Łukasz Porucznik, Krzysztof Ratyński, Łukasz Skwarski,
Aneta Suchodolska, Rafał Suchodolski, Bartosz Syrówka, Kamil Trochonowicz,
Urszula Urbaniak, Kamila Wielgus, Katarzyna Zadębska, Anna Zając, Monika
Zawistowska.
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Miejsce Piastowe, wrzesień 1992. Uczniowie klasy VII C i V B – ubiegłoroczni
laureaci konkursu na najkulturalniejszą klasę − uczestniczyli w wycieczcepielgrzymce do Miejsca Piastowego.

Uczniowie klasy I B z wychowawczynią Alicją Mierzejewską (w kolejności alfabetycznej):
Artur Banaszek, Agnieszka Blutchart, Agata Bogucka, Iwona Cieślikiewicz, Monika Getka,
Waldemar Grzelak, Daniel Jeznach, Ewa Kokoszka, Małgorzata Kwiatkowska, Kamil
Kwiecień, Anna Linde, Krzysztof Madeński, Ewelina Michalczuk, Radosław Michalczuk,
Izabela Mikowiec, Monika Mikulska, Emila Niedźwiecka, Monika Orłowska, Jacek Osytek,
Przemysław Piórkowski, Radosław Piórkowski, Agnieszka Rączkowska, Paweł Saks,
Andrzej Sobczuk, Sylwia Witek, Karolina Wiśniewska.

Uczniowie klasy VII C w Miejscu Piastowym z wychowawczynią Krystyną
Kobylewską (w kolejności alfabetycznej): Renata Barbachowska, Marcin Budny,
Małgorzata Cicha, Robert Dąbrowski, Marta Durka, Marta Głowacka, Dominika
Gutowska, Aneta Gomoła, Hubert Góral, Jarosław Łukasiewicz, Piotr Mochalski,
Dominik Orych, Magdalena Pełka, Grzegorz Pigielski, Beata Radomska,
Artur Ratyński, Anna Rosak, Tomasz Sadowski, Beata Siedlecka, Agnieszka
Siemaszko, Emilia Sikorska, Anna Strybuć, Paweł Zbrzeźniak.
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Wrzesień 1992
- Uczniowie wychowujący się w trudnych warunkach rodzinnych i materialnych
zostali objęci opieką szkoły. 71 uczniów korzystało z bezpłatnych obiadów (koszt
pokrywała Opieka Społeczna – 55; Komitet Rodzicielski – 6; 10 uczniów korzystało
stale z posiłków, które zostawały).

Uczniowie klasy V B, której wychowawczynią była Agnieszka Gut, na zdjęciu
nauczycielka Teresa Przeździecka (w kolejności alfabetycznej); Cezary Bąk,
Michał Budziszewski, Monika Denis, Rafał Gąsiorek, Monika Giers, Sylwia
Giers, Wojciech Jurczuk, Agnieszka Kacprzak, Rafał Konowski, Katarzyna
Kubuj, Katarzyna Laskowska, Tomasz Matlakowski, Rafał Mikulski, Robert
Miner, Monika Nagraba, Anna Ołowska, Paweł Osik, Beata Rosłoniec, Marcin
Skrzypczyk, Robert Skoczeń, Mariusz Sobański, Magdalena Sobczak, Ewa
Szybowska, Izabela Świstak, Adrianna Thiel, Marzena Zawistowska, Tomasz
Ziółkowski.

14 października 1992 roku
- Z okazji Dnia Edukacji Narodowej na korytarzu szkolnym zorganizowano spotkanie
nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości. Były wyróżnienia, nagrody przyznane
przez władze samorządowe i dyrektora szkoły. Wspomniano historię powołania
tego święta 14 października 1773 roku, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego
(1773–1775) powstała „Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca”,
od początku nazywana w skrócie Komisją Edukacji Narodowej. Inicjatorem jej
założenia był ksiądz Hugo Kołłątaj. Jej utworzenie wiązało się z rozwiązaniem
w 1773 roku zakonu jezuitów, który do tej pory sprawował pieczę nad edukacją
w Rzeczypospolitej. Była to pierwsza w Europie państwowa władza oświatowa
o charakterze Ministerstwa Oświaty powołana przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego.

Z okazji 150. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej uczniowie wraz z nauczycielami
zwiedzili muzeum pisarki w Żarnowcu.

Siedzą od lewej: dyrektorka
szkoły Wanda Wiktorko,
Krystyna Kobylewska,
s. Hanna – Krystyna Ślęzak;
stoi: Agnieszka Gut z mężem.

Dyrektor Wanda Wiktorko dziękuje młodzieży za szczery uśmiech i dobre słowa,
a przewodniczący Rady Rodziców – Krzysztof Szufladowicz dziękuje dyrekcji
szkoły i nauczycielom za wiele dobra, spokoju i cierpliwości.
5 listopada 1992
- Członkowie Rady Pedagogicznej powołali cztery zespoły przedmiotowe i ich
przewodniczących: I zespół − humanistyczny (język polski, historia i geografia)
– przewodnicząca Wanda Bąk i Łucja Szymańska; II zespół – nauk ścisłych
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(matematyka, fizyka, chemia, biologia) – przewodnicząca Małgorzata Zygmunt
i Agnieszka Gut; III zespół – artystyczny (technika, plastyka, w-f ) – przewodnicząca
Teresa Przeździecka; IV zespół − samokształceniowy nauczania początkowego –
przewodnicząca Janina Cholewska i Anna Michalska, którego głównym zadaniem
było opracowanie projektu opisowej oceny ze sprawowania uczniów klasy I. Pod
uwagę brano zachowanie, adaptację do społecznego życia w szkole, kulturę
osobistą, itp. Zespół ten współpracował z metodykiem Ryszardą Kurek, co pozwoliło
na aktualizowanie szczegółowych rozkładów nauczania.

15 stycznia 1993 roku
- W podsumowaniu pracy za I półrocze roku szkolnego 1992/1993 podkreślono
dbałość o dzieci znajdujące się w trudnych warunkach materialnych. Zapomogi
w wysokości 500 tysięcy zł na odzież oraz upominki świąteczne z USA otrzymało
14 uczniów należących do fundacji CCF (Cardiovascular Center Foundation).
Przed świętami Bożego Narodzenia została zakupiona dla 17 uczniów żywność
i odzież na sumę 6750 tysięcy złotych z funduszu przekazanego przez księdza
proboszcza Jana Sikorę. 11 uczniów otrzymało zapomogi z Urzędu Miasta, za które
wychowawcy klasowi kupili odzież i obuwie. Czterech uczniów z rodzin zastępczych
otrzymało zapomogi po 500 tysięcy złotych. Z funduszu Komitetu Rodzicielskiego,
na prośbę wychowawców klas, dofinansowano wycieczki dla uczniów biednych.
Uczennica chora na nowotwór otrzymała z Urzędu Miasta zapomogę zdrowotną
w wysokości 2 mln zł.
- W szkole, w lokalu 23 zorganizowano salę telewizyjną (TV i video), uczniowie
oglądali filmy odtwarzane z kaset m.in. Krzyżaków, Anię z Zielonego Wzgórza,
W pustyni i w puszczy; wydano dwa numery gazetki uczniowskiej „Pod Prąd”
w ilości 120 egzemplarzy, po osiem stron; nauczyciele humaniści przeprowadzili
turniej wiedzy historycznej, w którym wzięło udział czterech uczniów.
- Nauczycielki biblioteki szkolnej zaprenumerowały 11 czasopism, były to m.in.:
„Rzeczpospolita”, „Świat Młodych”, „Głos Nauczycielski”, „Jestem”, „Przyroda
Polska”. Zakupiono 95 książek za 2 630 000 zł, 10 egzemplarzy podarowało
warszawskie Kuratorium Oświaty, 136 książek otrzymano od prywatnych
darczyńców.
- W I etapie olimpiady biologicznej brało udział 12 uczniów – ośmioro z klasy VIII
i czworo z klasy VII; w II etapie uczestniczył m.in. Marcin Dorotkiewicz (VIII B), który
zakwalifikował się do etapu III, natomiast II i III miejsce zajęły uczennice klasy VII C
– Anna Rosak i Anna Strybuć.
- Zajęcia reedukacyjne dla 22 uczniów klas I–III prowadziła Helena Kamińska.
- Obok dotychczas obowiązującego w klasie III podręcznika Bliskie i dalekie
nauczyciele klas I–III rozpatrywali możliwość wprowadzenia dodatkowego
podręcznika Hanny Dobrowolskiej Podajmy sobie ręce – do kształcenia literackiego
dla klasy III. Zauważono, że obok baśni, legend, współczesnych i historycznych
opowiadań, klasycznej i nowoczesnej poezji uczeń znajdzie tu opowiadanie
science-fiction, przygody swoich ulubionych bohaterów, takich jak Mikołajek,
Fizia Pończoszanka, Muminki, a także szkolne dowcipy, żartobliwe horoskopy
i kalendarzyk uczniowski. Utwory uzupełniają ćwiczenia − starannie opracowane
pod względem metodycznym, wzbogacające słownictwo uczniów, utrwalające
poprawną pisownię, rozwijające wyobraźnię, językową i literacką wrażliwość.
Jednak problemem był brak możliwości zakupu przez rodziców tego podręcznika,
a marzeniem nauczycieli było posiadanie po jednym egzemplarzu na ławce.
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11 listopada 1992 roku
- Zorganizowano apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w programie
były m.in. pieśni w wykonaniu uczennic z klas VII i VIII.
Grudzień 1992 roku
- Uczniowie klas drugich i członkowie Koła Teatralnego „Ooo” pod kierunkiem Teresy
Przeździeckiej (scenariusz, choreografia) i Joanny Wojdy (scenografia, reżyseria)
przygotowali spektakl Opowieść wigilijna. Na widowni zasiedli uczniowie klas
ósmych, zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1.
Ks. prałat Jan Sikora,
Angelina Maciążek
i Ewa Mojzesowicz.

Goście uroczystości
wigilijnej, od lewej: Anna
Tyczyńska – wizytator
Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Warszawie,
Polikarp Bulik – burmistrz
Wołomina, ks. prałat Jan
Sikora – proboszcz parafii
Matki Bożej Częstochowskiej
w Wołominie, dyrektor szkoły
– Wanda Wiktorko.
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Styczeń 1993 roku
- Spośród 50 uczniów biorących udział w konkursie czytelniczym, wyłoniono 16
laureatów. Teksty literackie, na których oparto konkurs pochodziły z księgozbioru
biblioteki szkolnej.
Laureatami konkursu czytelniczego w klasach pierwszych zostali: Anna Zając
z klasy I C, Ewelina Michalczuk – I B (I miejsce); Maciej Piskorek z klasy I A
(II miejsce); Michał Musiatowicz z klasy I A i Daniel Jeznach z klasy I B (III miejsce).
W klasach drugich: I miejsce uzyskali Ignacy Mościcki i Marta Kluczyńska z klasy
II A; II miejsce Aneta Cichocka z klasy II A i Magdalena Roganowska z klasy II B,
a III miejsce Marta Sellig z klasy II B.
W klasach trzecich: I miejsce uzyskała Klaudia Nowicka z klasy III D; II miejsce
Kacper Szczepański z III D i Marcin Nowak z III A; III miejsce Anna Durka z klasy
III A oraz wyróżnienia Ewa Mokrska z klasy III B i Łukasz Marek z klasy III C.
Luty 1993 roku

Uczniowie klasy II C z wychowawczynią Joanną Wojdą (w kolejności
alfabetycznej): Anna Baliszewska, Arkadiusz Bielecki, Robert Brzostek, Paweł
Ciastko, Elżbieta Giera, Emil Jakubik, Monika Janowska, Iwona Januszkiewicz,
Aleksandra Jastrzębska, Adam Kazimierski, Małgorzata Kielczyk, Martyna
Koczewska, Łukasz Koczewski, Magdalena Krupicka, Paweł Lis, Marta
Mierzejewska, Katarzyna Nowak, Marcin Nowak, Małgorzata Nikiel, Daniel
Padamczyk, Andrzej Pietrzak, Marlena Radomska, Tomasz Ratyński,
Arkadiusz Różycki, Natalia Sobiecka, Ewa Sokalska, Kinga Siankowska, Aneta
Wiśniewska, Olga Witkowska.

Wychowankowie Haliny Nowickiej i Jolanty Marzeny Skrzypkowskiej na
wystawie prac plastycznych uczniów Szkoły nr 1.
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Uczniowie klasy III A z wychowawczynią Jadwigą Mierzejewską (w kolejności
alfabetycznej):Marcin Antoniak, Magdalena Bąk, Karol Boński, Piotr Budek,
Maciej Czudowski, Kinga Dąbrowska, Anna Durka, Marcin Dzięcioł, Ewa Ferenc,
Iwona Jurczyńska, Krzysztof Kuchta, Artur Mielnicki, Magdalena Mizera, Łukasz
Naroski, Marcin Nowak, Sylwia Radomska, Monika Rapczyńska, Arkadiusz
Różycki, Rafał Skwarski, Katarzyna Słowik, Robert Spadło, Konrad Stosio,
Paweł Tajchman, Marcin Wajda, Sylwia Wielgus, Hubert Wyszyński.

Uczniowie klasy IV C z wychowawczynią Teresą Bartnik (w kolejności
alfabetycznej): Andrzej Dąbrowski, Kamila Hinc, Paweł Kamiński, Artur Klimek,
Sylwia Kowalska, Renata Kubuj, Agnieszka Lipka, Grzegorz Mierzejewski,
Daniel Olszewski, Agnieszka Orych, Marta Radomska, Sebastian Serafimowicz,
Dariusz Siankowski, Karolina Skoczeń, Robert Spadło, Łukasz Sulejewski,
Mariusz Tomasik, Michał Więch, Agnieszka Wiśniewska, Ewa Wronka, Karolina
Zawadzka.

Uczniowie klasy III C z wychowawczynią Jolantą Marzeną Skrzypkowską (w
kolejności alfabetycznej): Izabella Brod, Paweł Bielecki, Bartek Cierlicki, Patrycja
Dypold, Kamil Janowski, Przemek Janowski, Jarek Kielczyk, Łukasz Marek,
Daniel Mizera, Magdalena Molska, Sylwia Nagraba, Marta Porucznik, Paweł
Prokop, Anna Pszczółkowska, Michał Rączkowski, Joanna Saks, Sylwia Sędek,
Łukasz Skłodowski, Kamil Suchocki, Adam Tlaga, Andrzej Tlaga, Mariusz
Tomasik, Katarzyna Tymińska, Łukasz Wiak, Marek Wojdyna, Katarzyna
Wysocka, Katarzyna Żebrowska.
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Uczniowie klasy V A z wychowawczynią Katarzyną Kielak (w kolejności
alfabetycznej): Emilia Czerwińska, Robert Chmiel, Jacek Dąbrowski, Piotr
Dzięcioła, Dorota Ernst, Kinga Jagnus, Witold Jakubczak, Adam Janaszek,
Michał Katowicz, Michał Krasuski, Michał Kruk, Agnieszka Kupiec, Konrad Lach,
Kamil Lewicki, Jolanta Lis, Ewa Łobodzińska, Rafał Marchewka, Alina Nikiel,
Anna Nizio, Anna Oryga, Izabella Przeździecka, Grzegorz Saks, Katarzyna
Suchocka, Katarzyna Tlaga, Emil Tucin, Rafał Wolszczak.

Jury wysłuchało 48 utworów młodych poetów o tematyce ekologicznej i rodzinnej.
Laureatami zostali: I miejsce – Robert Boćkowski z klasy VI A i Izabela Przeździecka
z klasy V A; II miejsce – Marta Kluczyńska z klasy II A, Małgorzata Nagraba z klasy
III D i Sylwia Waliszewska z klasy VI A; III miejsce Rafał Skwarski z klasy III A.
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19 marca 1993 roku
- Kurator Oświaty i Wychowania Włodzimierz Paszyński wyraził zgodę na
zorganizowanie w tym dniu – Dnia Wagarowicza, jednak to wychowawcy klas zostali
zobowiązani do zorganizowania bezpiecznych zabaw i konkursów dla wszystkich
uczestników imprezy.
12–14 maja 1993 roku
- W wyniku tajnego głosowania członków Rady Pedagogicznej na jej nadzwyczajnym
posiedzeniu zdecydowano o przystąpieniu pracowników oświaty do ogólnopolskiego
strajku okupacyjnego. Inicjatorem strajku była Wojewódzka Sekcja Pracowników
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, a główne postulaty,
to: ograniczenie zwalniania nauczycieli, zwiększenie nakładów na oświatę,
wypłacenie waloryzacji płac od 1991 roku.
- Rodzice zorganizowali opiekę nad dziećmi, wykazali zainteresowanie sytuacją
materialną pracowników oświaty.
1 czerwca 1993 roku
- Dzień Dziecka był normalnym dniem pracy, ale bez sprawdzianów, bez ocen
niedostatecznych. Uczniowie otrzymali tego dnia słodycze.

Uczniowie klasy VI B z wychowawcą Mariuszem Duckim (w kolejności
alfabetycznej): Agnieszka Dzięcioł, Rafał Ernst, Mariusz Florkiewicz,
Ewelina Guzek, Aneta K (?), Małgorzata Kowalska, Kamila Lewińska, Paweł
Marcinkiewicz, Marek Materko, Robert Michalak, Adam Nowicki, Agnieszka
Oniszk, Tomasz Orłowski, Urszula Orych, Tomasz Paska, Tomasz Pływacz,
Rafał Radomski, Sebastian Rosłon, Michał Sztombka, Agnieszka Tymińska,
Joanna Waś, Cezary Witkowski, Paweł Wojtczuk, Piotr Wydryszek, Agnieszka
Zawadzka.
Luty 1993
- Na konkurs plastyczny pt. Babcia wpłynęło ponad 100 prac wykonanych
różnorodną techniką.
Marzec 1993 roku
- 30 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z klas I–VI brało udział w szkolnym konkursie
literackim, którego główną pomysłodawczynią i organizatorką była nauczycielka
Teresa Przeździecka.

2 czerwca 1993 roku
- Dyrektor szkoły Wanda Wiktorko dokonała podsumowania działalności w roku
szkolnym 1992/1993, m.in. poinformowała iż:
- Uczniowie klas I–III, IV–VIII wysłuchali dziesięciu koncertów muzyki klasycznej
w wykonaniu artystów Warszawskiej Opery Kameralnej. W programie były
utwory m.in. Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Witolda Lutosławskiego,
Wolfganga Amadeusza Mozarta.
- Bibliotekarki szkolne – Danuta Kędzierska i Łucja Szymańska organizowały
okolicznościowe wystawy i zabawy, na których bywali uczniowie. Pod ich kierunkiem
uczniowie klas starszych przygotowywali inscenizacje baśni, które prezentowali
uczniom klas młodszych.
- W bibliotece wypożyczono 8633 książki, średnia dzienna wynosiła 71 książek,
a bibliotekę dziennie odwiedzało 60 uczniów. Zakupiono łącznie 283 książki,
które skatalogowano i oprawiono w folię. W czytelni były gazetki o tematyce
okolicznościowej oraz wystawki, np. „95. rocznica urodzin Władysława
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Broniewskiego”, „Twój zawód – twoja przyszłość”, „Szanuj mowę twą ojczystą”.
W ciągu roku szkolnego przeprowadzono 38 lekcji bibliotecznych.
- Uczniowie uczestniczyli w 34 wycieczkach turystycznych. Zwiedzili ciekawe
zakątki Polski, takie jak: Zakopane, Toruń, Ciechocinek, Częstochowa, Warszawa,
Żelazowa Wola, Żarnowiec, Radzymin, Licheń, Treblinka, Liw, Kosów, Puszcza
Kampinoska, Góry Świętokrzyskie.
- W Dziecięcym Przeglądzie Artystycznym o nagrodę „Szklany Miś”, organizowanym
przez Miejski Dom Kultury, najwyższe lokaty uzyskały: Izabela Przeździecka, Sylwia
Waliszewska, Iwona Januszkiewicz, Natalia Sobiecka.
- Kółko matematyczne prowadzone przez Agnieszkę Gut przygotowało uczniów klas
ósmych do pierwszego etapu olimpiady matematycznej. Nauczyciele ułożyli zadania
i przeprowadzili w szkole I etap konkursu. Adam Bloch z klasy VIII A wytypowany
został do drugiego etapu w rejonie i uzyskał 30 punktów na 38 możliwych, ale nie
został zakwalifikowany do szczebla wojewódzkiego. Zdał egzamin i został przyjęty
do szkoły eksperymentalnej z autorskim programem matematyki.
- W czasie roku szkolnego przeprowadzono akcję charytatywną na rzecz dwojga
chorych uczniów. Zbierano pieniądze wśród rodziców, w niektórych klasach zbierano
makulaturę, zorganizowano dyskotekę i mecz piłki nożnej z płatnym wstępem. Za
zebrane pieniądze zakupiono lekarstwa i paczki żywnościowe. Na konto Fundacji
Animals wpłacono 380 tysięcy zł.
- W wyniku badań lekarskich 21 uczniów zakwalifikowano do grup dyspanseryjnych.
Poradnia Wychowawczo-Zawodowa objęła ich stałą opieką i pomogła wybrać zawód
zgodnie z ich stanem zdrowia. Wszyscy uczniowie z klas ósmych w odpowiednim
terminie złożyli dokumenty w wybranych szkołach: zawodowych – 32 uczniów, w
liceach ogólnokształcących – 19, w liceum zawodowym – 10, w technikum – 10.
9 czerwca 1993 roku
- W godzinach 17.00–22.00 uczniowie klas ósmych bawili się na dyskotece
zorganizowanej w Domu Kultury Huty Szkła „Szklarynka” w Wołominie.
11 czerwca 1993 roku
- O godzinie 16.00 uczniowie klas I–VIII uczestniczyli w mszy św. w kościele pw.
Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.
12 czerwca 1993 roku
- W związku z planowanym wakacyjnym remontem budynku szkolnego Kuratorium
Oświaty i Wychowania wyraziło zgodę na zakończenie roku szkolnego 12 czerwca,
toteż nauka od maja 1993 roku odbywała się także w soboty.
- Tego też dnia, o godzinie 8.00 na I holu zebrali się uczniowie klas IV–V, których
pożegnała zastępca dyrektora Barbara Olszak; w II holu dyrektor Wanda Wiktorko
żegnała i wręczała nagrody uczniom klas VI–VII. O sposobie przeprowadzenia
uroczystości zakończenia roku szkolnego w klasach I–III decydowali wychowawcy
tych klas.

Uczniowie klasy VIII A z wychowawczynią Anną Falfus: (w kolejności
alfabetycznej) Adam Bloch, Dorota Cicha, Joanna Chacińska, Paweł Godleś,
Marta Góral, Albert Gut, Wioletta Jakubowska, Izabela Kaska, Marcin Kielak,
Joanna Kielczyk, Wojciech Koliński, Artur Kominek, Norbert Kruk, Piotr
Malinowski, Piotr Marcinkiewicz, Beata Mierzejewska, Małgorzata Pątkowska,
Marek Miller, Marcin Młynarski, Daniel Nadwodny, Karol Perucki, Katarzyna
Roguska, Edyta Sasin, Iwona Sawicka, Zbigniew Skrzypczyk, Grzegorz
Sowiński, Łukasz Stachura, Małgorzata Sulejewska, Agnieszka Świtek, Ewa
Świat, Małgorzata Wierzba, Damian Wilczak, Katarzyna Włoś.
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Uczniowie klasy VIII B z wychowawczynią Jolantą Filipowicz: (w kolejności
alfabetycznej) Dariusz Barbachowski, Krzysztof Biesiada, Michał Bloch,
Zbigniew Brzózka, Edyta Budna, Katarzyna Ciastko, Dariusz Cichy, Anna
Czerska, Angelika Dąbrowska, Norbert Dołkowski, Marcin Dorotkiewicz,
Magdalena Duchnowska, Ewelina Dypold, Ewelina Gorczyńska, Monika
Grochal, Paweł Leszczyński, Edyta Lipińska, Tomasz Łapiński, Norbert
Materko, Artur Młoduchowski, Edyta Oniszk, Marlena Reutowicz, Dariusz
Sędek, Magdalena Siekaczyńska, Agnieszka Strybuć, Sylwia Syrówka, Renata
Ślusarczyk, Agnieszka Tymińska, Dariusz Uszyński, Justyna Witek

pedagogiczną sprawowały bezpłatnie nauczycielki ze Szkoły nr 1: Barbara Olszak,
Barbara Kielak i s. Hanna – Krystyna Ślęzak

Uczniowie klasy VIII C z zastępcą dyrektora Barbarą Olszak: (w kolejności
alfabetycznej) Agnieszka Banaszek, Marzena Banaszek, Marcin Budek, Tomasz
Dzięcioł, Iwona Falkenberg, Andrzej Kałuski, Jolanta Kwiatkowska, Michał
Machalski, Katarzyna Marchewka, Paweł Miętus, Michał Moński, Aneta Nowak,
Daniel Piotrowski, Ewa Sasin, Bogumił Stawikowski, Grzegorz Turlej.
5–19 sierpnia 1993 roku
- Barbara Olszak – zastępca dyrektora szkoły, s. Hanna – Krystyna Ślęzak,
dyrektor Wanda Wiktorko, Krystyna Kobylewska, Janina Cholewska i Mariusz
Ducki zorganizowali kolonie letnie dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej. Z wypoczynku skorzystało 40 uczniów ze Szkoły nr 1 i 14 uczniów
ze Szkół Podstawowych nr 2, nr 3 i nr 7. Koszt pobytu na koloniach został
pokryty z funduszy przekazanych przez parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w Wołominie, funduszy szkolnych i przekazanych przez „ludzi dobrej woli”. Lokum
dla tej gromadki udostępnił dyrektor szkoły w Seceminie-Nowinach. Opiekę

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 po remoncie.
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- Ciągłe prace remontowe prowadzone wewnątrz budynku w sposób istotny nie
poprawiły warunków pracy ani też wyglądu zewnętrznego obiektu. Popękany,
eternitowy dach przeciekał, podczas deszczu sale lekcyjne były zalane, a w zimie na
strychu można było jeździć na sankach. W wyniku utrzymującej się przez wiele lat
wilgoci, spróchniały drewniane stropy, krokwie. Starania dyrekcji o środki finansowe
na remont szkoły trwały kilka lat. Wreszcie Kuratorium Oświaty i Wychowania
oraz Urząd Miasta Wołomin przyznały fundusze na wymianę pokrycia dachu
z eternitu na blachę, częściową wymianę więźby dachowej oraz stropów na drugim
piętrze, wykonanie nowej elewacji szkoły, położenie tynku w sali gimnastycznej,
budynkach gospodarczych, murze ogrodzeniowym, postawienie nowego pieca w
holu, wyremontowanie innego.
- Powyższy zakres robót został wykonany. Dokonano przeglądu pomieszczeń
szkolnych i… okazało się, że ściany w pomieszczeniach lekcyjnych są poobijane,
zakurzone, a sufity ze śladami niedawnych zacieków.
- Wykorzystano własne fundusze z konta „S” oraz Rady Rodziców i do malowania
oraz porządkowania przystąpili nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.
W ciągu dwóch tygodni odnowiono 21 pomieszczeń, w tym gabinet lekarski, kuchnię,
korytarz przed świetlicą, trzy szalety oraz pomalowano farbą olejną podłogi w tych
pomieszczeniach. Na klatkach schodowych położono nowy tynk i je pomalowano.

Uczniowie klasy I B z wychowawczynią Jolantą Marzeną Skrzypkowską.

86

Rok szkolny 1993/1994

87

- Nowy rok szkolny rozpoczął się 1 września. Już o godzinie 9.15 spotkali się
uczniowie klas IV–VIII, o 11.00 – klas drugich i trzecich, a o 12,00 – dwóch klas
pierwszych.
- W ławach szkolnych, w 24 klasach zasiadło 628 uczniów. Kształceniem
i wychowaniem zajmowało się 34 nauczycieli, w tym trzech emerytów. Głównymi
zadaniami było doskonalenie pracy opiekuńczo-wychowawczej, rozwijanie edukacji
kulturalnej oraz indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.
17 października 1993 roku
- Potrzebny akt miłosierdzia, to artykuł w „Wieściach Podwarszawskich (nr 40,
1993) dotyczący dobrych stosunków pomiędzy Szkołą Podstawową Specjalną nr 6
z ulicy Miłej 22 a Szkołą Podstawową nr 1 z ulicy Feliksa Paplińskiego 32 (obecnie
Wileńska 32). Wprowadzono integrację uczniów chorych z uczniami zdrowymi.
Uczniowie „szóstki” korzystali z imprez organizowanych przez Jedynkę, a także
z wyjazdów na koncerty świąteczne do Radzymina. Wzruszającą była akcja rodziców
uczniów klas młodszych, którzy w okresie przedświątecznym zorganizowali zbiórkę
zabawek, ubrań z przeznaczeniem na paczki dla najuboższych dzieci z „szóstki”.

Uczniowie klasy I A z wychowawczynią Barbarą Kielak.

Listopad 1993 rok
- Zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nr 26 z dnia 18 sierpnia 1993
roku rozpoczęto przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu wychowanie
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prorodzinne tj. przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego i odpowiedzialnego
pełnienia w przyszłości funkcji rodzicielskich.
Nauczyciele uczestniczyli w kursach, warsztatach, zajęciach dla uczniów klas VII
i VIII. Wykłady prowadzili psychologowie, np. na temat odpowiedzialnego ojcostwa
i macierzyństwa.

– Sylwia Waliszewska za fragment prozy Dziecko piątku; Urszula Urbaniak z klasy
II C za piosenkę Zielony pociąg.
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11 listopada 1993 roku
- Członkowie zespołu przedmiotów artystycznych i humanistycznych przygotowali
spektakl Czym dla mnie jest Ojczyzna.
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Czerwiec 1994 rok
- Zakończenie roku szkolnego dla absolwentów klas ósmych rozpoczęło się
balem zorganizowanym 21 czerwca o godzinie 16.00 w klubie Alf, pod nadzorem
nauczycieli-wychowawców oraz rodziców. 22 czerwca o godzinie 15.00, podczas
uroczystego apelu uczniowie wyróżniający się w nauce i sprawowaniu otrzymali
nagrody rzeczowe, a ich rodzice listy gratulacyjne.

1 grudnia 1993 roku
- Na spotkaniu członków Rady Pedagogicznej pedagog szkolna Krystyna
Kobylewska zapoznała zebranych z treścią Konwencji Praw Dziecka, ratyfikowaną
przez Polskę w 1990 roku. Przekazała nauczycielom tekst Konwencji do
przeanalizowania i zapoznania z nią uczniów i ich rodziców. Nad zgodnością prawa
polskiego z Konwencją ONZ pracował Komitet Praw Dziecka. Zajmował się on
przede wszystkim pomocą dla dzieci krzywdzonych.
- Komisja BHP z przewodniczącą Ewą Mojzesowicz dokonała przeglądu
technicznego szkoły, stwierdziła, że prawie wszystkie roboty zostały wykonane
podczas wakacji, natomiast zabrakło czasu i pieniędzy na położenie nowej
nawierzchni na boisku szkolnym.
- Pielęgniarka szkolna i środowiskowa Elżbieta Jurczuk często z wychowawcami
lub pedagogiem szkolnym odwiedzała uczniów w ich domach rodzinnych, dbała
o uzupełnienie badań i szczepień, informowała rodziców o swoich spostrzeżeniach
dotyczących zdrowia dzieci.
Grudzień 1993 rok
- Zespół humanistyczny pod kierunkiem polonistki Wandy Bąk przygotował spektakl
poetycko-muzyczny Wigilijny stół. Przedstawienie oglądali uczniowie, pracownicy
szkoły oraz zaproszeni goście.
14 stycznia 1994 roku
- Zajęcia reedukacyjne dla 20 uczniów prowadziła Helena Kamińska. Uczniowie byli
przebadani przez psychologa w Poradni Wychowawczo-Zawodowej. Najliczniejszą
grupą byli pierwszoklasiści i oni systematycznie uczęszczali na zajęcia.
25 maja 1994 roku
- Uczniowie uczestniczyli w VIII Dziecięcym Przeglądzie Artystycznym o nagrodę
„Szklany Miś”. Laureatami konkursu zostali: I miejsce – Anna Okuniewska z klasy II C
za wiersz Kwoka; II miejsce – Artur Banaszek z klasy IV B za Panią Twardowską
i Izabella Przeździecka z klasy VI A za wiersz Zwierzęta patrzą na nas; III miejsce

Uczniowie klasy VIII A z wychowawczynią Wandą Bąk: (w kolejności
alfabetycznej) Marcin Bartnik, Joanna Bloch, Marta Borkowska, Agata
Drążewska, Marta Drukalska, Bożena Gryczka, Katarzyna Gut, Inga Kalisiak,
Anna Królik, Monika Lewicka, Szymon Mojzesowicz, Iwona Nowakowska,
Kinga Osmólska, Marcin Piątek, Sławomir Polański, Bartek Powierza, Paweł
Pszczółkowski, Marcin Rama, Agata Rosłan, Katarzyna Sikorska, Anna Szydlik,
Jacek Ślusarczyk, Dorota Turzyniecka, Dorota Witkowska, Łukasz Włodarek,
Sylwia Zielińska.
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Uczniowie klasy VIII C z wychowawczynią Krystyną Kobylewską: (w kolejności
alfabetycznej) Renata Barbachowska, Mariusz Budny, Małgorzata Cicha,
Robert Dąbrowski, Marta Durka, Marta Głowacka, Aneta Gomoła, Hubert Góral,
Dominika Gutowska, Jarosław Łukasiewicz, Piotr Machalski, Dominik Orych,
Małgorzata Pełka, Grzegorz Pigielski, Beata Radomska, Artur Ratyński, Anna
Rosak, Tomasz Sadowski, Beata Siedlecka, Agnieszka Siemaszko, Emilia
Sikorska, Robert Skoczeń, Anna Strybuć, Paweł Zbrzeźniak.
- Uczniowie pozostałych klas uczestniczyli w uroczystym zakończeniu roku
szkolnego 24 czerwca, o godzinie 9.00. Po otrzymaniu świadectw i nagród wszyscy
pod opieką nauczycieli-wychowawców udali się do kościoła pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Wołominie na dziękczynną mszę św.

Uczniowie klasy VIII B z wychowawczynią Małgorzatą Zygmunt: (w kolejności
alfabetycznej) Norbert Banaszek, Agnieszka Górska, Justyna Hryciuk, Dominik
Kartasiewicz, Adam Katowicz, Krystian Kielak, Wioletta Kołtało, Aneta Koźlarska,
Anna Krasuska, Norbert Lewicki, Robert Młynarski, Marek Ołdak, Rafał Opłotny,
Magdalena Paska, Mariola Pietrzak, Marta Pszczółkowska, Adrianna Przetacka,
Beata Siekaczyńska, Joanna Syrówka, Karol Thiel, Magdalena Tylka, Agnieszka
Tymińska, Radosław Wiśniewski, Marcin Witkowski, Eliza Wytrykus, Sebastian
Zalewski, Marcin Ziomek.

17 czerwiec 1994 roku
- W kończącym się roku szkolnym działały zespoły przedmiotowe: humanistyczny
pod kierunkiem Wandy Bąk; matematyczno-przyrodniczy – Małgorzaty Zygmunt;
nauczania początkowego – Anny Michalskiej, zespół przedmiotów artystycznych
– Teresy Przeździeckiej.
- W ramach działalności zespołu przedmiotów humanistycznych zorganizowano
dwie lekcje biblioteczne, pierwszą z okazji 110. rocznicy urodzin Kornela
Makuszyńskiego na temat Niech moje książki cieszą dzieci. Druga lekcja W krainie
baśni − Calineczka przeznaczona była dla uczniów z klas II–IV.
- Uczniowie klas szóstych przekazali do biblioteki szkolnej 11 albumów dotyczących
życia i twórczości pisarzy, poetów, postaci historycznych i malarzy. Przygotowali
i zaprezentowali cztery inscenizacje szkolnego Teatrzyku Stolikowego:
najpiękniejsze fragmenty Pana Tadeusza i Pani Twardowskiej Adama Mickiewicza;
poetyckie spotkanie wigilijne; akademia z okazji 11 Listopada; Niewiarygodne
przygody Marka Piegusa. Uczniowie klas ósmych recytowali fragmenty wierszy.
- W czerwcu zostali odwołani przez władze kościelne s. Hanna – Krystyna Ślęzak
i ks. Janusz Grygier.
Lipiec 1994 rok
- Podczas wakacji przeprowadzono remont w niektórych pomieszczeniach budynku
szkolnego, np. w kuchni i w toalecie nauczycieli położono glazurę i terakotę,
zainstalowano urządzenia sanitarne oraz podgrzewacz wody, zakupiono pralkę.
W sali nr 1 urządzono pracownię techniczną. Koszty remontu zostały pokryte
z konta szkolnego „S”, konta Rady Rodziców i z dobrowolnych wpłat rodziców.
- Dozorcy i pracownicy obsługi zostali zatrudnieni do malowania podłóg i lamperii
w salach lekcyjnych i pomieszczeniach pomocniczych. Farbę zakupiono za zebrane
fundusze – w każdej klasie 150 tysięcy zł.
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- Prezydium Rady Rodziców ustaliło składkę na ubezpieczenie uczniów od
nieszczęśliwych wypadków – 90 tysięcy zł rocznie na kwotę ubezpieczeniową
30 milionów zł. Utrzymano składkę na rok szkolny 1994/1995 na wysokości roku
ubiegłego tj. 400 tysięcy zł za jedno dziecko, za drugie w rodzinie 200 tysięcy zł,
trzecie i kolejne dzieci zostały zwolnione z opłaty składki.

Kolonie w Widełce.
- Wypoczynek letni dla 35 uczniów z najuboższych rodzin został zorganizowany
m.in. przez wicedyrektor szkoły Barbarę Olszak, s. Hannę – Krystynę Ślęzak
i pedagoga szkolnego Krystynę Kobylewską w Domu Sióstr Michalitek w Widełce
k. Kolbuszowej. Na ten cel prowadzono zbiórkę pieniężną przed kościołem i wśród
rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. Zebrano 10 milionów zł.
Rok szkolny 1994/1995
30 sierpnia 1994 roku
- W szkole zorganizowano 25 klas, pracowało 35 nauczycieli, w tym trzech
w niepełnym wymiarze godzin. Pracę rozpoczęli: s. Alina – Wanda Niebrzydłowska
– katechetka, Katarzyna Borowska-Paź – nauczycielka nauczania początkowego,
ks. Emil Owczarek – katecheta, ks. Wojciech Kraiński – katecheta i Marek Kurek
– nauczyciel historii.
- W celu realizacji głównych zadań szkoły, jak np. uczestniczenie w różnorodnych
formach edukacji kulturalnej, naukowej, sportowej powołano zespoły przedmiotowe
i wybrano ich przewodniczących. Zespołem nauczania początkowego kierowała
przewodnicząca Joanna Wojda z zastępcą przewodniczącej Jadwigą Mierzejewską;
zespołem humanistycznym opiekowała się przewodnicząca Wanda Bąk z zastępcą
Katarzyną Kielak; zespół artystyczny prowadziły panie: Łucja Szymańska i Teresa
Przeździecka; zespół matematyczno-przyrodniczy Agnieszka Gut i Małgorzata
Zygmunt; kierowanie zespołem wychowawczo-opiekuńczym powierzono Krystynie
Kobylewskiej, a zespołem zdrowotnym Bogumile Czudowskiej.

1 września 1994 roku
- Rok szkolny rozpoczął się o godzinie 9.00 dla uczniów klas IV–VIII, a o godzinie
11.15 dla uczniów klas I–III. Po raz pierwszy w ławach szkolnych zasiadło 76
pierwszoklasistów, których troskliwą opieką otoczyły wychowawczynie: Anna
Michalska (kl. I A), Joanna Wojdyna (kl. I B), Katarzyna Borowska-Paź (kl. I C).
Dyrektorem była Wanda Wiktorko, zastępcą Barbara Olszak, a wychowawcami w
następnych klasach były: Barbara Kielak (II A), Jolanta Marzena Skrzypkowska
(II B), Janina Cholewska (III A), Alicja Mierzejewska (III B), Halina Nowicka (III
C), Jadwiga Mierzejewska (III D), Wanda Bąk (IV A), Bogumiła Wytrykus (IV
B), Joanna Wojda (IV C), Mirosława Bogucka (V A), Barbara Kielak (V B), Anna
Falfus (V C), Ewa Mojzesowicz (VI A), Halina Nowicka (VI B), Teresa Bartnik (VI
C), Katarzyna Kułak (VII A), Agnieszka Gut (VII B), Małgorzata Zygmunt (VII C),
Teresa Przeździecka (VIII A), Małgorzata Zygmunt (VIII B), Barbara Olszak (VIII C).
W bibliotece szkolnej pracowały: Danuta Kędzierska i Łucja Szymańska, w świetlicy
Bogumiła Czudowska, Helena Kamińska prowadziła korektywę. Ponadto w Szkole
nr 1 pracowali: Marek Kurek – nauczyciel wiedzy obywatelskiej i historii, Hanna
Michalik-Mróz – nauczycielka geografii, Danuta Majer – nauczycielka fizyki i techniki,
Zbigniew Kułak i Angelina Maciążek – nauczyciele w-f i korektywy, Stanisław Kułak
– nauczyciel matematyki, Halina Wardaszko – nauczycielka języka polskiego,
s. Alina – Wanda Niebrzydłowska – katechetka, ks. Emil Owczarek – katecheta.
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Uczniowie klasy VIII A z wychowawczynią Teresą Przeździecką: (w kolejności
alfabetycznej) Robert Boćkowski, Marta Chylińska, Dzierżak Agnieszka,
Anna Ferenc, Honorata Grabińska, Artur Grabiński, Anna Grochowska,
Tomasz Izdebski, Joanna Kalinowska, Renata Kamont, Paweł Kawecki,
Tomasz Komoński, Aneta Klimek, Krzysztof Kursa, Robert Łobodziński,
Mariusz Marchewka, Łukasz Matusik, Wioletta Oryga, Monika Pikus, Szymon
Piwowarski, Honorata Porzezińska, Monika Rosak, Tomasz Rudnik, Katarzyna
Sałaban, Anna Sikorska, Paweł Szatybełko, Małgorzata Szwedowska, Sylwia
Waliszewska, Karolina Witkowska, Anna Załęska, Krzysztof Zych.

Listopad 1994 rok
- W dniach 14, 21, 28 listopada w szkole odbyły się szkoleniowe rady pedagogiczne
w formie warsztatów metodycznych przygotowujących nauczycieli do realizacji
programu wychowania prorodzinnego. Warsztaty prowadziła dr Marina Ombach
z Poradni Rodzinnej w Wołominie. Omówiono następujące tematy: Życie
dziecka przed narodzeniem; Problemy towarzyszące dojrzewaniu dziewcząt;
Problemy towarzyszące dojrzewaniu chłopców; Rodzina dająca miłość podstawą
prawidłowego rozwoju wszystkich jej członków. Uczniowie klasy VIII A uczestniczyli
w lekcji – spotkaniu na powyższy temat.
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Uczniowie klasy VIII B, wychowawczyni Małgorzata Zygmunt: (w kolejności
alfabetycznej) Andrzej Ceran, Agnieszka Dzięcioł, Rafał Ernst, Mariusz Florkiewicz,
Ewelina Guzek, Aneta Klarecka, Małgorzata Kowalska, Kamila Lewińska, Paweł
Marcinkiewicz, Marek Materko, Robert Michalak, Adam Nowicki, Agnieszka Oniszk,
Tomasz Orłowski, Urszula Orych, Tomasz Paska, Tomasz Pływacz, Rafał Radomski,
Sebastian Rosłon, Agnieszka Tymińska, Joanna Waś, Cezary Witkowski, Paweł
Wojtczuk, Piotr Wydryszek, Agnieszka Zawadzka
Uczniowie klasy VIII C, wychowawczyni Barbara Olszak: (w kolejności
alfabetycznej) Tomasz Bohatyrowicz, Marcin Dzięcioł, Krzysztof Marcin Kamiński,
Adrian Kartasiewicz, Anna Sylwia Klepacka, Katarzyna Łasek, Adam Słowiński,
Urszula Małgorzata Sulejewska, Łukasz Szczęsny, Marcin Witek, Rafał Żelazowski
Październik 1994 rok
- Po raz pierwszy zaprezentowano w Szkole nr 1 program trzeźwościowy „Dom”.
Organizatorami byli: przedstawiciel Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Marek Malisiewicz i realizator programu „Dom” – Henryk Bujacz
oraz członkowie jego grupy terapeutycznej.
- W spotkaniu uczestniczyli także: nauczyciele ze Szkoły nr 1, koordynator
promocji zdrowia ZOZ, pracownicy poradni AA, przedstawiciel opieki społecznej,
pielęgniarka środowiskowa z Duczek i pielęgniarka szkolna. Młodzież z klas VII
i VIII uczestniczyła w mitingu, natomiast w godzinach wieczornych odbyło się
spotkanie dla rodziców uczniów Szkoły nr 1 oraz osób skierowanych przez opiekę
społeczną i poradnię AA.
- Celem spotkania było przekazanie informacji o zagrożeniach spowodowanych
chorobą alkoholową, skutkami alkoholizmu w rodzinie i społeczeństwie,
przedstawienie szansy wyjścia z problemu alkoholowego poprzez wsparcie
wspólnoty AA. Niektórzy uczniowie zobaczyli z zewnątrz problemy swojego domu
i szukali indywidualnego kontaktu z realizatorami programu.
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Grudzień 1994 rok
- Przewodniczącym Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 został Jerzy
Kobylewski.
- Montaż poetycki Jest taki dzień – o tradycjach wigilijnych, przygotowali uczniowie
pod kierunkiem nauczycieli: Łucji Szymańskiej, Teresy Bartnik, Zbigniewa Kułaka
i Angeliny Maciążek, która przygotowała układ taneczny. W udekorowanej
świątecznie sali gimnastycznej spotkali się pracownicy szkoły, emerytowani
nauczyciele, goście z instytucji współpracujących ze szkołą i uczniowie z klas VII
i VIII. Nad przyjęciem ze śpiewaniem kolęd, dzieleniem się opłatkiem, składaniem
życzeń, degustacją potraw wigilijnych czuwały Barbara Kielak, Jolanta Marzena
Skrzypkowska, Janina Cholewska, i ks. Emil Owczarek.
Luty 1995 rok
- Z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców – Jerzego Kobylewskiego
zorganizowano bal karnawałowy dla uczniów ze wszystkich klas. Od godziny 11.00
do godziny 20.00 do tańca przygrywał młodzieżowy wojskowy zespół „Kapela”.
- Rodzice i opiekunowie uczniów zapraszani byli do uczestniczenia w imprezach
i uroczystościach organizowanych w szkole, jak np. Misterium Bożonarodzeniowe,
Jasełka, Wielkanocne obyczaje, inscenizacja Kopciuszek, w Dniu Babci, Mamy oraz
w wystawach prac plastycznych dzieci. Wychowawcy klas przedstawiali rodzicom
ciekawe książki, artykuły na temat wychowania dzieci oraz organizowali spotkania
z psychologiem i pedagogiem.
22 maja 1995 roku
- Ks. Emil Owczarek był organizatorem pielgrzymki uczniów i nauczycieli do
Skoczowa. 22 maja miejscowość odwiedził papież Jan Paweł II. Na pobliskim
wzgórzu Kaplicówka, wraz z prezydentem Lechem Wałęsą oraz 300-tysięczną
rzeszą wiernych, pielgrzymi z Wołomina wysłuchali homilii na temat czystości
sumienia, ładu moralnego i prawdziwej tolerancji w życiu publicznym.

Anna Wojtkowska
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W księdze protokołów Rady Pedagogicznej, zapisano: „Program artystyczny nie
tylko wzbogacił tę uroczystość, ale również treścią potwierdził, iż uczciwa wieloletnia
praca z młodzieżą miała swoisty wymiar i sens. Oficjalne i osobiste podziękowania,
wiązanki i kosze kwiatów, upominki wzruszały obdarowujących i obdarowanych”.
- Po skończonej oficjalnej uroczystości, uczniowie wraz z nauczycielami udali się do
kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej na dziękczynną mszę św. sprawowaną
przez ks. Emila Owczarka.
- Po powrocie z kościoła, nauczyciele, emerytowani nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi, goście, a wśród nich m.in. ks. Jan Sikora, kontynuowali
spotkanie. Przy stołach zasiadło ok. 70 osób. Były życzenia i wspomnienia, wizytator
warszawskiego Kuratorium Oświaty Anna Wiadrowska powiedziała m.in: „Dobra
atmosfera zarówno wśród grona nauczycielskiego, jak i współpraca z rodzicami
i młodzieżą wynikały z umiejętności bycia na stanowisku dyrektora osób, które
cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, tzn. sercem rozwiązywały problemy, a swoją
postawą umiały godzić wymagania z życzliwością”.

Skoczów, 22 maja 1995 roku, od lewej: Halina Nowicka, Klaudia Nowicka,
ks. Emil Owczarek, M. Skoneczna, Krystyna i Tomek Kobylewscy.
23 czerwca 1995 roku

Uroczyste pożegnanie dyrektorek odchodzących na emeryturę, od lewej:
dyrektor Szkoły nr 1 Stanisław Kułak (emeryt), dyrektor Szkoły nr 1 Wanda
Wiktorko, wizytator KO Anna Wiadrowska, zastępca dyrektora Szkoły nr 1
Barbara Olszak, ks. prałat Jan Sikora.
- O godzinie 8.00 młodzież, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice zgromadzili
się w sali gimnastycznej na szczególną uroczystość – pożegnania dyrektorek
odchodzących na emeryturę. Inscenizację fragmentów książki Mały książę
zaprezentowali uczniowie pod reżyserskim okiem polonistki Wandy Bąk.

2–3 września 1995 roku
Na początku nowego roku szkolnego 1995/1996 w tygodniku lokalnym „To i Owo”
(2–3 września 1995 r.), Janusz Wardaszko zamieścił artykuł Pedagodzy. Był to
wywiad z byłą dyrektor Szkoły nr 1 Wandą Wiktorko i byłą zastępcą dyrektora
szkoły Barbarą Olszak z okazji odejścia pań na emeryturę.

Anna Wojtkowska
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Wanda Wiktorko pochodziła z rodziny wielodzietnej i jak mówiła pomaganie, uczenie
było codziennością jej życia. Nie przypuszczała, że zostanie dyrektorem, mówiła:
„(…) zawsze chciałam być dobrym człowiekiem i rzetelnie wykonywać swoją
pracę”. Najpierw przez 12 lat była nauczycielką (1963–1975), przez rok wizytatorem
w Wydziale Oświaty w Wołominie. Po likwidacji powiatów w 1975 roku wróciła do
Jedynki i objęła funkcję zastępcy dyrektora (1975–1987). W 1987 roku, po odejściu
na emeryturę dyrektora Stanisława Kułaka, władze szkolne powierzyły jej funkcję
dyrektora szkoły, w 1991 roku po ogłoszeniu konkursu, przedstawieniu koncepcji
funkcjonowania placówki i uzyskaniu akceptacji komisji „dowodziła” Jedynką do
1995 roku (1987–1995) – przez osiem lat.
- W rodzinie Barbary Olszak było wielu nauczycieli, ale największym autorytetem
cieszyła się kuzynka ze strony matki, to ona i cioteczna siostra miały największy
wpływ na wybór zawodu nauczycielskiego przez Barbarę.
W 1982 roku przyjęła propozycję ówczesnego dyrektora Szkoły nr 1 Stanisława
Kułaka i została jego zastępcą, funkcję tę pełniła do 1995 roku.

Wanda
Wiktorko.

Barbara
Olszak.
Uroczyste pożegnanie dyrektorek odchodzących na emeryturę, od lewej:
Wanda Wiktorko, Barbara Olszak i przedstawicielki Rady Rodziców: Agnieszka
Pszczółkowska i M. Kluczyńska.
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- Współpraca obu pań opierała się na przyjaźni. Mówiły: „W sytuacjach trudnych,
przy drobnych spięciach, nigdy nie brałyśmy tego jako osobistą urazę, lecz wymianę
poglądów i wskazówkę do ich rozwiązania”. Barbara Olszak podkreślała: „Myślę,
że miałyśmy dużo szczęścia, bo nasze charaktery pasowały do siebie. Poza tym
w naszej szkole była tradycja spokojnej pracy, a to tworzyło klimat (…)”.
Źródło:
Kronika Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie (1992–1995); Księga protokołów Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej (1992–1993;1993–1995).

Wieś Sławek,
rodzina Ząbek
II.Wołomińskie
ŹRÓDŁA,rodziny.
MATERIAŁY,
WSPOMNIENIA
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018

Czesław Sitarz

Wołomińskie rodziny
Wieś Sławek, rodzina Ząbek

Zdjęcie przedstawia część dwóch budynków mieszkalnych wzniesionych
w drugiej połowie XIX wieku przez Pawła Ząbka (1873 – 1936) – po lewej
stronie i Stanisława Ząbka (1876 – 1932) – po prawej stronie. Przy widocznej
części budynku rodzina Wacława i Heleny Ząbek, Wacław Ząbek (1916 – 1998),
Helena Ząbek ( 1916 – 1975).
Budynki mieszkalne usytuowane są przy drodze dojazdowej do zabudowań i pól
uprawnych. Śladem tej drogi obecnie przebiega ulica Waryńskiego w Wołominie.
Budynki mieszkalne, drewniane, kryte słomą, pięcioizbowe z komorą i sienią.
Tego typu budynek mieszkalny miała również rodzina Królików we wsi Sławek.
Dlaczego rodzina Ząbek?
Jestem członkiem rodziny. Moja żona Elżbieta Sitarz z domu Kostelecka jest
córką Jana Kosteleckiego, ur. w 1925 roku i Cecylii Kosteleckiej (1923–2017)
z domu Ząbek. Moje zainteresowania tradycją, historią pozwoliły mi poznać historię
rodziny Ząbek i rodzin blisko spokrewnionych.
Rodzina Ząbek zamieszkuje w Wołominie (poprzednio we wsi Sławek, Nowa
Wieś, Lipiny i Krempe od przełomu XVII/XVIII w.)

Czesław Sitarz
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Rodzina Ząbek i rodziny blisko spokrewnione posiadały ziemię uprawną i łąki
(we wsiach Lipiny i Krempe) we wsi Sławek w obrębie dzisiejszych ulic: Laskowa,
tory kolejowe, Geodetów, Wiosenna.
Rodzina Ząbek jest blisko spokrewniona z rodzinami: Waś, Królik, Marchewka,
Groszek, Lach, Wróbel, Gajewscy, które to rodziny także zamieszkują w Wołominie.
Janusz Kostelecki, brat mojej żony Elżbiety, z pomocą innych członków rodziny
(synowie, Anna Opałka z domu Waś) opracował drzewo genealogiczne szeroko
pojętej rodziny Ząbek. Drzewo genealogiczne zawiera 407 osób, 10 pełnych
pokoleń, od seniora rodu tj. Krzysztofa Ząbek ur. w 1770 roku i jego małżonki
Jadwigi ur. w 1791 roku do członków rodziny urodzonych do dnia 31 XII 2017 roku.

Obie mapy znajdują się w zbiorach Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.
Po przeprowadzonym, naszym zdaniem, dokładnym przeglądzie dokumentów,
zapisów (dot. majątku rodziny Ząbków) stwierdzamy, że rodzina Ząbek, jak
i rodziny blisko spokrewnione dysponowały ziemią orną i łąkami o łącznym areale
około 35 hektarów.
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Krótka historia rodziny
Od naszych pradziadów, małżeństwa Krzysztofa i Jadwigi Ząbek (Jadwiga
z domu Woźniak), posiadamy skromny zbiór dokumentów dot. rodziny, wykonaliśmy
odpisy wpisów dokonanych w księgach parafialnych.
Wpis dotyczący pochówku na cmentarzu parafialnym w Kobyłce jednego
z pierwszych Ząbków zamieszkałego we wsi Sławek to rok 1749. Nie sprawdzaliśmy
ksiąg zmarłych prowadzonych w kościele parafialnym w Klembowie. Dysponujemy
opracowaną przez ks. mgr. Józefa Góreckiego historią pod tytułem: „Historia
i kronika parafialna parafii Klembów, Woli Rasztowskiej i kaplicy w Miąsem”.
W tym dokumencie nie pojawia się wieś Sławek ani nazwisko Ząbek. Jestem
przekonany, że rodziny blisko spokrewnione z rodziną Ząbek także dysponują
różnymi dokumentami, zapisami, fotografiami itp. Prawie w całości zachowały się
dokumenty dot. majątku Stanisława i Katarzyny Ząbek, dziadka ze strony matki
mojej żony Elżbiety Sitarz oraz nieliczne dokumenty dot. majątku Pawła i Ewy
Ząbek, Jana i Antoniny Ząbek:
- Paweł Ząbek (1873 – 1936), jego małżonka Ewa Ząbek (1874 – 1943) oboje
urodzili się i zamieszkali w Wołominie.
- Stanisław Ząbek (1876 – 1932) i jego małżonka Katarzyna Ząbek (1885 –
1931) z domu Kur, córka Mariana i Józefy Kur. Katarzyna Ząbek urodziła się we
wsi Chrzęsne parafia Postoliska.
- Jan Ząbek (1883 – 1941) i jego małżonka Antonina Ząbek (1876 – 1959).
Dokumenty historyczne
Zbierając w różnych instytucjach państwowych dokumenty dot. wsi Sławek,
Nowa Wieś, Lipiny, Krempe zapoznaliśmy się z mapami:
Mapa opracowana w roku 1777 przez M. Deutsch pod tytułem „Planta miasta
Warszawy i okolic”
Mapa opracowana przez H. Perthees w roku 1786 pod tytułem „Okolice
Warszawy w diametrze 5 mil”.
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Podziały spuścizny i spadkobiercy
Nie wiemy jaką metodą dokonywano podziału majątku. Nie wszyscy spadkobiercy,
np. małż. Piotra i Małgorzaty Ząbek, otrzymywali ziemię orną i łąki o tej samej
powierzchni. Może otrzymywali inne składniki majątku lub ekwiwalent pieniężny.
Piotr Ząbek (29 VI 1842 - 1917) i jego małżonka Małgorzata Ząbek (27XI 1843
– 1915) pradziadkowie mojej żony Elżbiety Sitarz posiadali gospodarstwo (ziemię
orną i łąki) o areale 12 hektarów. Spadkobiercami byli:
- Agata Lach (1871 – 1944)
- Paweł Ząbek (1873 – 1936)
- Stanisław Ząbek (1876 – 1932) - dziadek mojej żony Elżbiety
- Marianna Rzempołuch (1878 – zmarła w Klembowie)
- Jan Ząbek (1883 – 1941)
Z dokumentów, jakie posiadamy (mapa i wyrok sądu) Stanisław Ząbek
odziedziczył po swoich rodzicach Piotrze i Małgorzacie Ząbek dokładnie 2 ha 7959 m2
ziemi ornej i 4617 m2 łąk. Areał wcześniej uszczuplony sprzedażą działek na
umowę, bez udziału rejenta (notariusza) rodzinie Cudny, Ciuk, Kania, a także przez
przekazanie terenu pod ulice obecnie: Waryńskiego i Głowackiego w Wołominie
pod drogę do miejscowości Kobyłka.
Ciekawostką jest przekazanie w 1907 roku nieodpłatnie przez Stanisława
Ząbka tzw. „Uliczki’’ (dojście od strony wsi Sławek do torów kolejowych). „Uliczka’’
została przekazana w celu dogodnego dojścia pracowników Huty Szkła od strony
wsi do torów kolejowych.„Uliczka’’ istnieje do dnia dzisiejszego, przy modernizacji
linii kolejowej została utwardzona i oświetlona. Podziału pozostałego spadku po
Stanisławie i Katarzynie Ząbek dokonali ich potomkowie:
- Władysław Ząbek (1907 – 1991)
- Anna Wilińska (1909 – 2008)
- Wacław Ząbek (1916 – 1998)
- Cecylia Kostelecka (1923 – 2017)
- Maria Aniela Wawszczyk (1927-2006).
Podział spadku po Stanisławie i Katarzynie Ząbek został przeprowadzony
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i za zgodą wszystkich spadkobierców.
Podział został zatwierdzony wyrokiem sądu z dnia 27 X 1955 roku Sygn akt:
Ns. 628/55.

Czesław Sitarz

Wołomińskie rodziny. Wieś Sławek, rodzina Ząbek

Przekazy ustne i potwierdzone dokumentami członków rodziny biorących udział
w powstaniach, wojnach i innych czynach zbrojnych
Z przekazów ustnych w rodzinie wiemy, że członkowie rodziny Ząbek brali czynny
udział w Powstaniu Listopadowym w 1830 roku, w Powstaniu Styczniowym w 1863
roku (nie posiadamy dokumentów potwierdzających tych faktów). Udokumentowany
mamy udział kilku naszych krewnych w II Wojnie Światowe na różnych jej frontach
i tak:
Jan Ząbek urodzony w 1915 roku (syn Pawła i Ewy Ząbek) żołnierz września,
niewola niemiecka. Po 1945 roku wyjechał do Szkocji, tam założył rodzinę. Podjął
pracę zawodową, wychował dwóch synów Leonarda i Martina. Do Polski nie
powrócił, zmarł w Szkocji.
Antoni Ząbek (1904 -1982) syn Jana i Antoniny Ząbek, uczestnik II Wojny
Światowej. Odznaczony za walki frontowe: Krzyżem Orderu Virtuti Militari,
Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem za Berlin i innymi
odznaczeniami. Doczesne jego szczątki spoczywają na cmentarzu parafialnym
w Kobyłce.
Czesław Ząbek (1915 – 1969) syn Jana i Antoniny Ząbek. Żołnierz września
(kapral po ukończeniu szkoły podoficerskiej w 1939 roku), niewola sowiecka na
ziemi nieludzkiej, a następnie żołnierz 2 Korpusu Polskiego generała Władysława
Andersa – uczestnik bity pod Monte Cassino. Czesław Ząbek 6 I 1943 roku otrzymał
pozwolenie numer 7366 na prowadzenie wojskowych pojazdów mechanicznych.
W bitwie pod Monte Cassino kierował czołgiem. Sylwetka Czesława Ząbka została
przedstawiona, opisana w VII tomie „Rocznika Wołomińskiego” – autor Ryszard
Mazurek.
Wacław Ząbek (1916 -1998) syn Stanisława i Katarzyny Ząbek, odbył służbę
wojskową w latach 1936 – 1938. Żołnierz września, odznaczony medalem za
udział w wojnie obronnej w 1939 roku. W marcu 1944 roku Wacław Ząbek wraz
ze swoim kuzynem Franciszkiem Groszkiem za działalność konspiracyjną został
aresztowany przez NKWD, a następnie obydwaj zostali wywiezieni na teren ZSRR.
Wacław Ząbek i Franciszek Groszek przebywali w obozie dla internowanych
Polaków w Borowiczach. Obydwaj pracowali w kopalni numer 102. Do kraju
powrócili w dniu 2 III 1946 roku rejestrując się w punkcie Państwowego Urzędu
Repatriacyjnego w Białej Podlaskiej pod numerem 49, ze wskazaniem udania się
do miejscowości Sławek powiat Radzymin. Powyższe potwierdza Zaświadczenie
L.dz. Zh IV/4631/3915/90 dnia 22 XI 1991 rok Głównej Komisji Badania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.
Wacław Ząbek był człowiekiem bardzo utalentowanym, potrafił malować olejno,
grał na akordeonie, potrafił zrobić buty, własnoręcznie wybudował i wykończył dwa
budynki mieszkalne, był także jednym z najlepszych spawaczy. Był człowiekiem
wysportowanym, wspaniałym gawędziarzem - fantastą.

Nasi najbliżsi
Rodzina Ząbek na przestrzeni od 1770 roku do obecnych czasów wydała
wielu wspaniałych rzemieślników, techników i inżynierów różnych specjalności,
ekonomistów, nauczycieli (w tym nauczycieli akademickich), pielęgniarki i lekarzy,
muzyków (instrumentaliści i wokaliści), pracowników branży transportowej –
drogowcy, kolejarze, marynarze, osób duchownych i osób innych profesji i zawodów.
Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych bliskich, wiele osób po zdobyciu zawodu
podjęło pracę w Wołominie, w powiecie wołomińskim, w Warszawie i innych
miejscach w kraju i za granicą.
Wspomnę tylko o kilku członkach naszej rodziny z ostatnich pokoleń, osoby te
zasługują na wymienienie dzięki swoim osiągnięciom, i tak:
Ks. dr Mirosław Nowak ur. 19 IX 1961 roku – syn Zofii i Tadeusza Nowak,
wnuk Romana i Anny Wilińskiej z domu Ząbek. Ks. Mirosław jest kapłanem,
historykiem sztuki, wykładowcą, dyrektorem biblioteki seminaryjnej i kustoszem
Galerii Porczyńskich. Wiele podróżuje aby poznawać obiekty sakralne w Polsce
i za granicą.
Mgr inż. Adam Jerzy Gorzkowski ur. 9 III 1966 roku, syn Janusza i Hanny
Gorzkowskiej z domu Ząbek. Absolwent Politechniki Warszawskiej – informatyk.
Adam Jerzy Gorzkowski, jako informatyk pracuje przy wielu bardzo skomplikowanych
programach informatycznych dla potrzeb kraju i dużych przedsiębiorstw w kraju
i za granicą.
Lek. med. Marcin Sitarz, syn Czesława i Elżbiety z domu Kostelecka, wnuk
Jana i Cecylii Kosteleckich z domu Ząbek. Marcin Sitarz, lekarz specjalista chirurgii
ogólnej i chirurgii naczyniowej. Zatrudniony w Klinice Chirurgii Naczyniowej
w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
Tomasz Larek ur. 7 VI 1971 roku, syn Ryszarda i Elżbiety Larek z domu
Wawszczyk, wnuk Mariana i Marii Anieli Wawszyk z domu Ząbek. Tomasz Larek
grafik, malarz, podróżnik. Prace - grafiki jego na wystawach wzbudzają duże
zainteresowanie.
Mgr Małgorzata Soltwedel ur. 26 X 1963 roku, córka Janusza i Danuty Wilińskich,
wnuczka Romana i Anny Wilińskich z domu Ząbek. Małgorzata Soltwedel
ukończyła japonistykę i matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Po odbyciu
obowiązkowych stażów pracy podjęła zatrudnienie w Niemczech. Zamieszkała w
Monachium, tam założyła rodzinę, pracuje. Córka Małgorzaty Ines ur. 01 XII 2000
roku jest młodą, zdolną skrzypaczką z osiągnięciami konkursowymi w Niemczech
i za granicą.
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Krótkie podsumowanie
Przedstawiłem w krótkim zarysie członków rodziny młodego pokolenia by
wskazać, że dzięki zdolnościom, wytężonej pracy w szkole i w czasie studiów można
osiągnąć wysoki poziom umiejętności, być docenianym w pracy, służyć drugiemu
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człowiekowi, zachowywać się godnie, być w pewnym sensie autorytetem dla bliskich
i nie tylko. Rodzina Ząbek to rodzina wyznania rzymsko – katolickiego, głównie
praktykująca. Są w rodzinie wprawdzie nieliczne osoby innych wyznań, a także
ateiści. Dużo osób angażuje się w prace społeczne na rzecz swoich środowisk,
miejsc zamieszkania, gminy, powiatu i na szczeblu kraju. Rodzina podtrzymuje
tradycje, w tym tradycje świąteczne, rodzinne i narodowe. Na przykładzie
mojej najbliższej rodziny mogę powiedzieć, że do kolacji wigilijnych i śniadań
wielkanocnych zasiadamy wszyscy razem w domu rodziców mojej żony Elżbiety.
Jest nas łącznie około 25 osób. Staramy się wzajemnie pomagać, rozwiązywać
trudne życiowe problemy angażując się i wspierając tych, którzy tego wsparcia
potrzebują. Pomimo różnych zapatrywań, różnych ocen sytuacji szczególnie na
niwie politycznej w kraju przy wyrażaniu poglądów nie dochodzi do kłótni i awantur.
Myślę, że jesteśmy typową, dużą rodziną z tradycjami, których to rodzin coraz mniej
w naszym kraju. Jesteśmy dumni, że rodzina Ząbek prawie od 250 lat zamieszkuje
na ziemi wołomińskiej. Myślimy o zjeździe rodzinnym, ale to duże przedsięwzięcie.
Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z drzewem genealogicznym
naszej rodziny i z raportem do tego drzewa.
Serdecznie dziękuję Januszowi Kosteleckiemu (brat mojej żony) i tym, którzy
mu pomagali za włożony trud, pracę, zaangażowanie, cierpliwość i konsekwencje.
Pisząc tę krótką historię rodziny myślę, że częściowo spełniam sugestię
i prośbę Pani Burmistrz Elżbiety Radwan, by „Rocznik Wołomiński” właśnie dotyczył
Wołomina i jego mieszkańców (Wołomina sprzed lat i współczesnego).

Wołomińskie rodziny. Wieś Sławek, rodzina Ząbek
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Antoni Ząbek (1904-1982).

Wacław Ząbek (1916-1998).
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Wołomińskie rodziny. Wieś Sławek, rodzina Ząbek
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Czesław Ząbek
(1915-1969).

Fotografie przedstawiają obecną zabudowę w miejscu dawnych gospodarstw
Pawła Ząbek (1873-1936) i Stanisława Ząbek (1876-1932) przy obecnej
ulicy Waryńskiego w Wołominie.
Wigilia u Jana i Cecylii Kosteleckich rok 2011.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018
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Magnolia symbolem Wołomina
Społeczność Wołomina od wielu lat odczuwa potrzebę budowania
pozytywnego wizerunku naszego miasta, które nie cieszy się najlepszą
opinią w kraju. Władze samorządowe, instytucje kultury i sportu, placówki
oświatowe, a także organizacje pozarządowe pracują nad zmianą tej opinii.
Jedną z organizacji, która takie działania podjęła, jest powstała w 2013
roku Fundacja ODA. Głównymi celami Fundacji są między innymi: ochrona
i popularyzacja dziedzictwa lokalnego Wołomina, promocja miasta i jego wybitnych
mieszkańców oraz organizowanie wydarzeń integrujących lokalną społeczność.

Fotografia przedstawia obecną zabudowę w miejscu dawnych gospodarstw
Pawła Ząbek (1873-1936) i Stanisława Ząbek (1876-1932) przy obecnej
ulicy Waryńskiego w Wołominie.

Duże zainteresowanie
Zadania te Fundacja realizuje poprzez prowadzenie Izby Muzealnej w Wołominie,
poświęconej rodzinie Wodiczków. W ramach jej działalności odbywają się między
innymi lekcje muzealne z historii Wołomina, wieczory z muzyką klasyczną,
podwieczorki muzyczne dla dzieci, spotkania podróżnicze, wystawy i konferencje
naukowe. W trakcie tych wydarzeń mieszkańcy mają okazję poznać historię miasta,
obejrzeć wystawy wybitnych twórców, posłuchać wołomińskich podróżników czy
popracować nad rozwojem własnych zainteresowań. Podczas organizowanych
konferencji naukowych młodzież może wysłuchać wykładów pracowników
naukowych renomowanych uczelni, a najmłodsze dzieci mogą uczestniczyć
w koncertach muzyki klasycznej.
Projekty realizowane przez Fundację ODA od kilku lat cieszą się dużym
zainteresowaniem mieszkańców. W samym 2017 roku we wszystkich wydarzeniach
wzięło udział około 2900 osób.
Tworzenie tak bogatej oferty kulturalnej Fundacji ODA jest możliwe dzięki
darowiznom Fundatora i mieszkańców Wołomina, a także dzięki pozyskiwaniu
środków z konkursów organizowanych dla organizacji pozarządowych przez władze
samorządowe.
Projekt „Magnolia symbolem Wołomina”
W 2016 roku Fundacja ODA przystąpiła do ogłoszonego przez Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie konkursu na działania pobudzające
aktywność społeczną. Celem złożonego projektu pod nazwą „Magnolia symbolem
Wołomina” było budowanie pozytywnego wizerunku naszego miasta i zwiększenie
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Magnolia symbolem Wołomina

zainteresowania mieszkańców obchodami zbliżającej się rocznicy 100-lecia nadania
praw miejskich miastu Wołomin. Projekt zakładał posadzenie na terenach miejskich
100 drzew i krzewów magnolii.

wyłonienie inspirujących kobiet Wołomina. Za pośrednictwem stron internetowych
Fundacji ODA i Urzędu Miasta, oraz lokalnej prasy i radia zaprosiliśmy mieszkańców
Wołomina do zgłaszania aktywnych mieszkanek, które opowiedzą o swojej pracy,
pasji i życiu. Szukaliśmy mądrych, wrażliwych kobiet, które swoją działalnością
wspierają rozwój kultury, przedsiębiorczości i aktywizacji społecznej.
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Dlaczego magnolie?
Magnolia jest drzewem długowiecznym, symbolizuje szlachetność, wytrwałość
i miłość do natury. Zakwita też na wiosnę, zaraz po rocznicy nadania praw miejskich
Wołominowi. Ta symbolika przyświecała Fundacji ODA w wyborze rośliny, która
mogłaby upiększyć i symbolizować Wołomin. Zazielenianie miasta magnoliami
zmniejszy odczucie niedostatku w związku z brakiem parku z prawdziwego
zdarzenia, małej ilości skwerów, miejsc rekreacyjnych i piknikowych.
Założenia projektu
Głównym celem projektu było posadzenie magnolii w wybranych miejscach
Wołomina i gminy Wołomin, takich jak: szkoły, przedszkola, instytucje kultury,
placówki lecznicze, parafie, policja, straż i organizacje pozarządowe. Część magnolii
przeznaczona była do posadzenia w przestrzeni publicznej.
Każda z obdarowanych instytucji miała zająć się nie tylko posadzeniem, ale
i pielęgnacją magnolii. Zakładano, że opieka nad tymi długowiecznymi roślinami
uwrażliwi mieszkańców na dbałość o naturę i piękno miasta i stanie się też
przykładem, za którym mogą podążać podobne inicjatywy. Posadzenie magnolii
w placówkach oświatowych będzie miało dodatkowo charakter wychowawczy.
Fundacja kierowała się przekonaniem, że pielęgnacja posadzonych rośliny na
długie lata zintegruje mieszkańców wokół tego projektu, a pora kwitnienia magnolii
będzie przypominać im o kolejnych rocznicach nadania Wołominowi praw miejskich.
Sam proces sadzenia magnolii zmobilizuje mieszkańców do dbania o dobro wspólne
i posadzenia tych roślin także w swoich ogrodach.
Realizacja projektu
Fundacja Oda przygotowała ulotkę informacyjną o celu akcji, sposobie pielęgnacji
rośliny, założyła stronę internetową na Facebooku – „Magnolia symbolem Wołomina”,
gdzie informowała na bieżąco o przebiegu realizacji projektu. Umieszczano tam
zdjęcia z przekazywania magnolii i uroczystego sadzenia. Zakupem i dystrybucją
magnolii zajęli się członkowie i wolontariusze Fundacji ODA.
Patronat honorowy nad projektem „Magnolia symbole Wołomina” objęła
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, a akcję nagłośnił patron medialny - Redakcja
„Wieści Podwarszawskich”.
Wołomińskie magnolie – piękniejsza strona miasta
W realizację projektu włączyła się także Gmina Wołomin, współorganizując
konkurs „Wołomińskie magnolie – piękniejsza strona miasta”, którego celem było
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Laureatkami pierwszej edycji konkursu w 2016r. zostały:
1. Helena Baronicz – poetka
zafascynowana człowiekiem, życiem
i światem. Uprawia typowo kobiecą
poezję, którą cechuje wysoka kultura
słowa i naturalna wytworność. Jej
wiersze są często refleksją nad życiem,
szczęściem i miłością. Działalność
pani Heleny może być inspiracją dla
wszystkich kobiet, aby żyły pełnią życia
i pielęgnowały najważniejsze wartości.

2.Teresa Bednarek – właścicielka
wołomińskiego „Pubu Taaka Ryba”.
Zorganizowała setki wystaw i koncertów
promujących wołomińskich artystów,
a także spotkania „Babskie Czwartki”
i „Śniadania Mistrzów”, które stały
się legendą Wołomina. Laureatka
mocno zaangażowana jest też w sprawy
ochrony przyrody Wołomina. Działalność
pani Teresy jest motywacją dla osób
pracujących w kulturze, aby wspierały
działalność amatorów, a także dla kobiet
biznesu, aby angażowały się w sprawy
miasta.
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3.Magdalena Filaber – Prezes Fundacji
Mamy Wołomin. Wspiera najmłodszych
mieszkańców naszego miasta i ich rodziny,
z sukcesem integruje młode mamy
i rozwija wrażliwość dzieci. Działalność
pani Magdy jest dowodem na to, że
zostając mamą, nie trzeba rezygnować
z aktywności zawodowej i pracy na rzecz
lokalnej społeczności.

4.Danuta Muszyńska – właścicielka
wołomińskiego Radia FAMA, która
w swojej firmie stworzyła przestrzeń dla
promocji lokalnych instytucji, organizacji
pozarządowych i przedsiębiorstw.
Działalność pani Danuty to inspiracja dla
przedsiębiorczych młodych kobiet, aby nie
bały się realizować we własnym biznesie.

5.Anna Kornacka – pianistka i pedagog.
Z zaangażowaniem wspiera działalność
kulturalną w Wołominie. Inicjuje koncerty
muzyczne dla dzieci popularyzując muzykę
klasyczną. Aktywnie działa w wołomińskich
organizacjach pozarządowych i szkołach.
Działalność pani Anny może być inspiracją
dla artystów, aby osiągając sukces
zawodowy, znaleźli czas na dzielenie się
swoją pasją z innymi.

Magnolia symbolem Wołomina
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7.Luiza Rawska – aktywna mieszkanka
Wołomina zaangażowana w sprawy
organizacji pozarządowych działających
w sferze ochrony przyrody, organizatorka
zbiórek dla osób potrzebujących i wydarzeń
integrujących różne lokalne środowiska.
Działalność pani Luizy to wzór dla kobiet
chcących pomagać potrzebującym,
działać w dziedzinie ochrony przyrody
i integracji społecznej.

6.Renata Naczaj-Fedorenko – trenerka
i pasjonatka sportów walki o niezwykłej
sile charakteru i niezłomności. Jej
wychowankowie odnoszą sukcesy
w Polsce i na świecie. Działalność pani
Renaty to inspiracja dla sportowców
i organizatorów zajęć sportowych, aby
wytrwale dążyli do celu i aby sukcesy ich
uskrzydlały.

8.Barbara Stasiszyn – Prezes
Towarzystwa Rozwoju Aktywności
Dzieci „Szansa”. W swojej organizacji
stworzyła przyjazne miejsce, w którym
z uporem i determinacją realizuje swoją
misję dając poczucie bezpieczeństwa
dzieciom i młodzieży ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Działalność pani Barbary to inspiracja dla
wychowawców, którzy swoi podopiecznym
chcą dać podobną szansę.
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10. Anna Ślusarz – nauczycielka i zastępca
Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Stanisława Staszica w Wołominie.
Organizatorka kilkudziesięciu wydarzeń
turystycznych promujących lokalną
historię. Wraz z młodzieżą uczestniczy
w ogólnopolskich rajdach promując
dziedzictwo historyczne Wołomina,
w ten sposób buduje pozytywny wizerunek
naszego miasta. Działalność pani Anny
to inspiracja dla kobiet pracujących
z młodzieżą, aby, rozbudzając ciekawość
świata, pamiętały o uczeniu miłości do
swojej małej ojczyzny.

9. Kamila Suska - artystka i logopeda
pracująca z dziećmi autystycznymi.
Twórcza i pomocna, ciągle w poszukiwaniu
czegoś nowego. Działalność pani Kamili to
inspiracja dla młodych, twórczych kobiet,
aby konsekwentnie realizowały swoje
marzenia zawodowe i artystyczne, łącząc
je z najważniejszą rolą – byciem mamą.

Finał projektu
Na zakończenie projektu, dziesięć laureatek konkursu posadziło na skwerze vis a
vis Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie swoje magnolie.
Miłym akcentem tej uroczystości było rozdanie przez Burmistrz Wołomina 100
drzew i krzewów magnolii mieszkańcom Wołomina do posadzenia w swoich ogrodach.
Część magnolii z projektu „Magnolia symbolem Wołomina” przeznaczono
także do posadzenia w przestrzeni miejskiej. Przekazano je na ręce Burmistrz
Wołomina, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady Seniorów
i Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej. Magnolie te posadzone zostały
przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Wołominie. Kilka drzew upiększyło skwer przy
pomniku ks. Jana Sikory i skwer przed Miejskim Domem Kultury.

Magnolia symbolem Wołomina
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Warto dodać, że projekt „Magnolia symbolem Wołomina” cieszył się od samego
początku ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i instytucji
i organizacji obdarowanych drzewkiem.
Przy sadzeniu magnolii organizowano wydarzenia promujące projekt, w których
brały udział całe społeczności szkół, przedszkoli czy parafii.
W akcji i wydarzeniach towarzyszących wzięło udział kilka tysięcy osób. W prasie
ukazało się wiele artykułów o wołomińskich magnoliach, a operator programu FIO
Mazowsze Lokalnie nagłośnił nasz projekt w mediach ogólnopolskich. Zakładany w
projekcie cel, którym była promocja Wołomina i pobudzanie aktywności społecznej
został osiągnięty.
Kontynuacja projektu
Aby magnolia stała się symbolem Wołomina projekt ten musi być kontynuowany
w następnych latach, dlatego Fundacja ODA nadal poszukuje środków na
sfinansowanie nowych nasadzeń.
Do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 Danuta Michalik, Prezes Fundacji
ODA, zgłosiła dwa projekty, jeden w kategorii Aktywny Mieszkaniec: pt.: „Magnolie
dla Wołomina” i drugi w kategorii Wołomin Odnowa pt. „Magnolie dla Obszaru
Specjalnej Strefy Rewitalizacji”. W każdym z projektów zakładano posadzenie na
terenie Wołomina po 200 krzewów i krzewów magnolii, czyli łącznie 400 sztuk.
Rośliny miały pojawić się zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i na prywatnych
posesjach mieszkańców. Dzięki głosom mieszkańców oba projekty weszły do
budżetu Gminy Wołomin na 2018 rok.
Projekt „Wołomińskie magnolie - piękniejsza strona miasta – edycja 2018”
W 2018 roku Fundacja ODA zgłosiła się do kolejnego konkursu ogłoszonego
przez Gminę Wołomin i finansowanego z Gminnego Programu Rewitalizacji pod
nazwą „Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych” projekt pt. „Wołomińskie
magnolie – piękniejsza strona miasta, edycja 2018”. Przewidywał on zorganizowanie
święta miasta w formie miejskiej potańcówki, w trakcie której wybrane laureatki
konkursu „Wołomińskie magnolie” posadzą swoje drzewa.
W związku ze zbliżającą się rocznicą nadania Wołominowi kwestia upiększania
miasta zyskuje szczególne znaczenie.
Ważną częścią zgłoszonego projektu było zwrócenie uwagi mieszkańcom na
aktywne kobiety Wołomina, które pracują dla wielu środowisk i przyczyniają się
do rozwoju naszego miasta.
Bogaty program miejskiej potańcówki obejmował ogłoszenie wyników konkursu
„Wołomińskie Magnolie”, a także naukę fokstrota, plecenia wianków oraz koncert
i zabawę przy dźwiękach Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej.
Wydarzenie odbyło się 9 czerwca 2018 roku na Skwerze im. Bohdana Wodiczki
w Wołominie.
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Laureatki Wołomińskich Magnolii 2018
Głównym punktem programu miejskiej potańcówki było ogłoszenie wyników
konkursu Wołomińskie Magnolie 2018. Jury, w skład którego wchodziły Elżbieta
Radwan - Burmistrz Wołomina, Danuta Michalik, Prezes Fundacji ODA oraz
laureatki Wołomińskich Magnolii z poprzedniej edycji konkursu, spośród 18
kandydatek wyłoniło pięć kobiet, bardziej lub mniej znanych szerszemu gronu,
ale ważnych dla środowisk, na rzecz których działają.
1. Elżbieta i Katarzyna Jurczuk, mama
i córka. Elżbieta poświęcała i poświęca
każdą chwilę życia swojej córce Kasi,
rezygnując z własnych ambicji zawodowych
i osobistych marzeń. Wychowała Kasię
na osobę otwartą, pełną pasji i ciekawą
świata, która nieustannie się uczy i rozwija.
Kasia tańczy, maluje i gra na pianinie,
a mama stale jej asystuje i ją wspiera. Obie
są silnie zmotywowane, ciepłe, odważne,
wytrwałe, stale uśmiechnięte i szczęśliwe.
Mogą być przykładem dla nas wszystkich,
że zmaganie się z niepełnosprawnością
dziecka jeszcze bardziej motywują do
działania.

2. Teresa Wosińska, Przewodnicząca
Rady Seniorów, po wielu latach aktywności
zawodowej na rzecz dzieci, poświęciła się
najstarszym mieszkańcom Wołomina.
Pokazuje swoim przykładem, że życie
po 60-tce jest ciekawe, pełne wyzwań,
nowych doświadczeń i może być czasem
nabywania nowych umiejętności. Teresa
jest osobą ciepłą, serdeczną i zawsze
uśmiechniętą, ale gdy staje po stronie
seniorów, potrafi być bardzo stanowcza
i konsekwentna. Bardzo dba, aby potrzeby
wołomińskich seniorów były zauważone
i rozwiązywane.
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3. Blanka Gankowska, przedstawicielka
wołomińskiego biznesu, która w swojej
firmie stworzyła miejsce przyjazne
kobietom. Zachęca kobiety do dbania
o siebie i przeprowadzania badań
profilaktycznych. To osoba pełna pasji
i zaangażowania, wulkan dobrej energii,
osoba, która kocha ludzi a ludzie to
uczucie absolutnie odwzajemniają.

4. Elżbieta Zdrodowska, przedstawicielka
lokalnego samorządu, ale także artystka
i rękodzielniczka, niezwykle twórcza
osobowość. W wolnej chwili maluje,
filcuje, tworzy witraże, odnawia, przerabia
i eksperymentuje. Laureatka dzieli się
swoim doświadczeniem współpracując
z wieloma organizacjami pozarządowymi.

5. Katarzyna Okuniewska, aktywna
mieszkanka, jest osobą mocno
zaangażowaną w sprawy lokalne,
która działa na rzecz upamiętniania
w Wołominie Henryka Woyciechowskiego,
założyciela miasta, walczy także
o ochronę środowiska, jest wolontariuszką
w wołomińskim Hospicjum. To przykład
świadomej mieszkanki, która wie. gdzie
uderzyć i z jaką mocą, w sprawach
ważnych dla naszych mieszkańców, aby
osiągnąć cel.
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Realizacja projektu Fundacji ODA była możliwa dzięki zaangażowaniu Urzędu
Miejskiego w Wołominie, szczególnie pracowników Wydziału Planowania Rozwoju
i Rewitalizacji oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Miejskiego Domu Kultury
w Wołominie. Zorganizowane zostało radosne wydarzenie, połączone ze wspólną
zabawą i przypominające o zbliżającej się 100 rocznicy nadania praw miejskich
Wołominowi. Mieszkańcy entuzjastycznie przyjęli zaproszenie na potańcówkę.
Widać było na parkiecie wielopokoleniową społeczność Wołomina jak w stylizacjach
z okresu międzywojennego świetnie bawiła się do samego zmroku.
W trakcie Potańcówki Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan rozdała 200 magnolii
mieszkańcom z puli tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.
Jak zapewniała na Miejskiej Potańcówce Burmistrz Wołomina Elżbieta
Radwan,na terenie Wołomina posadzonych zostało już ponad 500 magnolii i liczba
ta nadal wzrasta.
Jeszcze we wrześniu 2018 roku z drugiego projektu zgłoszonego do Budżetu
Obywatelskiego także przez Danutę Michalik, Prezes Fundacji ODA, posadzonych
zostanie na terenie miasta kolejnych 200 magnolii
Mamy nadzieję, że projekt „Magnolia symbolem Wołomina” będzie realizowany
przez kolejne lata, miasto będzie coraz bardziej zazielenione, ogrody mieszkańców
coraz piękniejsze a nad tym wszystkim czuwać będą kobiety, coraz bardziej twórcze
i zaangażowane w sprawy Wołomina.
Źródła
Zdjęcia portretowe laureatek Wołomińskich Magnolii 2016 i 2018 wykonał: Fot. Michał Wagner /
impression.net.pl. Pozostałe zdjęcia pochodzą z archiwum Fundacji ODA.

Wołomińskie Magnolie 2016.

Magnolia symbolem Wołomina
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Magnolia symbolem Wołomina

Magnolie w Zespole Skół Ekonomicznych im.St.Staszica.
Przedstawiciele Miejskiego Domu Kultury odbierają swoją magnolię.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny sadzi swoją Wiktorię.

Przedszkole Pszczółki Mai w Duczkach.
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Magnolia symbolem Wołomina

Sadzenie magnolii w Ośodku.
Sadzenie magnolii w Wołomińskim Szpitalu.

Sadzenie magnolii w Wołomińskich Wodociągach.

Sadzenie Magnolii w Parafii Prawosławnej.
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Wołomińska oaza miłosierdzia i dobra
Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie oazą
miłosierdzia, godności i dobra.
Czymże jest życie tutaj na Ziemi,
Kalejdoskopem godzin i lat?
Historia uczy, iż od zarania,
W szalonym tempie biegnie świat.

Sadzenie magnolii w Miejskim Zakładzie Oczyszczania.

Sztuka to wielka- dostrzec bliźniego.
Służyć mu radą, pomóc w potrzebie.
Żyć tak, by innym nigdy nie szkodzić,
Uczynki - wiarą, zapłata w Niebie.
Opieka nad chorymi
W Wołominie przy ulicy Józefa Piłsudskiego 44 mieści się powstałe 18 marca
1995 roku Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów. Założycielem
placówki było Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności. Liderami
przedsięwzięcia zostali: ks. Tadeusz Szeszko – ówczesny prowincjał Zgromadzenia
Księży Orionistów, ks. dr Krzysztof Miś – ówczesny proboszcz parafii św. Józefa
Robotnika w Wołominie, ks. dr Marek Wasztyl – pierwszy dyrektor Hospicjum
Opatrzności Bożej Księży Orionistów w Wołominie.
Pomoc hospicyjna (paliatywna) przeznaczona jest dla chorych w stanie tzw.
terminalnym.
Jednostkami chorobowymi, w których są udzielane świadczenia gwarantowane
w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej są: nowotwory, następstwa chorób
zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, choroby wywołane przez wirus
ludzki upośledzenia odporności (HIV), układowe zaniki pierwotne zajmujące
ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatie, niewydolność oddechowa, owrzodzenia
odleżynowe.
Działalność
Wołomińskie hospicjum na początku dysponowało 12 łóżkami.

Uroczystość sadzenia magnolii w Zespole Szkół nr 1.
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Pierwsza pacjentka została przyjęta 20 marca 1995 roku. Następnie z inicjatywy
Urzędu Wojewódzkiego zwiększono liczbę łóżek do 20. Od początku działalności
placówki Wspólnota Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia pełni posługę
w Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów zarówno pielęgniarską, jak
i duchową. Pierwsza grupa wolontariuszy zaczęła działać 11 kwietnia 1996 roku.
Koordynatorami ruchu wolontariatu hospicyjnego są: Małgorzata Rowicka –
psycholog, Wioletta Bieszczad - psycholog s. Augustyna Borkowska – orionistka.
14 czerwca 1996 roku odbyło się pierwsze spotkanie z rodzinami tych, którzy
odeszli objęci specjalistyczną opieką wyjątkowo empatycznych ludzi pracujących
w hospicjum.
Hospicjum Domowe zaczęło funkcjonować od 10 kwietnia 1997 roku. Pod jego
opieką znalazło się wówczas 15 chorych z rejonu Wołomina. Po reformie służby
zdrowia 5 stycznia 1999 roku działalność hospicjum została sfinansowana przez
ówczesną Mazowiecką Kasę Chorych (obecne NFZ). 1 czerwca 1999 roku oddział
hospicyjny liczył już 26 łóżek, a opiekę domową zwiększono do 26 pacjentów.
Po ukończeniu kadencji dyrektora wołomińskiego hospicjum (21 maja 2002
roku) przez ks. Marka Wasztyla nowym dyrektorem placówki został ks. dr Dariusz
Czupryński.
W dniu 31 grudnia 2002 roku Hospicjum Domowe zakończyło swoją działalność,
zaś opiekę nad pacjentami z rejonu Wołomina przejęło Warszawskie Hospicjum
Domowe Księży Marianów.
28 października 2008 roku Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów
stało się Organizacją Pożytku Publicznego, co pozwalało mu ubiegać się
o przekazywanie na jego rzecz 1% podatku.

Takim samym odznaczeniem 18 marca 2010 roku został uhonorowany ks. dr
Dariusz Czupryński – dyrektor hospicjum.
Uwrażliwienie
Certyfikat jakości ISO 9001:2009 placówka otrzymała 12 lipca 2011 roku. To
świadectwo, iż hospicjum wdrożyło i stosuje system zarządzania jakością w zakresie
wszechstronnej opieki paliatywnej nad chorymi w fazie choroby nowotworowej
i innych nieuleczalnych schorzeń.
Wołomińskie Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów jest dofinansowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Gminę
Wołomin, Powiat Wołomiński, Miasto Kobyłka, Gminę Zielonka, Gminę Tłuszcz,
firmy prywatne z terenu województwa mazowieckiego, osoby prywatne, osoby
fizyczne, przekazujące na rzecz hospicjum 1% podatku dochodowego, Fundację
Hospicyjną w Gdańsku, parafie.
Placówka współpracuje ze szkołami, urzędami, organizacjami pozarządowymi
Miejskim Domem Kultury, Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Bardzo uwrażliwiają
młodzież lekcje hospicyjne na terenie hospicjum.
Dyrektorem hospicjum jest Ks. dr Dariusz Czupryński, lekarzem koordynującym
- Ewa Grażyna Świć, psycholożki to Małgorzata Rowicka i Wioletta Bieszczad,
fizjoterapeuta - Magdalena Kuna, pielęgniarka naczelna - Joanna Adamek,
księgowość - Bożena Modzelewska, pracownik socjalny - Małgorzata Kowalczyk,
kadry i płace – Danuta Sałańska.
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Ludzie
Niejednokrotnie odwiedzałam w hospicjum moich przyjaciół, znajomych. Na ich
twarzach, mimo ciężkiej i nieuleczalnej choroby, malował się spokój, a to dzięki
ofiarności ludzi o wielkim sercu, którzy otaczali ich opieką. Personel placówki
posiada niebywałą wprost dobroć i charyzmę, co udziela się pacjentom.
Wiara w Boskie Miłosierdzie jest tu bezcenna. W ogólnopolskiej kampanii
społeczno - edukacyjnej „Hospicjum to też życie” wołomińskie hospicjum bierze
czynny udział od 2004 roku. Również od tego czasu zatrudnieni są tu wspaniali
lekarze z tytułem specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej: Mirosława
Padzik - Grzesińska, Halina Mickiewicz i Ewa Świć.
3 maja 2005 roku hospicjum zostało uhonorowane medalem „Zasłużony
dla Wołomina”. To ogromny zaszczyt i hołd złożony dla wielkiej ofiarności ludzi
opiekujących się chorymi.
Ówczesny lekarz naczelny hospicjum, Wiesław Kowalewicz, 4 marca 2010 roku
otrzymał Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
za ogromny wkład w rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce.
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Dla pacjentów
Wielu artystów również występowało dla hospicjum, między innymi: soliści Teatru
Roma w Warszawie, muzycy Filharmoni Warszawskiej, Violetta Villas, Michał Bajor,
Stanisław Sojka, Anna Wyszkoni, Grupa MoCarta, Szymon Wydra, Ania Dąbrowska,
Anita Lipnicka, Monika Kuszyńska.
Jubileusz
Dnia 18 marca 2018 roku minęło już 23 lata istnienia Wołomińskiego Hospicjum
Opatrzności Bożej Księży Orionistów.
Tego dnia odprawiona została uroczysta msza święta, po której odbyła się agapa
służąca umocnieniu więzi między ludźmi, którym hospicyjne dzieło Miłosierdzia
Bożego jest szczególnie bliskie. Na jubileuszowe spotkanie przybyła burmistrz
miasta Elżbieta Radwan, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Jerzy
Mikulski, pacjenci, pracownicy z rodzinami, księża posługujący w hospicjum. Na
ręce ks. dyrektora wręczono list gratulacyjny, symboliczne 23 róże, pamiątkowe
książki.
Od wielu lat ludzie i instytucje szczególnie zasłużeni dla wołomińskiego hospicjum
zostają uhonorowani statuetką „Złota Róża.”
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Osobiście uważam, iż wołomińska placówka jest jedną z najlepszych w naszym
kraju. To zasługa ludzi, którzy tu pracują. Dobre słowo, modlitwa, czasem po prostu
uśmiech i dotyk ręki, tyle znaczą zarówno dla chorego, jak i dla nas. Hospicjum to
oaza dobra i poszanowania godności ludzkiej.

Wołomińska oaza miłosierdzia i dobra
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Dyr. Hospicjum Opatrzności
Bożej w Wołominie,
ks. dr Dariusz Czupryński.

Kochani moi, którzy stąd już odeszli:
Księże Józefie,
Izuniu,
Haniu,
Reniu,
pani Lidko,
panie Tadeuszu,
pani Marianno.
Dziękuję Wam, że byliście i po prostu do zobaczenia w lepszym ze światów.
Człowiek! Niechaj to słowo zawsze zabrzmi dumnie.
Najdoskonalsze bowiem jest to dzieło Boże
Potęgą myśli oraz czynami swoimi,
Wtedy wielkim go widzą, gdy innym pomoże.
Zaszczyty, chwała, sława nic bowiem nie znaczą,
Dobroć serca i miłość to dary bezcenne!
Niechaj do celu one przez życie prowadzą
Bóg zawsze wie co czyni - dary losu zmienne.

Ks. dr Dariusz Czupryński dyrektor hospicjum, psycholog
- Małgorzata Rowicka
i autorka artykułu.
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O wołomińskiej cerkwi, pielgrzymce na świętą Górę
Grabarkę i mojej przyjaźni z prawosławiem
Cerkiew? W Wołominie cerkiew? Takie reakcje zdziwienia nie są
odosobnione, nawet pośród tych, którzy w Wołominie mieszkają całe życie.
A jednak cerkiew w Wołominie jest.

Budynek Hospicjum
Opatrzności Bożej
w Wołominie.

Wejście do budynku
hospicjum.

Istnieje od ponad 80 lat. Mieści się przy ulicy Fieldorfa, przy skrzyżowaniu ze
Sportową. Przez całe lata była mało widoczna. Nabożeństwa odbywały się z rzadka.
Nie było na zewnątrz niczego, co by świadczyło o tym, że tu znajduje się świątynia.
Starszy wiekiem, schorowany proboszcz, ksiądz Włodzimierz Kuprjanowicz nie miał
już sił, by podejmować trudne zadania. Jego ogromną zasługą było prowadzenie
wołomińskiej parafii przez ponad 55 lat, w tym, przeprowadzenie jej przez trudne
czasy powojenne.
Rok 2013
Przez lata cerkiew wołomińska egzystowała gdzieś na uboczu, nawet w jakimś
zapomnieniu. Pamiętam, dwa razy powiedziano coś na ten temat. Pierwszy raz
w stanie wojennym. Na Wielkanoc nie obowiązywała w Wołominie godzina milicyjna
ze względu na istnienie tu cerkwi i nocne nabożeństwo. Drugi raz, gdy w Ossowie
odnaleziono mogiłę bolszewików i po jej zbadaniu dokonano ponownego pochówku.
Poproszono wtedy wołomińskiego proboszcza o odprawienie tego obrządku.
W 2013 roku nowym proboszczem został ksiądz Michał Dmitruk. Młody,
dynamiczny, pełen energii i dobrych pomysłów. Dokonał „rewolucji”. Zmieniło
się otoczenie. Uporządkowano działkę. Wycięto niepotrzebne drzewa i krzaki.
Położono nową nawierzchnię brukową. Urządzono zieleń. Wyremontowano cerkiew.
Nad wejściem, na niewielkim dachu, zainstalowano złoconą kopułkę zwieńczoną
krzyżem prawosławia wschodniego, tzw. ośmiokońcowym. Od tej chwili już nikt
chyba nie ma wątpliwości, że tu jest chrześcijańska świątynia.
Niewielka wołomińska społeczność prawosławna liczy kilkadziesiąt osób, lecz
raz w roku pojawiają się tu wierni nie tylko z różnych stron Polski, ale i różnych
stron świata.
Pielgrzymka
Właśnie z Wołomina, poczynając od roku 2003 roku, każdego 13 sierpnia wyrusza
piesza pielgrzymka na świętą Górę Grabarkę. Po pięciu dniach, pokonując około 150

Jerzy F. Kielak

O wołomińskiej cerkwi, pielgrzymce na świętą Górę Grabarkę...

kilometrów, dociera do celu, by uczestniczyć w święcie Przemienienia Pańskiego
- Preobrazienia. Pielgrzymka sprawiła, że prawosławie pojawiło się w przestrzeni
publicznej Wołomina. Animatorzy tej pielgrzymki, jej twórcy, to ksiądz Jerzy Kulik
z Soboru Katedralnego i ksiądz Adam Misijuk, wtedy wikariusz, a obecnie proboszcz
parafii na Woli. To ich dzieło.
Właściwie tu można by zakończyć ten tekst, resztę obrazując zdjęciami, których
mam kilka tysięcy. Co jednak by to wniosło? Myślę, że niewiele. Same ilustracje,
bez wyjaśnienia, pozostają mniej lub bardziej estetycznymi obrazkami. Ja chcę
się podzielić czymś więcej. Chcę opowiedzieć o innych chrześcijanach, żyjących
często obok nas, o których wiemy bardzo niewiele. O naszej (myślę, że mogę tak
powiedzieć) przyjaźni. O mojej fascynacji wschodnimi obrządkami, mistycyzmem
tych obrządków, wreszcie o zwykłej ludzkiej przyzwoitości i wzajemnym
szacunku, które obserwujemy podczas tej pielgrzymki. Wiedza religioznawcza
czy religiologiczna nie jest szczególnie popularna. Często zastępowana czymś,
co nawet namiastką wiedzy nie jest - przesądami, bezrefleksyjnymi stereotypami.
Najgroźniejsze wydają się uprzedzenia. Te na szczęście zdecydowanie, definitywnie
i bezwarunkowo ustępują. Zanikają wręcz.

Pionowa belka łącząca Ziemię i Niebo – wymiar wertykalny. Dwie poziome i jedna
ukośna. Górna, krótsza. To tzw. titulus culpae – dowód winy: Jezus Nazarejczyk
Król Judejczyków. Kolejna belka to tzw. patibulum – belka, do której przybito
ręce Zbawiciela. To wymiar horyzontalny - objęcie Zbawczymi ramionami świata.
Zbawienie tego świata. Ukośna belka, stanowiąca podnóżek - post pedanteum na której umieszczono napis NIKA – Zwycięzca. Dopóki skazaniec stał, żył. Gdy
nie miał już sił stać, umierał w potwornych męczarniach, dusząc się. Belka ta jest
ukośna i nawiązuje do wydarzenia na Golgocie i dwóch złoczyńców ukrzyżowanych
razem z Jezusem. Po prawej stronie był „dobry łotr”. Wzniesiona do góry belka
mówi o tym, że dostąpił zbawienia. Belka ta nawiązuje do krzyża św. Andrzeja. To
suma, połączenie krzyża greckiego, łacińskiego i krzyża św. Andrzeja. Prawosławie
używa także krzyża łacińskiego oraz tzw. krzyża greckiego - równoramiennego,
gdzie wszystkie cztery ramiona są tej samej wielkości.
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Czym jest prawosławie?
Zanim rozpoczniemy dalszą opowieść, należałoby odpowiedzieć na to
podstawowe, nawet fundamentalne pytanie. Odpowiedzmy zatem - prawosławie
to chrześcijaństwo wschodnie, mające swój początek w Bizancjum. Przez pierwsze
tysiąc lat chrześcijanie wschodni i zachodni zgodnie trwali w jednym Kościele.
Oczywiście były różne tarcia, różnice – ale istniała jedność. Wspólne Sobory,
wspólne Wyznanie Wiary. W 1054 roku nastąpiło zerwanie więzi pomiędzy Rzymem
a Konstantynopolem. Wzajemnie nałożono na siebie ekskomuniki. Nie był to akt
natychmiastowo promulgowany i wykonany. Zrywanie wzajemnych więzi trwało
jakiś czas. Kościoły, konstantynopolitański i rzymski, poszły swymi drogami. Na
szczęście pozostał jednak wspólny dorobek. Co nim jest? To orzeczenia pierwszych
siedmiu Soborów Powszechnych, dzieła Ojców Kapadockich, szkoły teologiczne,
monastycyzm i wiele innych. To wszystko, mimo zerwanej jedności, łączyło
i łączy Wschód z Zachodem. Kościoły, prawosławny i łaciński, nieco różnią się swą
teologią, jednak są nadal sobie bliskie. Te dwa siostrzane, jak zaczęto mówić po
Soborze Watykańskim II, Kościoły dzielą najmniejsze różnice. Zresztą, nie miejsce
tu i czas na mówienie o różnicach. Patrzmy raczej na to co łączy, a tego jest sporo.
Opowiemy o tym przy okazji, a teraz zwróćmy uwagę na charakterystyczne elementy
widoczne od razu.
Pierwszym, który rzuca się niejako „w oczy”, jest krzyż. Inny trochę niż ten
łaciński. Krzyż prawosławia wschodniego. Różni się od krzyża łacińskiego tym,
że nie jest przedstawieniem narzędzia zbrodni, na którym dokonano egzekucji
Zbawiciela. Ten krzyż to ikona krzyża, obraz zawierający przekaz teologiczny.
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Teologia w architekturze i malarstwie
Co jest jeszcze charakterystycznego? Na zewnątrz świątyni znajdują się kopuły,
górujące nad świątynią, zwieńczone krzyżami. Ich ilość zawsze jest symboliczna.
Jedna kopuła mówi - jest Jeden Bóg. Dwie oznaczają dwie natury Chrystusa,
trzy Trójcę Świętą, pięć Jezusa i czterech ewangelistów. Są one złocone albo
w kolorze niebieskim, symbolizującym niebo. Kopuły mają też różne kształty. Są
kopuły bizantyjskie. Takie ma świątynia Hagia Sophia. Kopuły cerkwi związanych
z prawosławiem rosyjskim mają najczęściej kształty „cebulaste”, które przypominają
płomienie świec wotywnych wznoszących się z ziemi ku Niebu, a także krople Łaski
Bożej spływające z Nieba na ziemię.
Wchodzimy do cerkwi. Natychmiast zauważamy ikony. Zarówno te w ikonostasie,
jak i te zawieszone na ścianach cerkwi, a także wymalowane na nich. Ikony
zawsze umieszczone są w określonym porządku. To nie jest jakieś przypadkowe,
dowolne rozmieszczenie. Tu są stałe, niezmienne zasady. W ikonostasie zawsze
po prawej stronie Królewskich Wrót jest ikona Zbawiciela, zaś po lewej Bogarodzicy.
Na Carskich, czy jak kto woli, Królewskich Wrotach, znajdują się ikony czterech
ewangelistów i ikona Zwiastowania. Dokładne opisanie tego zagadnienia przekracza
możliwości tego artykułu, dlatego tylko ograniczę się do zasygnalizowania pewnych
reguł. Podobnie jest z barwami na ikonach. Nie ma żadnej dowolności. Są stałe
zasady. Kanoniczne. Niezmienne od wieków. Każda barwa coś symbolizuje, coś
oznacza. To jest niezmienny kanon ikonograficzny. By ikona została uznana za
kanoniczną, musi być napisana zgodnie z kanonem ikonopisania. Musi zostać
napisana. Ikony się pisze. Nie maluje, a pisze. W języku greckim, ale i cerkiewnosłowiańskim też, pisanie i malowanie określane jest tym samym słowem: grafo
i pisać. Bo ikona przedstawia Biblię napisaną językiem obrazów.
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Celebracje
W cerkwi nie ma ławek. Miejsc do siedzenia jest niewiele. Tylko dla chorych
i starszych. Nabożeństwa są długie. Na pewno sporo dłuższe od tych, do których
przywykliśmy w Kościele łacińskim.
Liturgia Eucharystyczna odprawiana jest w wołomińskiej cerkwi raz w tygodniu.
W przeddzień świąt, wieczorem, odprawiane jest nabożeństwo Wieczerni,czyli
nieszporów.
Językiem liturgii jest język cerkiewno-słowiański, który wyłonił się z języka starocerkiewno-słowiańskiego, dialektu starobułgarskiego, czyli języka świętych braci
sołuńskich Cyryla i Metodego. W liturgii używa się także języka polskiego.
Nabożeństwom cerkiewnym towarzyszą licznie świece ustawiane przed
ikonostasem i na środku cerkwi w specjalnych świecznikach, a także na panichidniku,
ołtarzyku służącym do odprawiania panichidy czyli nabożeństwa za zmarłych. Jest
również zapach kadzidła, używanego w każdym nabożeństwie, śpiew polifoniczny,
bez wspomagania instrumentów, wrażenia angażujące wszystkie zmysły
Jedno jeszcze. Ważne. Nawet bardzo. Mówiąc o duchownych prawosławnych,
czy zwracając się do nich, nie używamy słowa „pop”. Ono ma, od co najmniej
od 100 lat, pejoratywne znaczenie. Mówimy albo ksiądz albo Batiuszka - ojciec,
ojczulek. Ponieważ ksiądz ma żonę, to o małżonce, i do małżonki księdza, mówimy
Matiuszka.
Teraz już, wyposażeni w tą podstawową wiedzę, wyruszamy razem w drogę.

Pielgrzymi po nabożeństwie są częstowani skromnym śniadaniem przygotowanym
przez wołomińskich parafian. Później pamiątkowe zdjęcie i w drogę. Jest około
ósmej, a do wieczora trzeba dotrzeć do Dobrego. To jakieś czterdzieści kilometrów.
Od początku pielgrzymce towarzyszy śpiew troparionu Przemienienia. Troparion
to hymn liturgiczny nawiązujący do istoty święta. W tym przypadku święta
Przemienienia Preobrazenija:
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Pielgrzymka
Rankiem, 13 sierpnia, pielgrzymi spotykają się w Warszawie przed Katedrą
Marii Magdaleny. Tam zdają swe bagaże do „busa”, który towarzyszy pielgrzymce
i pociągiem udają się do Wołomina. W wołomińskiej cerkwi, pod wezwaniem
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, zostaje odsłużony moleben, czyli krótkie
nabożeństwo w intencji pielgrzymów i pielgrzymki.
Pielgrzymi zanoszą na Świętą Górę Krzyż z wyrytym na nim mottem pielgrzymki,
które w każdym roku jest inne. Jest nim cytat z Biblii. Krzyż jest pokaźnych
rozmiarów. Wysoki na mniej więcej trzy do czterech metrów, ważący kilkadziesiąt
kilogramów. A zależnie od stopnia wysuszenia drewna jest albo trochę lżejszy,
albo trochę cięższy. To „trochę” czyni jednak różnicę. Wspominam o tym dlatego,
że krzyż ten niesiony jest cały czas z Wołomina do Grabarki na przemian przez
wszystkich uczestników pielgrzymki. To naprawdę wyczerpujący wysiłek. Ten krzyż
zostaje poświęcony w wołomińskiej cerkwi wraz z indywidualnymi, małymi krzyżami,
które niosą pielgrzymi. Każdy w swych osobistych intencjach. Intencje te bardzo
często są wypisane na tych krzyżach. O zdrawije o Spasjenie, Spasi i sochrani.
Wypisane są imiona tych, w intencji których krzyż jest niesiony.
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Preobraziłsja jesi na hore Chiste Boże, pokazawyj uczenikom swoim sławu
swoju jakoże możachu, da wojsijajet i nam gresznym swiet nasz prisnoszuszcznyj.
Molitwami Bogarodzicy swietłodawcze sława Tiebie.
Ten śpiew towarzyszy pielgrzymce od pierwszych kroków. Będzie jej także
towarzyszył w momencie wchodzenia na Świętą Górę. Ale nie tylko. Troparion jest
śpiewany kilka razy w ciągu dnia.
Pielgrzymi wyruszają z ulicy Sportowej i idą ulicami Wołomina. Na czele niesiona
jest tablica z nazwą pielgrzymki, za nią krzyż, a dalej idą pielgrzymi. Początkowo
była to grupa około 30 osób, potem ich liczba dochodzi do stu. Trasa wiedzie ulicą
1 Maja, dalej w kierunku cmentarza. Na rondzie w Majdanie pielgrzymi kierują
się w kierunku Poświętnego. Początkowo przejście prawosławnej grupy było
niemalże sensacją. Ludzie nie wiedzieli, co to za ludzie, dokąd idą. Uznawano ich
za jakąś zabłąkaną pielgrzymkę na Jasną Górę. Sami pielgrzymi, idąc pierwszy
raz, obawiali się reakcji. Pierwsza prawosławna parafia jest dopiero w Drohiczynie.
Obawy okazały się jednak zupełnie bezpodstawne. Sami pielgrzymi podkreślają,
że z roku na rok spotykają się z coraz większą życzliwością, a z aktami niechęci
nie spotkali się nigdy.
Moje pierwsze spotkanie z pielgrzymką
To było, jeśli dobrze pamiętam, w 2005 roku. Zobaczyłem grupę młodych
ludzi idących od strony ronda w Majdanie na wysokości Mostówki. Byli wśród
nich, sądząc po stroju, duchowni. Nieśli duży drewniany krzyż, a prawie każdy
z pielgrzymów miał w ręku jeszcze jeden krzyż, niewielkich rozmiarów. Śpiewali
coś, czego nie potrafiłem wtedy zidentyfikować. Takie było moje pierwsze wrażenie.
Zastanowiło mnie, kto to taki. Zobaczyłem tablicę, którą nieśli i zorientowałem
się, że to pielgrzymka prawosławna. W następnym roku, chyba to była niedziela,
znów spotkałem pielgrzymów. Zatrzymali się w lesie tuż za Mostówką na krótki
odpoczynek. Zapytałem wtedy kim są, dokąd idą. W rozmowie padły, ze strony
księdza Jerzego, słowa: „to niech Pan idzie z nami”. Miałem wielką chęć, ale nie
mogłem, czekał mnie od dawna zaplanowany wyjazd. Postanowiłem coś zrobić w
następnym roku. Kiedy znów nadszedł 13 sierpnia, udałem się z pielgrzymami aż
do Dobrego, do końca pierwszego dnia pielgrzymowania.
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W dniu 17 sierpnia, razem z żoną, pojechaliśmy na Grabarkę, by spotkać
„naszych” pielgrzymów. Do dziś mam pamiątkę z tego wyjazdu - płytę z prawosławną
liturgią. Jest na stałe w odtwarzaczu w moim samochodzie.
Wtedy zaprzyjaźniliśmy się z pielgrzymami. Tam zobaczyliśmy coś, co znacznie
przerosło nasze wyobrażenia, doznania, doświadczenia. Inny świat. To było
doświadczenie wręcz mistyczne. Cudowne misterium. Zaczynało się świętowanie
Przemienienia – święto Spasa Izbawnika. My, zupełnie nieprzygotowani do tego,
by tam pozostać, z wielkim żalem musieliśmy wracać do domu, z mocnym jednak
postanowieniem, że wrócimy tu w roku następnym przygotowani już do dłuższego
pobytu. Wtedy po raz pierwszy postawiliśmy nasz krzyż na Grabarce. Wróciliśmy
w następnym roku z wnuczkiem, a później już z dwoma. I wracamy każdego roku.
Co roku też stawiając krzyż.
Góra, na niej żeński monastyr, cerkwie i las krzyży. Niektóre dopiero co
postawione, inne stojące już całe lata. Niektóre przewracające się, pokryte
porostami, przechylone. Na każdym wypisane intencje. Miejsce mistyczne,
nasączone modlitwą. Wszelki opis słowny nie jest w stanie oddać ducha tego
miejsca. Fotografie jedynie mogą być namiastką przekazu. Uzupełnieniem. To
trzeba zobaczyć, to trzeba przeżyć. Trzeba zatopić się w tej atmosferze, zobaczyć
ludzi pogrążonych w żarliwej modlitwie. Zobaczyć i poczuć całą mistykę tego
miejsca.
Niektóre z krzyży noszą na sobie ślady pożaru cerkwi. Są świadkami tego
haniebnego podpalenia. One przetrwały i świadczą, że są rzeczy, których zniszczyć
się nie da. Bo są moce, silniejsze od ludzkiego barbarzyństwa.

krzyża pielgrzymkowego. Dwa lata temu, jako symbol łączący chrześcijan Wschodu
i Zachodu w Polsce, podarunkiem naszym była Ikona Częstochowska. Włączono ją
do pielgrzymkowego ikonostasu. Wielki to dla nas zaszczyt. To jeden z akcentów
łączących Nasze Kościoły. Także to świadectwo przyjaźni, takiej czysto ludzkiej.
Powitanie odbywa się przy skrzyżowaniu drogi do Mostówki z drogą do
Poświętnego. To krótka chwila. Zaledwie kwadrans, ale myślę, że to jeden
z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy, kwadrans w życiu naszej społeczności
w ciągu całego roku.
By po tych wyjątkowych spotkaniach pozostał ślad materialny, prowadzimy
kronikę powitań, księgę pamiątkową ze zdjęciami i wpisami. Prosimy pielgrzymów
o wpisywanie się do niej. Pielgrzymi, oprócz podpisów, zostawiają nazwy
miejscowości, z których pochodzą. Są wpisy obcojęzyczne. Szczególną
serdecznością wyróżniają się wpisy w języku białoruskim, rosyjskim czy ukraińskim.
Tak tworzymy dokument dla potomnych.
Byłoby wielką niesprawiedliwością, gdybym przy tej okazji nie wspomniał
o dzieciach. To one, dzieci z Mostówki, wręczają chleb. Są niezwykle przejęte, ale
i dumne ze swej roli. To naprawdę piękny i budujący widok.
W czasie tego krótkiego postoju pielgrzymi są częstowani tym, co przyniosą
mieszkańcy: owoce, ciasta, kanapki, napoje. To jest takie serdeczne, prawdziwe.
Coś, czym innych poczęstowano z czystej potrzeby serca. „Podróżnych w dom
przyjąć” - to jeden z uczynków miłosierdzia. I chyba tak właśnie jest.
Spotkanie, powitanie, to także moment bardzo szczerych i przyjacielskich
rozmów. Skutkuje tym, że ludzie nawiązują rozmowy i w ten sposób usuwane
są wszelkie uprzedzenia. Jedni drugich poznają. Kiedy w ciągu roku gdzieś się
spotkamy z uczestnikami pielgrzymki, jesteśmy dla siebie znajomymi, nawet
przyjaciółmi, nie kimś anonimowym. A spotkania te są bardzo serdeczne. I to
uważam za wielką wartość.
Kwadrans szybko mija. Pielgrzymi odchodzą. My zostajemy. Ja spotkam ich
jeszcze w ostatnim dniu pielgrzymki, by razem z nimi wejść na Świętą Górę.
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Chleb na drogę
Wróćmy jednak do naszej Mostówki. W następnym już, chyba 2008 roku
zastanawialiśmy się, jak powitać pielgrzymów, którzy przecież przechodzą
obok nas i dobrze by było okazać im swą serdeczność. Wtedy, pamiętam, żona
powiedziała: „Chleb. Zamówmy chleb ozdobiony krzyżami - prawosławnym
i łacińskim i ofiarujmy im ten chleb na powitanie i na drogę”. Tak się też stało i od
tamtej pory tak jest każdego roku. Chleb na tę okazję przygotowuje piekarnia pana
Józefa Tokarskiego, któremu, korzystając z okazji, chcę raz jeszcze podziękować,
jak najserdeczniej. Dodam, chleb jest wypiekany bezinteresownie, a ofiarowany
z wielką serdecznością. Tak wokół tej sprawy buduje się, niejako samoistnie, łańcuch
dobrych serc. Miłych gestów jest więcej.
Powitanie pielgrzymów przez mieszkańców Mostówki stało się już tradycją.
Nie jest jednak, w żaden sposób zinstytucjonalizowane. Jest, powiedziałbym,
spontaniczne. Przypominam, w formie ogłoszenia, że nadchodzi ten dzień. Reszta
to gesty dobrego serca, do których ludzi nie trzeba namawiać. Pielgrzymom
wręczamy chleb i wino do odprawiania liturgii, zgodnie z przepisami kanonicznymi
cerkwi. To gronowe, czerwone, słodkie wino. Także ofiarujemy, kwiaty do ozdobienia
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Katolicy z prawosławnymi
Powstał też taki zwyczaj, że na krótkim odcinku pomiędzy miejscem powitania,
a miejscem odpoczynku tj. jakieś 500 - 700 metrów niesiemy krzyż pielgrzymkowy
razem. Katolicy z prawosławnymi. „Jedni drugich brzemiona noście”, jak pisze św.
Paweł. Nosimy. To już nie są Oni. Tu już nie ma podziału my-oni. To jesteśmy My.
My razem. Może to droga Jedności?
Krótka chwila, w której chciałoby się powiedzieć wiele, ale czas mija, trzeba
iść dalej. Takie zwyczajne gesty, ludzka życzliwość, wyjście na spotkanie, są
zapamiętane. To jest budowanie wzajemnych więzi, relacji. Coś bardzo trwałego.
Ważnego.
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Gościnność po drodze
Pielgrzymka idzie dalej, z każdym krokiem zbliżając się do swego celu. Po
drodze czeka jeszcze wiele powitań i dobrych ludzkich serc. My jednak jesteśmy
pierwszymi, którzy cieszą siebie i pielgrzymów wzajemną obecnością. W tym dniu
jeszcze na pielgrzymów czeka obiad przygotowany, również z potrzeby serca,
przez mieszkańców wsi Rojków i Turze. Tak jest tu od lat. Organizatorem jest Pan
Eugeniusz. To wydarzenie warte jest osobnego opisu.
W ubiegłym roku pielgrzymce towarzyszyła ekipa Telewizji Białystok. Nakręcono
reportaż. Pokazano wyjście z Wołomina, spotkanie w Mostówce, powitanie i posiłek
w Turzu. W trzecim dniu, tuż za Węgrowem, w lesie, odprawiana jest Święta
Liturgia. W czwartym dniu, po przekroczeniu Bugu, zaczynają się tereny tradycyjnie
prawosławne. Drohiczyn jest siedzibą pierwszej, od wyjścia z Wołomina, parafii
prawosławnej. Już w Wólce Zamkowej ma miejsce uroczyste powitanie z udziałem
księdza proboszcza drohiczyńskiej parafii.
Ostatni dzień pielgrzymowania rozpoczyna liturgia w drohiczyńskiej cerkwi,
a później po drodze nie ma końca uroczystym powitaniom i poczęstunkom.
Klekotowo, Słochy Annopolskie, Szerszenie, Pawłowicze. Nikt nie jest głodny ani
spragniony.
Około 19.00 docieramy na Świętą Górę. Tu, zgodnie ze zwyczajem, okrążamy
cerkiew na kolanach. Tak właśnie, w ten sposób. I tu mała uwaga. Chcę wyjaśnić
i podkreślić, że nie ma w tym ani dewocji, ani fanatyzmu. To po prostu zwyczaj
religijny. Przejaw wiary żarliwej. Oczywiście, nie ma takiego obowiązku, i nikt
nikogo, kto tego nie zrobi nie napiętnuje w żaden sposób. Można obejść cerkiew
normalnie, co zresztą, czyni wiele osób starszych czy chorych. Pielgrzymi jednak
czynią to z radością. Towarzyszy temu śpiew troparionu Preobraziłsja. Tu jedna
jeszcze informacja. Obchodzenie świątyni procesyjne, czyli Krestnyj Chod odbywa
się w odwrotnym kierunku niż w Kościele łacińskim.
Po obejściu cerkwi wracamy do wcześniej przygotowanego miejsca, by postawić
krzyż i indywidualne krzyże pielgrzymów. Najpierw, raz jeszcze, zostaje on
poświęcony i zgodnie z tradycją prawosławną obficie, nie tak tylko symbolicznie.
Śpiew Krestu Twojemu i Spasi Gospodi ludi Twoja towarzyszą temu obrządkowi.
Ustawiamy krzyż pielgrzymkowy, a wokół niego małe krzyże pielgrzymów.
To w zasadzie koniec. Udajemy się jeszcze na pole namiotowe, by tam sobie
wzajemnie podziękować za wspólne pielgrzymowanie, życzyć spotkania za rok
oraz wszelakiej pomyślności. Święto trwa jeszcze dwa dni. Przemienienie dopiero
pojutrze. Wtedy będą sprawowane liturgie w nocy, nad ranem i główna rano przy
ołtarzu polowym.
Około 4.00 rano nad polem namiotowym niesie się śpiew psalmu Błogosławi
dusze maja Hospoda. To znak, że rozpoczęła się liturgia o świcie w położonej tuż
obok cerkwi pw. Wsiech Sorbiaszczych Radość czyli Pocieszycielki Utrapionych.
Wschód słońca i śpiew: …i nie zabywaj wsiech wozdajanii Jego...

Warto dodać jeszcze rzecz taką. Od drugiego dnia pielgrzymki w Kościele
prawosławnym obowiązuje post. To post przed świętem Zaśnięcia Bogarodzicy,
tym samym świętem, które katolicy obchodzą 15 sierpnia. Prawosławie bardzo
poważnie traktuje posty, a jest ich sporo. Nie zwalnia z tego postu święto. Nawet
święto Przemienienia. Chociaż post to nie tylko praktyka dietetyczna i nie tylko
do dyscypliny dietetycznej się sprowadza. Zupy z polowej kuchni są wyjątkowe.
Postne. Proste. Smak pamiętany przez cały rok. Asceza nie musi być niesmaczna.
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Krzyże nadziei
Jesteśmy w miejscu mistycznym. Ono robi wrażenie na wszystkich. Na
sceptykach, agnostykach i ateistach też. Cerkwie, położone wśród wiekowych
sosen. Kopuły cerkiewne zwieńczone krzyżami „ośmiokońcowymi”. Dzwony
zwołujące na nabożeństwa. Tysiące świec wotywnych. Wokół, wszędzie krzyże. Las
krzyży. To jednak nie cmentarz. To krzyże nadziei, podziękowań, pamięci, próśb.
Spasi i sochrani to najczęściej spotykane słowa. Krzyże. Jedne przyciśnięte już
zębem czasu, spróchniałe, pochylone ku ziemi, porośnięte porostami i mchami.
Inne, niedawno postawione. Krzyże ogromne, wielometrowe i małe krzyżyki,
z dwóch gałązek związanych trawą. Są krzyże drewniane i metalowe. Kolorowe,
można powiedzieć, wesołe. Przeróżne. Krzyże prawosławne, ale i łacińskie. Są
czotki i różańce zawieszone na krzyżach. Krzyże wykonane przez majstrów, ale
i te zrobione niewprawną ręką. Te najbardziej szczere, wzruszające.
Wszystkie stoją, jakby w modlitewnej zadumie, wysyłając ku Niebu prośbę:
Gospodi Isusie Chrystie Synu Bożyj – pomiłuj nas - Panie, Jezu Chryste, Synu
Boży zmiłuj się nad nami. Pomiłuj nas Boże Pomiłuj nas!
A my w Mostówce znów każdego roku z wielką radością będziemy wypatrywali,
kiedy zza zakrętu, za mostem, pojawi się porządkowy w pomarańczowej kamizelce.
To znak, że ...IDĄ!
Że za chwilę, kolejny raz, będziemy się witali... I tak niech będzie już zawsze.
Zawsze, zawsze, zawsze...
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Imię
i sztandar dla
Szkoły Podstawowej
w Zagościńcu
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Imię i sztandar dla Szkoły Podstawowej
w Zagościńcu
Dzień 27 kwietnia 2018 roku zapisał się w historii Szkoły Podstawowej
w Zagościńcu jako jeden z najważniejszych. Nastąpiło oficjalne nadanie
szkole imienia Ignacego Jana Paderewskiego.
Rodzice, uczniowie, grono pedagogiczne oraz dyrektor szkoły - pani Agnieszka
Kordyzon-Andrzejewska oczekiwali tego niezwykłego zdarzenia, kiedy to szkoła
przyjmie imię Ignacego Jana Paderewskiego i otrzyma sztandar.
Ludzie i zaangażowanie
W dniu uroczystości serdecznie powitano zaproszonych gości, którzy przybyli
na uroczystość:
• Księdza Proboszcza parafii - Stanisława Gergonta;
• Przedstawiciela Starosty Wołomińskiego – panią Katarzynę Pazio;
• Przewodniczącego Rady Powiatu - pana Janusza Werczyńskiego;
• Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - pana Jerzego Mikulskiego;
• Burmistrz Wołomina - panią Elżbietę Radwan;
• Przewodniczącego Rady Miejskiej - pana Leszka Czarzastego;
• Radną Rady Miejskiej - panią Edytę Babicką;
• Radnego Rady Miejskiej - pana Marka Górskiego oraz pozostałych Radnych
Rady Miejskiej;
• Sołtysa Zagościńca - pana Zbigniewa Górskiego;
• Sołtysa Lipinek - panią Urszulę Zych;
• Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Gminy Wołomin;
• Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Wołominie - panią Elżbietę
Zborowską;
• Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie - pana
Andrzeja Wysockiego;
• Prezesa OSP Zagościniec - pana Jerzego Komorowskiego;
• Naczelnika OSP Zagościniec - pana Grzegorza Bazylewicza;
• Nadkomisarz Wiolettę Zychnowską z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Wołominie;
• Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie pana Pawła Solisa;
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• Prezesa Zakładu Energetyki Cieplnej - pana Pawła Królaka;
• Prezesa Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie - pana Jarosława
Kubałę;
Swoją obecnością zaszczycili nas także Sponsorzy i Przyjaciele szkoły,
Rada Rodziców Szkoły, przedstawiciele prasy, zasłużeni dla szkoły rodzice,
przewodniczący dawnych Rad Rodziców, obecni i emerytowani pracownicy, rodzice,
nauczyciele oraz uczniowie.

• Pana Zbigniewa Górskiego - Sołtys Zagościnca;
• Pana Pawła Królaka - Wiceprezesa Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej
w Wołominie Sp. z o.o.;
• Pana Pawła Solisa - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. Wołomin;
• Pana Rafała Selwanowicza z firmy Smart Services;
• Panią Mirosławę Krasnodębską - KWIAKRA M. Krasnodębska, A. Karandys.

Sponsorzy:
• Pan Jarosław Kubała - Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Oczyszczania
w Wołominie Sp. z o. o.;
• English Smart - Katarzyna Rehan;
• Międzynarodowe i Krajowe Przewozy Autokarowe - Andrzej Syrówka;
• „Czystość” sp. j. Szpańscy - Jerzy, Jacek, Dawid;
• Dove Travel - pan Damian Syrówka;
• Leroy Merlin Wołomin;
• Betiago Beata Gomse;
• Black Coffee, p. Mariusz Wojcieski;
• P.P.H.U. JKJ-DREWCER s.c. - pan Bogdan Krawczyk;
• Zakład Piekarniczo-Cukierniczy „KACPER” - pani Krystyna i pan Jacek Gronwald
• DrukRadzymin.pl - pan Grzegorz Płaneta;
• Centrum Ogrodnicze WITONA Radzymin - pani Katarzyna Płaneta;
• Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie
- pan Paweł Rozbicki;
• KOTI Light Sound Event - panowie Paweł i Tomasz Kotuniak

W dalszej części uroczystości w imieniu Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej,
Uczniów i Rodziców – poproszono o poświęcenie i pobłogosławienie sztandaru
przez ks. proboszcza Stanisława Gergonta.
Zwrócono się również o modlitwę, aby uczniowie w swoim życiu czcili wartości,
jakimi dla każdego Polaka są BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Złożono obietnicę,
że nauczyciele i rodzice będą starali się wywiązywać z obowiązku, jaki na nich
spoczywa - aby dzieci szły drogą prawdy, miłości i sprawiedliwości.
Następnie pan Marek Górski, przedstawiciel Społecznego Komitetu Budowy
Szkoły Nr 197 oraz przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Zagościńcu - pani Sylwia Górska i pani Katarzyna Szymborska wręczyli sztandar
dyrektorowi szkoły. Po chwili sztandar został przekazany Szkolnemu Pocztowi
Sztandarowemu.
- Drodzy Uczniowie. Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Należy on do tych
symboli narodowych, które w trudnych dla ojczyzny chwilach były symbolem hartu
ducha i woli zwycięstwa. Niech będzie dla was tym, co jest najlepsze, co jest ludzkie,
co jest godne naśladowania. Niech zawsze będzie symbolem waszej godności
i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru - powiedziała pani dyrektor.

Nadeszła ta chwila
Po powitaniu gości przewodniczący Rady Miejskiej, pan Leszek Czarzasty,
odczytał uchwałę Rady Miasta o nadaniu Szkole Podstawowej w Zagościńcu imienia
Ignacego Jana Paderewskiego, a dyrektor szkoły i przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego odebrali akt nadania imienia.
Następnie podziękowano sponsorom sztandaru. Pani dyrektor Agnieszka
Kordyzon-Andrzejewska odczytała listę darczyńców. Wymienieni symbolicznie
wbili gwoździe pamiątkowe i dokonali wpisu do księgi.
Szczególne słowa podziękowania skierowane zostały do fundatorów sztandaru:
• Księdza Biskupa Marka Solarczyka;
• Pani Elżbiety Radwan - Burmistrz Wołomina;
• Pani Anieli Szczotki - w imieniu Społecznego Komitetu Nr 197 Budowy Szkoły
Podstawowej w Zagościńcu;
• Pana Marka Górskiego, Radnego Rady Miejskiej w Wołominie;
• Pani Sylwii Górskiej z Rady Rodziców;

Ważny symbol
Odbyła się również prezentacja sztandaru. Rewers jest koloru biało-czerwonego.
Na tym tle umieszczono godło państwowe – orzeł srebrno – złoty z głową ozdobioną
złotą koroną – zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie
do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Awers
w kolorze chabru jak kwiaty w łanach polskich zbóż. Centralną część stanowi profil
Ignacego Jana Paderewskiego na tle czarnego fortepianu. Wizerunek patrona oraz
fortepian wpisane są w koło - symbol nieskończoności. Znajduje się w nim nazwa
szkoły: SZKOŁA PODSTAWOWA IMIENIA IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
W ZAGOŚCIŃCU. W dolnej części sztandaru umieszczone są ponadczasowe
słowa Ignacego Jana Paderewskiego. Są one dla całej społeczności szkolnej myślą
przewodnią: „dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz
ciągłych, codziennych wysiłków”. Sztandar ma wymiary 100 na 100 cm, obszyty
jest złotymi frędzlami. Drzewiec o wysokości 2 m 20 cm zakończony jest okuciem
z metalowym orłem.
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Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu, symbolem
Małej Ojczyzny, którą jest szkoła oraz jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego
wymowie – należy okazywać mu cześć i godnie mu służyć. Po prezentacji sztandaru
poproszono o zabranie głosu szacownych gości:
Panią Elżbietę Radwan - Burmistrz Wołomina;
Pana Marka Górskiego - Radnego Rady Miejskiej w Wołominie;
Panią Agnieszkę Kordyzon-Andrzejewską - Dyrektora Szkoły Podstawowej
imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu.

została zamknięta. Wówczas odbywało się tajne nauczanie w języku polskim,
u domowych gospodarzy. Prowadził je p. Ludwiniak (Stańczak).
W 1915 r. została ponownie otwarta jako szkoła polska i praca w tej placówce
trwała do końca roku 1920. Sale lekcyjne mieściły się w domu p. Jankowskiego
(obecnie skrzyżowanie ulic Podmiejskiej i 100-lecia), a później w domu
p. Iwaszkiewicza. Wojna polsko-bolszewicka przerwała działalność szkoły do
1 września 1921 r. Zajęcia wznowione zostały w 1921 r. W 1923 r. liczba dzieci
wynosiła 80 i utworzono drugą klasę. Z inicjatywy opiekuna szkolnego Antoniego
Przybysza, mieszkańcy stworzyli projekt budowy Domu Ludowego, w którym miała
mieścić się szkoła i koło młodzieżowe. Pozyskano wtedy od rolników ok. 11 000 m2

156

Życie patrona
W dalszej kolejności zaproszono zebranych do obejrzenia części artystycznej
pt. „Podróż ku wolności ojczyzny” dotyczącej życia patrona, przygotowanej przez
uczniów oraz nauczycieli szkoły: panią Justynę Wasiak, panią Emilię Mech oraz
panią Lidię Dzięgielowską. Bogaty program artystyczny ukazał, że jesteśmy bardzo
dumni patrona, który wyróżnił się w szczególny sposób, nie tylko w Polsce, ale też
za granicami naszego państwa. Życie Ignacego Paderewskiego było nieustającą
podróżą, bo życie człowieka to droga, która jest podrożą do wolności ojczyzny.
Tak właśnie było w przypadku utalentowanego pianisty i kompozytora. W historii
Polski zapisał się również, jako działacz niepodległościowy, gorący patriota i premier
odrodzonej II Rzeczpospolitej.
Po części artystycznej poproszono o zabranie głosu dyrektora szkoły - panią
Agnieszkę Kordyzon - Andrzejewską, która wygłosiła wzruszające przemówienie
oraz podziękowała artystom-uczniom szkoły, rodzicom za wspieranie inicjatyw
odbywających się na terenie placówki, nauczycielom, podejmującym przedsięwzięcia
oraz pracownikom. Podziękowania otrzymali w imieniu całej społeczności szkolnej
zebrani goście za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością.
Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji wspiera szkołę słowami, życzliwą
aprobatą dla działań - to wszystko jest dla placówki inspiracją i bodźcem do jeszcze
lepszej i skuteczniejszej pracy. Po zakończonym przemówieniu zaproszono księdza
proboszcza Stanisława Gergonta, panią Elżbietę Radwan burmistrz Wołomina
oraz panią Agnieszkę Kordyzon-Andrzejewską dyrektora szkoły do uroczystego
odsłonięcia popiersia patrona szkoły.
W dalszej części spotkania zebrani mogli obejrzeć dorobek szkoły, a w trakcie
zwiedzania można było podziwiać prace młodych artystów dotyczące patrona,
sportowe trofea, dyplomy uczniów zdobyte w konkursach.
Po zakończonej uroczystości zaproszono zebranych na poczęstunek - spotkanie
ze wszystkimi gośćmi, rodzicami, nauczycielami i pracownikami szkoły.
Szkic historyczny Szkoły Podstawowej w Zagościńcu
Dzieje Szkoły Podstawowej w Zagościńcu ściśle wiążą się z historią wsi. Po raz
pierwszy zaistniała za zezwoleniem władz carskich w 1908 r. Po roku działalności

Odpis oświadczenia.
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gruntu pod przyszły budynek. Rolnicy przekazali grunt jako darowiznę. Byli to:
Eugenia i Kazimierz Rago, Ignacy Żmijewski i jego spadkobiercy: Jan Żmijewski,
Aleksander Wojda, Stefan Żmijewski, Apolonia Wojda oraz Antoni Przybysz i jego
spadkobiercy: Jan Przybysz, Antonina Rafalik i Władysław Przybysz.
18 lutego 1924 r. Inspektor Szkolny Powiatu Radzymińskiego w Wołominie
powierzył nauczycielce p. Annie Winogradowej obowiązki kierownictwa
w dwuklasowej powszechnej szkole w Zagościńcu. Zajęcia lekcyjne odbywały się
w domu p. Wojdy.

Kuratorium.

Dom p. Wojdy – pierwsza siedziba szkoły.
Pani Winogradowa uczyła wszystkich przedmiotów: czytania, pisania, rachunków,
przyrody, geografii, historii Polski. Dnia 1 stycznia 1927 r. p. Anna Winogradowa
została mianowana na stanowisko kierowniczki dwuklasowej publicznej szkoły
powszechnej w Zagościńcu, gmina Ręczaje, powiat Radzymiński.

Inspektor szkolny.

Wzrastająca liczba dzieci w wieku szkolnym i ciasnota w izbach lekcyjnych
zmusiły kierowniczkę do starań o budynek szkoły. W 1932 r. po raz drugi powołany
został Komitet Budowy Szkoły z przewodniczącym p. Stanisławem Bartkiewiczem.
Propozycje władz, które przedstawiano mieszkańcom Zagościńca, były nie do
przyjęcia. Koszt proponowanego projektu czteroklasowej szkoły wynosił 55 000 zł,
z tego połowę mieli pokryć mieszkańcy wsi. Niestety, nie byli w stanie tego zrobić.
Mieszkańcy opodatkowali się po 10 zł. od każdej rodziny. Prowadzone były akcje
mające na celu zgromadzenie pieniędzy i doprowadzenie do powstania placówki.
Zebrano ok. 5 000 zł., za które zakupiono cegłę i drewno. W 1938 r. rozpoczęto
długo oczekiwaną budowę. Każdy z mieszkańców Zagościńca chciał przyczynić
się do jej powstania. Pani Winogradowa podarowała srebrną, carską monetę,
która została umieszczona w fundamentach budynku. Mieszkańcy Zagościńca:
p. Wojciech Przybysz, p. Jan Przybysz, p. Piotr Przybysz, i p. Stanisław Wróbel
bezpłatnie przygotowali projekt szkoły i prowadzili prace budowlane. Naukę
w nowym, niewykończonym jeszcze drewnianym budynku, zaczęto 1 września
1938 r.
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Radość z nowej szkoły nie trwa długo. Wybuchła II wojna światowa. W szkole
mieścił się skład niemiecki, a w 1944 r. wnętrza budynku zrabowano. Podczas
okupacji szkoła mieściła się w domu państwa Perkowskich. W 1944 r. szkoła
rozpoczęła działalność. Sale lekcyjne mieściły się w kilku domach: p. Kuźmów,
p. Wojdów, p. Chorzyńskich oraz w domu p. Wiślickiej (po wojnie p. Winogradowa
używała swojego rodowego nazwiska – Wiślicka). Kierowniczką została
p. Dmochowska. Około 350 uczniów uczyło się w prywatnych domach aż do 1952 r.
W tym czasie w budynku szkoły działały: biblioteka, sklep GS, Samopomoc
Chłopska oraz przewidziano prywatne mieszkania. Dopiero we wrześniu 1955 r.
dzieci rozpoczęły w nim naukę. W 1962 r. szkoła stała się punktem filialnym
Szkoły Podstawowej w Duczkach, a kierowniczką została p. Wanda Nosińska.
Początkowo uczyły się tu dzieci z klas I-IV, potem z klas I-VII (jeden rok szkolny),
a następnie klasy I-VI. Edukację w klasach VII i VIII kończyły w Szkole Podstawowej
w Duczkach.
Mieszkańcy zaczęli starania o nowy budynek szkoły. We wrześniu 1968 r. Helena
Mazurek, mieszkanka Zagościńca i wizytator Ministerstwa Oświaty zawiązali
następny Komitet Budowy Szkoły. Komitet przyczynił się do uporządkowania placu
szkolnego i obsadzenia go krzewami, dobudowana została weranda, która służyła
jako mała salka do ćwiczeń.
W 1977 r. kierowniczką punktu filialnego (później dyrektorem Szkoły Podstawowej
w Zagościńcu) zostaje p. Elżbieta Ludwiniak. Zajęcia odbywały się w czterech
salach lekcyjnych, z których po pewnym czasie należało jedną wyłączyć, ze
względu na zbyt duże obciążenie stropu i groźby zawalenia. Wykonane zostały
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P. Helena Mazurek – przewodnicząca Komitetu Narodowego
Czynu Pomocy Szkole w Zagościńcu.

P. Elżbieta Ludwiniak – dyrektor szkoły z uczniami.
Długoletnia kierowniczka szkoły p. Wanda Nosińska z nauczycielem
p. Władysławem Wnukiem i uczniami (rok 1962).
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prace remontowe takie jak: wymiana instalacji elektrycznej, ułożono nową podłogę,
zniszczone drewniane schody zastąpiono betonowymi.
W latach 80. XX wieku w szkole w Zagościńcu uczyły się już tylko klasy młodsze
0-III. Dzieci od klasy IV chodziły do Szkoły Podstawowej w Duczkach. W szkole
w Zagościńcu pracowały wówczas: p. Elżbieta Ludwiniak, p. Stefania Włodarczyk,
a po utworzeniu oddziałów przedszkolnych – p. Janina Dąbrowska i p. Teresa
Jaczewska oraz p. Zofia Kielczyk i p. Agata Gałązka. Od 1 września 1984 r. Szkoła
Podstawowa w Zagościńcu stała się samodzielną placówką. W roku 1985 teren po
budowę szkoły, ofiarowanym przez mieszkańców wsi Zagościniec, został sądownie
przejęty na rzecz Skarbu Państwa (przez zasiedzenie).
1 września 1992 r. funkcję dyrektora szkoły objęła p. Małgorzata Gajcy
i piastowała ją do 1996 r. W tym czasie rozwiązany został Komitet Budowy Szkoły,
który stworzyła p. Helena Mazurek, zaś środki finansowe, znajdujące się na koncie
komitetu, przekazane zostały na potrzeby szkoły. W 1993 r. w szkole odnowiono
pokrycie dachu, na parterze, wymieniono stare deski podłogowe na betonową
wylewkę, wygospodarowano pomieszczenie na łazienki. Zwyczajem szkoły stała
się wspólna wigilia szkolna dla dzieci, pracowników i rodziców.
Rejestracja Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole w Zagościńcu.

P. Małgorzata Gajcy – dyrektor szkoły z uczniami.

Mieszkańcy wykonują prace porządkowe przy nowym budynku szkołu.

W 1996 r. nowym dyrektorem szkoły została p. Jolanta Rasińska. Wyremontowano
piece węglowe, zakupione zostały stoliki i krzesła do sal, szafki do szatni i pokoju
nauczycielskiego. Na placu szkolnym wycięto krzewy zasłaniające budynek,
weranda została odnowiona i dostosowana do zajęć ruchowych. Szkoła została
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wzbogacona o nowe pomoce szkolne, sprzęt do ćwiczeń ruchowych oraz plac
zabaw dla dzieci. W tym czasie w szkole pracowały: p. Małgorzata Gajcy, p. Elżbieta
Ludwiniak, p. Zofia Kielczyk – w nauczaniu początkowym i p. Janina Dąbrowska – w
oddziale przedszkolnym. Woźną w szkole była p. Jadwiga Banaszek. Na ½ etatu
sekretarza szkoły zatrudniona została p. Milena Powała i ½ etatu konserwatora
p. Stanisław Matusik. Religii uczył ksiądz z parafii Duczki. Następują zmiany
kadrowe. Odeszła p. Zofia Kielczyk, a na jej miejsce zatrudniona została p. Iwona
Kaczmarczyk. Na emeryturę odeszły p. Elżbieta Ludwiniak, później p. Janina
Dąbrowska. Zatrudnione zostały p. Agata Różańska, p. Katarzyna Borowska Paź. W 2004 r. pożegnała się ze szkołą p. Małgorzata Gajcy – zmienia miejsce
zamieszkania.

Budynek Szkoły Podstawowej w Zagościńcu, który istniał do 01.03.2008 r.

P. Jolanta Rasińska – dyrektor szkoły z uczniami.
Misją szkoły staje się partnerstwo w relacji: Szkoła – Rodzina – Społeczność
lokalna.
W 1999 r. przy współdziałaniu dyrektora szkoły i rodziców dzieci powstaje Komitet
nr 197 Budowy Szkoły Podstawowej w Zagościńcu.
Przewodniczącym Komitetu zostaje p. Marek Górski. Komitet przy współpracy
z przedstawicielami szkoły organizuje wiele imprez lokalnych np. festyny rodzinne,
bale, aby pozyskać fundusze na zakup projektu budowy szkoły.
Zarząd Komitetu tworzyli: p. Henryka Krawczyk, p. Jolanta Siewko,
p. Aniela Szostak, p. Remi Kaleta, p. Iwona Sasin, p. Roman Łuniewski, p. Paweł
Rzempołuch, p. Zbigniew Siwerski.

Uczniowie klas 0-IV przed starym budynkiem szkoły.
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Pozostali członkowie Komitetu: p. Jolanta Rasińska, p. Hanna Polak,
p. Agata Jackowicz, p. Ewa Ludwiniak, p. Beata Wypych, p. Katarzyna Żmijewska,
p. Marianna Rudnik, p. Bożena Rosłon, p. Katarzyna Grochowska, p. Bogdan
Palesa, p. Bożena Dzięcioł, p. Zbigniew Górski, p. Stanisław Łuniewska,
p. Maria Babicka, p. Janina Zych, p. Irena Ludwiniak, p. Elżbieta Cyrych, p. Irena
Kamińska. Członkowie Komitetu wraz ze swoimi rodzinami, we współpracy ze
szkołą organizowali wiele akcji mających na celu pozyskanie funduszy (festyny,
loterie, sprzedaż „cegiełek”). Przy znacznej pomocy sponsorów uało się zebrać
55 000 zł, co stanowiło część zapłaty za projekt nowego budynku. Wiele lat Komitet
Budowy Szkoły zabiegał o poparcie władz samorządowych. Ostatecznie Rada
Miejska wraz z burmistrzem Wołomina Jerzym Mikulskim poparła budowę i została
wprowadzona do planu budżetu gminy.
17 listopada 2005 r. biskup Kazimierz Romaniuk poświęcił plac pod budowę
szkoły. 13 maja 2006 r. został wmurowanym Akt Erekcyjny w budynku nowej szkoły.
Uroczystości przewodniczył ks. Stanisław Kędziora.
W październiku 2005 r. rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły. Plac szkolny
został odgrodzony od starego budynku, ponieważ trwały w nim zajęcia.

Budowa nowego budynku szkolnego - maj 2007 r.

Imię i sztandar dla Szkoły Podstawowej w Zagościńcu
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tom XIV, 2018
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Kiedy człowiek był niczym
- Auschwitz, Ravensbrück, Buchenwald
Marianna Mędrzycka długo nie mogła mówić o tym, co
przeżyła w obozach koncentracyjnych. Synowie prosili:
mamusia nam opowie. Ale nie opowiadała, nie chciała
przeżywać piekła po raz kolejny. – Tego co przeżyłam
nie da się opowiedzieć, to trzeba przeżyć. Przez wiele
lat wracały do mnie złe wspomnienia, w nocy z krzykiem
się zrywałam. Sama nie wiem, jak to przeżyłam. Ale
jednak przeżyłam i mam już 90 lat. Na swoje urodziny
zaprosiłam znajomych i sąsiadów z ulicy. Zadzwoniłam
do nich i powiedziałam: Przyjdźcie do mnie i złóżcie mi
życzenia, bo mam 90 lat – śmieje się pani Marianna.
Pogodna, jasnowłosa. W obozach koncentracyjnych przebywała od października
1944 r. do kwietnia 1945 r. Auschwitz – numer obozowy 87 621, Ravensbrück –
numer 71 389, Buchenwald – numer 34 423. Trzy obozy zagłady, trzy historie,
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Uczyła się średnio, bo podobnie jak inne dzieci, mała Marysia miała mnóstwo
obowiązków. – Wstawałam co dzień o czwartej rano i zaspana, bosa, szłam paść
krowy. Jak zadzwoniła sygnaturka, to krowy zaganiałam i pędziłam do szkoły.
Pamiętam też kopanie kartofli. Tatuś wynajmował kopaczki, ale ostatnie zagony to
już ja z mamusią wykopywałyśmy. Cały dzień na zagonach, a wieczorem szłyśmy
na różaniec do kościoła. Na kolację mama zagotowała kartofle z mlekiem i wszyscy
byli zadowoleni. Jak teraz pomyślę, jakie dzieci miały wtedy życie… Na wsi było
bardzo ciężko, ludzie głodowali. Mieliśmy duży dom, mieszkały u nas dwie rodziny,
żydowska i polska. I ta kobieta, matka, mówiła do dziecka: nic mamusia nie ma,
ugotuję tylko papitok. Czyli wodę z kartoflami.

w których najczęściej pojawia się słowo „głód”. Ale się żyje i już – mówi jakby
zdziwiona, że ona, wówczas zaledwie szesnastoletnia, jednak przeżyła.
Jak zadzwoniła sygnaturka, to pędziłam do szkoły
Marianna Mędrzycka, z domu Wiak, pochodzi spod Puław. Do Wołomina
przyjechała z Wrocławia, jakieś 60 lat temu. I tutaj, w ładnym, zadbanym domku
przy spokojnej ulicy, pod lasem, mieszka do dzisiaj. Urodziła się w 1928 r. w rodzinie
wielodzietnej, miała siedmioro rodzeństwa. Biedy nie było, bo rodzice byli pracowici
i zaradni. Rodzinny Baranów wspomina tak: - W Baranowie była szkoła, kościół,
izba porodowa, policja, cztery ulice na krzyż, przy nich domki i sklepiki, przeważnie
żydowskie. Blisko przepływała rzeka Wieprz, tam paśliśmy krowy. Mieszkaliśmy
pośrodku wsi, trzeci dom od kościoła. Jak słyszeliśmy, że zagrały organy, to szliśmy
całą rodziną na sumę. Albo z samego rana na nieszpory. Były takie niedziele, że
w kościele byliśmy trzykrotnie. Ponieważ mieszkaliśmy blisko kościoła, to u nas
wystawiało się wodę w misce. Kobiety szły z domów boso, buty niosły w ręku.
U nas myły nogi i wkładały buty, i tak wystrojone szły do kościoła.
Do szkoły też chodziłam boso. Uczyłam się średnio, najlepiej uczyła się moja
najstarsza siostra, ta co była w Warszawie. Tatusiowi bardzo zależało, żebyśmy
się uczyli. Uwielbiałam tatusia, ciągle go wspominam. Gdy w niedzielę rano trzeba
było wyczyścić tatusiowi i mamusi buty do kościoła, to myśmy sobie te tatusia buty
wyrywali. Tatuś był wspaniałym człowiekiem, powszechnie szanowanym, miał
dwudziestu siedmiu chrześniaków!

Franciszek Wiak, tata pani Marianny Mędrzyckiej, ze swoją siostrą Emilią.
Zginąć można było wszędzie
Na początku czerwca 1944 r. wówczas szesnastoletnia, pojechała do siostry
mieszkającej w Warszawie. – Mamusia nie chciała mnie puścić, ale siostra
powiedziała: Puść Marysię, trochę mi pomoże, a jesienią wróci do domu i do szkoły.
Nie wróciłam. 1 sierpnia wybuchło powstanie, siostra mieszkała przy ul. Ogrodowej.
Niemcy szli od strony Woli, przed czołgami pędzili ludzi. Uciekliśmy na Starówkę.
Tam było już piekło. Siostra, wtedy już mężatka, siedziała w piwnicy. Ja, jak to młoda,
wyrywałam się do walki, nie czułam śmierci. Nie należałam do żadnego oddziału,
siostra nie pozwoliła, bo co powie mamie, jak coś mi się stanie. Ale zginąć można
było wszędzie. Dlatego jak mogłam to pomagałam. W sąsiedniej piwnicy był szpital,
to prałam prześcieradła i bandaże. Przenosiłam wiadomości. Rozlewałam benzynę
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do butelek. Cały czas w piwnicach, pod ziemią. Na powierzchni płonęły domy
podpalone miotaczami. Nie było co jeść, czasami ktoś przyniósł suszonych kartofli,
to się zalewało wodą i jadło. Pamiętam, poszłam kiedyś na plac Teatralny, tam
w jakiejś hali zobaczyłam stos konserw dla wojska. Wzięłam pięć puszek i szczęśliwa
biegłam co siostry. Jak zaczęli strzelać, to wystraszona, co i raz wyrzucałam kolejną
puszkę. Doniosłam jedną. Tylko wody było pod dostatkiem ze studni na podwórzu.
Zabitych chowaliśmy na tym samym podwórku.
Na Starówce pani Marianna spędziła miesiąc. Pod koniec nie było już co jeść,
wszyscy siedzieli w piwnicach. Na górze cały czas bombardowanie, szalały pożary.
Ale, jak mówi, i tak było lepiej niż w obozach koncentracyjnych, bo wtedy, przez
63 dni powstania była wolność. – Siedzieliśmy w tych piwnicach i czekaliśmy na
Rosjan, byli już nad Wisłą. Ale oni tylko czekali, aż nas wykończą.

zostawili. Pospisywali, co kto zostawia, jakie ubrania i kosztowności, górę złota
widziałam na stole, obcięli włosy i skierowali do łaźni. Potem każda kobieta stała
nago i czekała. Przy stosie ubrań, ale nie naszych, obcych, stali Niemcy, jeden
rzucał sukienkę, drugi koszulę, trzeci desusy, nikt nie patrzył na rozmiar, potem
kobiety się zamieniały. Ja nie wiem, jak człowiek może zgotować drugiemu taki
los. Transport z powstania warszawskiego nie został skierowany do pracy. Nic nie
robiłyśmy, Tyle, że codziennie w drodze z łaźni kazali nam dźwigać po kilka cegieł.
Tak tylko, żeby umęczyć. Zresztą, nigdy nie wiedziałyśmy, czy idziemy do łaźni,
czy do spalenia. Bo już wiedziałyśmy, co się dzieje, czułyśmy cały czas zapach
palonych ciał. I te apele każdego dnia, rano i wieczorem. Godzinami, bo zawsze
coś się nie zgadzało. Najgorszy jednak był głód. Rano czarna kawa, na obiad pół
litra zupy z brukwi w garnuszku albo dwa kartofle, do tego kromka chleba. Głód
był niesamowity.
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Idziemy do łaźni, czy do spalenia
Na początku września powstańcy przeszli kanałami do Śródmieścia, a ludność
cywilna została w tych piwnicach. Jak Niemcy weszli na Starówkę, to wypędzili
wszystkich na ulicę, ustawili w szeregach. Wśród umęczonych ludzi stała także
Marysia, chyba w tym ładnym płaszczyku i letniej sukience, w których na początku
czerwca przyjechała do siostry. A może
tylko w sukience, bo płaszczyk gdzieś
się zapodział? – Mamusia zawsze
ładnie nas ubierała, kupowała dobre
materiały, wełny… - wspomina. Niemcy
popędzili wszystkich do Pruszkowa.
O tym, że wymordowali pacjentów
i personel szpitali, że palili rannych
żywcem, dowiedziała się już po wojnie.
W Pruszkowie była trzy dni, razem
z siostrą i jej mężem, w wielkiej hali
fabrycznej ogrodzonej drutami. Później
podjechały wagony towarowe, zapędzili
tam ludzi, upchnęli jak śledzie. Pociąg
ruszył, nikt nie wiedział, dokąd jadą.
Dopiero na miejscu zobaczyli napis
„Auschwitz”. - Nie znałam tej nazwy,
jeszcze nie wiedziałam, gdzie trafiłam.
Od razu nas rozdzielili, mężczyzn
osobno, kobiety osobno. Siostra już
nigdy męża nie zobaczyła. Pierwsze
chwile w obozie straszne, krzyki, płacz.
Z siostrą Martą.
Wszystko nam pozabierali, tylko buty
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Jak pójdziesz do szpitala, to żywa nie wyjdziesz
Po kilku tygodniach transport z Warszawy, w którym była Marianna Mędrzycka
z siostrą, został przeniesiony do obozu kobiecego w Ravensbrück. Nazistowski obóz
koncentracyjny w Ravensbrück w Niemczech funkcjonował od listopada 1938 r. do
końca kwietnia 1945 r. Przez obóz przeszło 132 tysiące kobiet i dzieci, z których
zginęło około 92 tysiące. Liczbę Polek szacuje się na około 40 tysięcy, przeżyło
około 8 tysięcy. Wiele kobiet trafiło do obozu z oddziałów Armii Krajowej oraz po
Powstaniu Warszawskim. Wśród więźniarek było wiele dzieci. – Najbardziej utkwiły
mi w pamięci najmłodsze, cztero, pięcioletnie. Boże, jak te dzieciny się bały, jak
cichutko było w baraku, w którym przebywały. Jakby chciały być niewidoczne –
wspomina pani Marianna.
– Do Ravensbrück przywieźli nas wieczorem i zostawili na górze piachu.. Całą
noc na tym piachu przesiedziałyśmy, w tych cienkich sukienkach z powstania,
a był już przełom października i listopada. Zimno. Rano przywieźli kawę. Rzuciłyśmy
się na tę kawę, każda chciała się napić, rozgrzać. Puścili na nas psy. Momentalnie
się uspokoiło.
W Ravensbrück było podobnie jak w Auschwitz. O godzinie czwartej rano apel,
o szóstej kawa. Na obiad po dwa kartofle i kawałek chleba. - Nic nie robiliśmy,
ale zawsze skoro świt ściągali nas z prycz, przecież musieli nas policzyć. Nawet
w święta. Jak była Wigilia, to taką nam urządzili, wygonili z baraków na mróz i kłaść
się! Wstawać! Kłaść się! Wszystkie komendy po niemiecku. Kiedyś to nie mogłam
słuchać tego języka. Teraz już nie, nawet w Niemczech byłam kilka razy. Tyle lat
minęło… Tylko teraz, jak słyszę, że gdzieś jest wojna, to wiem, co to znaczy.
W Ravensbrück wykonywano na więźniarkach, głównie młodych Polkach,
pseudomedyczne doświadczenia, po których, jeśli udawało im się przeżyć, były
kalekami do końca życia. Od 1942 r. kobiety wycieńczone, chore, niezdolne
do pracy uśmiercano w komorach gazowych lub zastrzykami dosercowymi.
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– W każdym obozie robili doświadczenia, to wszyscy wiedzieli. Nieraz taka byłam
chora, pytałam: może jest szpital w tym komando? Do siostry mówię: wiesz co,
Jańcia, ja pójdę do szpitala, bo już dłużej nie wytrzymam. Aż ktoś mi powiedział:
dziecko, jak pójdziesz do szpitala, to żywa stamtąd nie wyjdziesz. Tak było, kto do
szpitala obozowego poszedł, ten już nie wracał.
Nie wiem, jak ja to przeżyłam
Wczesną wiosną 1945 r. podczas apelu więźniarki dowiedziały się, że pojadą
dalej, do pracy. Kilka dni później pani Marianna razem z siostrą znalazły się
w Buchenwaldzie, komandzie Mozlewitz. Buchenwald był najcięższym bodajże
obozem koncentracyjnym, znanym z okrutnego traktowania więźniów, dotkliwego
systemu kar, testowania leków. W obozie funkcjonowały komanda fabryczne,
w których pracowano na potrzeby niemieckich spółek produkujących sprzęt
zbrojeniowy. Od 1937 do 1945 r. w Buchenwaldzie przebywało łącznie około 250
tysięcy osób, co piąta nie przeżyła.
W Buchenwaldzie było to, co pani Marianna znała już z poprzednich obozów:
komory gazowe, apele, głód, bicie. Pobudka o czwartej, potem apel, liczyli, liczyli
i liczyli. Zawsze jakąś ofiarę znaleźli. SS-mani wyciągali na podwyższenie na środku
placu i bili, 25 albo 50 batów. Za co? Za wszystko, za kradzież obierków z obozowej
kuchni. Albo za to, że pod pasiak ktoś włożył kawałek papieru, owinął się, żeby
choć trochę cieplej było. Bili za byle co, a potem do bunkra, metr na metr. - Te apele
były takie męczące, przecież zima, a my tylko w tych pasiakach. Ubrania, które
dostałyśmy w Auschwitz, dawno się rozpadły. Zamiast butów na gołych nogach
te drewniane czółna. Kiedyś, pamiętam, pewnie źle szłam, nierówno, Niemce
się nie spodobało, tak mnie nahają zdzieliła, że się nie mogłam podnieść. Bo co
dzień po apelu szłyśmy do pracy, do fabryki amunicji. Dwanaście godzin dziennie
siedziałam przy obrabiarce, sprawdzałam gwinty pociskowe. Ręce pokaleczone,
krew leci. Nie wiem, jak ja to przeżyłam. Stale byłam głodna, chleba kawałek
rano dali i to wszystko. Teraz chleba nigdy nie wyrzucę, choćby suchy, to zjem.
W obozie człowiek był niczym, absolutnie był niczym. W fabryce amunicji pracowały
też miejscowe kobiety. Przychodziły rano, po pracy wracały do domów. Raz jedna
z tych kobiet, Niemka, dała mi po kryjomu jabłuszko, malusieńkie, robaczywe. Ale
jak smakowało!
Mamusia codziennie chodziła do wróżki, pytała, czy ja żyję
Gdy alianci zbombardowali fabrykę, to SS-mani kazali więźniarkom kopać rowy.
-Cieszyłyśmy się, że zaraz przyjdą Amerykanie i skończy się nasza gehenna. Ale
wtedy wepchnęli kilka tysięcy kobiet do wagonów i powieźli w głąb kraju. Daleko
nie zajechałyśmy, bo szyny były zbombardowane. Wypuścili nas na łące i tam
trzymali przez dwa tygodnie o kromce chleba, którą popijałyśmy wodą z rowu.
Z głodu jadłyśmy szczaw, który rósł na łące. Później na piechotę prowadzili nas

Z mamą i siostrą
Zosią.

do Pragi, a która nie mogła iść, to dobijali na drodze. Z każdym dniem coraz mniej
nas pilnowali, zaczęły się ucieczki. Ja z siostrą i dwiema kobietami postanowiłyśmy
zostać w jakimś lesie. Kolumna poszła dalej, a my zostałyśmy. Nie wiem, jak
długo siedziałyśmy w tym lesie, znalazł nas Niemiec z pobliskiego miasteczka, nie
pamiętam, jak się nazywało i zaprowadził nas do gminy. Śmiali się z nas, z naszego
wyglądu, z tych łachmanów, które miałyśmy na sobie. Zdjęcia nam robili. W końcu
skierowali do dużego gospodarstwa, do roztrząsania nawozu. Niemka nagotowała
nam kartofli w mundurkach, ile ja tego zjadłam… W tym miasteczku doczekałyśmy
wyzwolenia. Najpierw weszli Rosjanie, po kilku dniach Amerykanie. Amerykanie
zaraz otworzyli stołówkę i magazyny z żywnością i materiałami. Każdemu dawali
po dwadzieścia metrów materiału. Wzięłam w kwiaty i gładki, i dla mamusi wzięłam,
potem sobie sukienki szyłyśmy.
Byłyśmy z siostrą wolne. Mogłam wracać do domu, do rodziców. Przez ten czas,
kiedy byłam w obozach, mamusia codziennie chodziła do wróżki, pytała, czy ja
żyję. Przez tyle miesięcy nie wiedziała, co się ze mną dzieje.
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Nie lubię wspominać
W rodzinnym domu pani Marianna nie była długo. Pojechała do siostry, która
po wojnie osiadła we Wrocławiu. Do Warszawy nie było po co wracać, mieszkanie
przy Ogrodowej 50, na trzecim piętrze, było już zajęte. We Wrocławiu skończyła
szkołę handlową, poznała przyszłego męża. Dziesięć lat po ślubie zamieszkali
w Wołominie, gdzie przed wojną mieszkała druga siostra. Z mężem Ryszardem
wychowali dwóch synów.

Z mężem Ryszardem
we Wrocławiu, 1950 r.

Z koleżankami i kolegami ze szkoły handlowej we Wrocławiu.

Z synem Krzysztofem przed domem rodzinnym w Baranowie.
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Pani Marianna Mędrzycka mieszka sama, dba o ogródek, należy do
wołomińskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Nie narzeka na zdrowie, chociaż w którymś z obozów zachorowała na tarczycę,
reumatyzm to też pamiątka z tamtych czasów. Pogodna, otwarta na ludzi, życzliwa.
Tylko wspominać nie lubi. Zwłaszcza tych miesięcy, kiedy za cały majątek miała
blaszany garnuszek. Ten garnuszek był bardzo ważny, do niego co świt nalewali
namiastkę kawy. Do niego nalewali zupę z brukwi. Bez garnuszka nikt by nie
przetrwał w obozie. – Do dzisiaj nie wiem, jak ja to wszystko przeżyłam, ten głód,
wycieńczenie. Mam już 90 lat, wszystkie moje siostry poumierały, a ja żyję. Siostra,
ta co była ze mną w obozie, doczekała 96.urodzin. A wspominać nie lubię, bo wtedy
cały tamten koszmar przeżywam od nowa. Zresztą, tego co przeżyłam, żadne
słowa nie opowiedzą.

po latach
II. ŹRÓDŁA, Odnalezieni
MATERIAŁY,
WSPOMNIENIA
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Kapitan Piotr Rozbicki należał do pokolenia, które w okresie swego
krótkiego życia dwukrotnie stawało w obronie ojczyzny. Jako żołnierz Wojska
Polskiego walczył w wojnie bolszewickiej w 1920 roku, a później po 19 latach
w II wojnie światowej. Zarówno on jak i jego bliscy zapłacili najwyższą cenę
za obronę naszej niepodległości. W publikacji przedstawiono losy jego i jego
rodziny.
8 lutego 2009 roku otrzymałem wiadomość pocztą elektroniczną, z zapytaniem
czy znane mi są wymienione osoby: na liście widniały między innymi imiona
i nazwiska mojego ojca, dziadka oraz stryja i jego rodziny. Zapytanie było w języku
angielskim i wysłane zostało z Australii przez Teresę Fehlberg, osobę zajmującą
się genealogią i dokumentowaniem przedwojennych posiadłości na Kresach
Wschodnich.

Z synem Tomaszem przed Pomnikiem Emigranta w Montrealu.

Kontakt z rodziną
Trudno oddać emocje jakie towarzyszyły mi po przeczytaniu wiadomości.
W jednej chwili dowiedziałem się, że rodzina mojego stryja Piotra Rozbickiego
przeżyła gehennę wojenną i mieszka w zachodniej Australii w niedużej odległości
od stolicy regionu – miasta Perth. Wróciłem wtedy myślami do mojego ojca Jana
Rozbickiego (1906 – 1994), który od zakończenia II Wojny Światowej, przez
całe życie szukał rodziny starszego brata wszelkimi dostępnymi środkami: przez
„skrzynkę zaginionych” w Polskim Radio, Polski Czerwony Krzyż i ich odpowiedniki
w Szwajcarii i Związku Radzieckim. Myśli kłębiły mi się w głowie, a łzy wzruszenia
cisnęły do oczu. Żal mi było tego, że mój ojciec i matka Genowefa Rozbicka z d.
Chacińska (1916-1999) nie dożyli tej chwili i nie mogą cieszyć się z odnalezienia
rodziny. Po opanowaniu pierwszych emocji, usiadłem do komputera i napisałem
odpowiedź. Po dwóch dniach byliśmy już w kontakcie mailowym z wnuczkami stryja
Soriną McKay i nieco później z April Roper, a po wymianie numerów telefonów
w częstym kontakcie telefonicznym z córką stryja Janiną Roper. W ten sposób po
prawie 70 latach rodzina została odnaleziona.
Wojna z bolszewikami 1920 roku, Parochońsk i Dobrosławka
Mój stryj kpt. Piotr Rozbicki, urodził się 5.08.1900 roku w Grabiu Nowym, gmina
Wołomin, w rodzinie pielęgnującej polskie tradycje patriotyczne, chociaż Polski
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nie było wtedy na mapie Europy. Po ukończeniu szkoły powszechnej, dorastał
w okresie budzącej się świadomości, że Polska może odzyskać niepodległość.
Z inspiracji nauczyciela lokalnej szkoły zaangażował się w działalność
konspiracyjną. W 1918 roku brał czynny udział w rozbrajaniu Niemców w Wołominie
i okolicy, a w końcu 1919 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Po ukończeniu szkoły
podoficerskiej wyjechał na front wojny bolszewickiej 1920 roku. Służył w 11 Pułku
Ułanów w Szwadronie Mazowieckim stacjonującym w Radziechowie, na południe
od Krystynopola (później Czerwonograd), walczył w rejonie Lwowa i Tarnopola.
Był na froncie do listopada 1920 roku1.
Za udział w wojnie z bolszewikami został wynagrodzony przez Marszałka Józefa
Piłsudskiego terenem osiedleńczym na Kresach Wschodnich. Został osadnikiem
wojskowym, 18 listopada 1922 roku otrzymał działkę o powierzchni około 30 ha
wraz z budynkami w majątku „Szwajcaria” w Parochońsku, niedaleko Pińska. Jako
kierownik osady wojskowej, działał w lokalnych organizacjach życia społecznego
i kulturalnego. Zorganizował między innymi: Kółko Rolnicze, Koło Młodzieży
Wiejskiej, Związek Strzelecki oraz spółdzielnie kredytowe. Kształcił się na kursach
korespondencyjnych, w latach 1930-31 ukończył Wyższy Kurs Administracji
Komunalnej przy Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie oraz Szkołę Oficerów
Rezerwy w Grudziądzu. We wrześniu 1931 roku został mianowany podporucznikiem
WP, a następnie skierowany do 83 Pułku Piechoty. W 1933 roku przeniesiono go do
Składnicy Materiałów Intendenckich. W 1934 roku został prezesem Powiatowego
Związku Osadników w Pińsku oraz objął stanowisko wójta gminy Dobrosławka.
W tym czasie społecznie pełnił funkcje: prezesa Koła Rezerwistów, prezesa Straży
Pożarnej oraz wiceprezesa Oddziału Związku Strzeleckiego w Dobrosławce.
9 maja 1935 roku poślubił w Drohiczynie (obecnie Białoruś) Helenę Jastrzębską,
ur. 11.05.1913 r. w Terespolu. Kupił majątek w Dobrosławce i tam stworzył nowy
dom rodzinny. 19 marca 1939 roku został awansowany na stopień porucznika
Wojska Polskiego2. Pośmiertnie, decyzją nr 439/MON z dnia 5 października
2007 roku, minister obrony narodowej mianował go na stopień kapitana Wojska
Polskiego3.

a następnie zamordowany w Katyniu. Jego nazwisko znajduje się na liście ofiar
Katynia4.
Gdy jeszcze żył, 10 lutego 1940 roku jego najbliższa rodzina: żona Helena, jej
matka Rozalia Jastrzębska oraz dzieci - Janina i Ryszard, zostali zmuszeni do
opuszczenia swojego domu w Dobrosławce. Na zabranie najbardziej niezbędnych
rzeczy, które mieściły się wraz z nimi w saniach, dostali od Rosjan kilkanaście minut.
Następnie czekała ich podróż do stacji kolejowej, przesiadka i dwutygodniowa
podróż wagonem towarowym do Archangielska nad Morzem Białym. Tym samym
pociągiem na Syberię wywieziony został dziadek Janiny i Ryszarda - „stary” Piotr.
Na miejscu zostali jednak rozdzieleni, co było powszechnym doświadczeniem
zesłańców na Syberię. Jedynym śladem ich losu dla moich rodziców Jana
i Genowefy Rozbickich był list i rozmowa z Janiną Czajową, świadkiem ich pobytu
w Archangielsku5.
„Dzięki temu, że Helena była nauczycielką, osobą wykształconą i pracowała
w magazynie żywności, nie musieliśmy głodować jak inni”, powie po latach ich
córka Janina Roper. W tym samym miejscu, przysiółku Tiogra, przebywali p. Glińska
z dwójką dzieci, z którą Helena się przyjaźniła oraz Piotr Jaroszewicz, późniejszy
premier rządu PRL. Głód i ostry klimat dziesiątkowały zesłańców. W maju 1941
roku w Archangielsku umarła Rozalia Jastrzębska6 , matka Heleny. Przysiółek
Tiogra był też miejscem narodzin Alicji, młodszej siostry Janiny.
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Katyń i Archangielsk
Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu 17 września 1939 roku terenów
wschodnich RP przez Związek Radziecki stryj otrzymał wezwanie do stawienia
się w Pińsku, skąd wysłał ostatnią kartkę pocztową do swojego brata Jana. Tam
został aresztowany i do kwietnia 1940 roku przetrzymywany w obozie w Kozielsku,

1

Centralne Archiwum Wojskowe. Akta personalne nr 2303

2

Ibidem. Życiorys Piotra Rozbickiego

3

B. Łojek: Pośmiertne awansowanie żołnierzy i funkcjonariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zamordowanych
w 1940 r. w ZSRR w wyniku zbrodni katyńskiej, [w:] Zeszyty Katyńskie (nr 23), Warszawa 2008, s. 204–230. 
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Od Archangielska do Ugandy i Australii
Cień nadziei pojawił się po parafowanym we wrześniu i podpisanym w grudniu
1941 roku układzie zawartym między generałem Władysławem Sikorskim,
a Stalinem nazwanym przez Rosjan amnestią. Władze sowieckie ogłosiły „amnestię”
dla Polaków deportowanych w głąb ZSRR w latach 1939-1941 i osadzonych
w obozach na dalekiej północy oraz pozwoliły na utworzenie Armii Polskiej pod
dowództwem generała Władysława Andersa. Dzięki temu, po ewakuacji wojska
i znacznej liczby ludności cywilnej na Bliski Wschód, udało się uratować życie
około 115 tysiącom ludzi. Tym szlakiem wraz z armią generała Andersa ruszyli na
południe najbliżsi porucznika Piotra Rozbickiego. Przez całą Rosję, Uzbekistan:
Yakkabag, Guzar, Krasnowodsk nad Morzem Kaspijskim, Turkmenistan, Iran,
z krótkim przystankiem w Teheranie, dotarli do Afryki. Rodziny wojskowych, którzy
walczyli w armii generała Andersa mogły podążyć za armią do Włoch i dalej do

4

A. Moszyński, Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji sowieckiej.
„GRYF” Londyn. Agencja OMNIPRES Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa 1989, s. 163

5

J. Rozbicki, Katyń … Ocalić od zapomnienia. Kpt. Piotr Rozbicki. W: Życiorysy z Wołominem związane…
(Historia miasta pisana ludzkimi losami). M. Kubacz, A. Sobczak (red.) Urząd Miejski w Wołominie, Wołomin
2009, s. 397-401.
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Wielkiej Brytanii. Pozostali, musieli pozostać w obozach dla uchodźców w Ugandzie,
do której dotarli przez Kenię7.
Bezkresne tereny Związku Radzieckiego pochłaniają ofiary. W drodze do
Uzbekistanu Ryszard i Janina zachorowali na zapalenie płuc. Helena, aby ratować
dzieci udała się do najbliższej jednostki Wojska Polskiego. Tylko tam można było
zdobyć lek. Udało jej się to, jednak, gdy wróciła wycieńczona, zastała przy życiu
tylko Janinę. Ryszard już nie żył (zmarł w 1942 roku w miejscowości Mołotow –
obecnie Perm).
W Ugandzie Helena zorganizowała szkołę polską i uczyła dzieci pozostające
w obozie. Pracowała w szkole od 1943 roku do momentu opuszczenia Ugandy
w 1949 roku. Większość państw w obawie, aby nie narazić się Stalinowi odmawiała
przyjęcia uchodźców z Kresów Wschodnich RP. Nie interesowały się nimi też władze
w Warszawie. Dopiero w 1950 roku, Australia podjęła decyzję o przyjęciu uchodźców
i po dziesięciu latach tułaczki, 15 lutego 1950 roku Helena Rozbicka z córkami
– 14 letnią Janiną i 9 letnią Alicją dotarły statkiem do portu Fremantle koło Perth
w Australii. Ocalały, rozpoczęły nowe życie. Helena bezskutecznie poszukiwała
swojego męża oraz brata Bolesława Jastrzębskiego8. Zmarła 1.04.1990 roku
w Nedlands (Zachodnia Australia) i została pochowana w Perth.

W informacji o programie Dąb Pamięci czytamy:
„Pochylamy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar Zbrodni Katyńskiej prowadząc
program edukacyjny ku pamięci i w hołdzie Bohaterom – bestialsko zamordowanym
jednym strzałem w tył głowy ofiarom Katynia, Charkowa, Tweru, Bykowni… Chcemy,
by pamięć o tej straszliwej zbrodni 1940 roku była żywa w kolejnych pokoleniach
Polaków. Chcemy zachować pamięć: o wojsku, policji, straży granicznej i służbie
więziennej, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem
w tył głowy, o wymordowaniu polskiej inteligencji: lekarzy, naukowców, artystów,
duchownych, dyplomatów, urzędników”9.
Dąb przyjął się, daje coroczne przyrosty i .. rodzi żołędzie. Jest pod troskliwą
opieką rodziny Rozbickich oraz pielęgnacją konserwatora zieleni na terenie kościoła.
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Dąb Pamięci
Po odnalezieniu rodziny w Australii, kontakty wcześniej rozdzielonej rodziny
stały się bardzo ożywione. Już w połowie maja 2009 roku do Wołomina przyleciała
córka kpt. Piotra Rozbickiego - Janina Roper. Okazja była wyjątkowa, ponieważ
z inicjatywy rodziny w ramach programu edukacyjnego „Katyń ... ocalić od
zapomnienia”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Parafiada, w dniu 24.05.2009 r.
na terenie Kościoła M. B. Królowej Polski, w Wołominie przy ul. Kurkowej 35
posadzono Dąb Pamięci poświęcony kpt. Piotrowi Rozbickiemu.
Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych szkół
wołomińskich, Związku Sybiraków, Związku Kombatantów Wojennych i Związku
Harcerstwa Polskiego. O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana
przez Ks. Prałata Józefa Kamińskiego z homilią ks. Prałata Jana Sikory, która była
poświęcona pamięci pomordowanych w Katyniu. Po Mszy św. miał miejsce koncert
muzyczny w wykonaniu Zespołu Kameralnego Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. W. Lutosławskiego w Wołominie pod dyr. Pawła Rozbickiego, z udziałem
solistów: Janiny Roper, Marii Romejko i Feliksa Gałeckiego. Po koncercie posadzono
Dąb Pamięci na terenie przykościelnym. W wystąpieniach okolicznościowych
głos zabrali między innymi: Janina Roper – córka kpt. Piotra Rozbickiego, Jerzy
Mikulski – burmistrz Wołomina, Jan Rozbicki – bratanek kpt. Piotra Rozbickiego
oraz Grzegorz Kostrzewa-Zorbas - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
7
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Parochońsk i Dobrosławka w 2010 roku – podróż sentymentalna
O ile rok 2009 był okresem wzajemnego poznawania się rodziny zamieszkałej
w Australii i w Wołominie oraz doniosłej uroczystości z okazji posadzenia Dębu
Pamięci, to rok 2010 został zapamiętany jako rok wyjazdu do Białorusi i Rosji oraz
rok wielkiej tragedii narodowej, jaką był wypadek lotniczy w Smoleńsku delegacji
państwowej udającej się na uroczystości rocznicowe do Katynia w dniu 10.04.2010 r.
Wyjazd rodzinny, do miejsca zamieszkania i działalności kpt. Piotra Rozbickiego
na Kresach Wschodnich przed wybuchem II Wojny Światowej oraz do miejsca jego
śmierci - Katynia zorganizowało biuro podróży Raytan Tour Czesławy Orłowskiej,
znakomicie poruszającej się po kresach wschodnich II RP. Sama właścicielka
biura zaproponowała miejsca do odwiedzenia na trasie od Brześcia przez Pińsk,
Mińsk, Orszę …. aż do Smoleńska i Katynia i ruszyła z nami w podróż. Na trasie
naszej wędrówki nie mogło zabraknąć Parochońska i majątku „Szwajcaria”, oraz
Dobrosławki - miejsca urodzenia Janiny. Od czasu wywiezienia na Syberię 4-letniej
dziewczynki, minęło 70 lat. Trudno oczekiwać, że dziecko w tym wieku zachowa
w pamięci obrazy z przeszłości, ale w Parochońsku czekała nas niezwykła
niespodzianka. Gdy zajechaliśmy do miasteczka, trafiliśmy na festyn. Nasza
dwunastoosobowa grupa wzbudziła zainteresowanie zgromadzonych i szybko
poznaliśmy wójta Parochońska, a następnie starsze panie, które pamiętały
Rozbickich z majątku „Szwajcaria”. Najpierw skierowano nas do Polki mieszkającej
na obrzeżach miasteczka, a ona zaprowadziła nas do starszej kobiety, która
pracowała w domu stryja. Kiedy słabo słysząca i widząca kobieta dowiedziała
się, że przed nią stoi Buboczka (Janinę, w domu nazywano pieszczotliwie Buba),
obie rzuciły się sobie w ramiona. Było to bardzo wzruszające spotkanie po latach,
każdy z nas był pod wielkim wrażeniem. Kto mógł sobie wyobrazić, że 4-letnia
dziewczynka zesłana z matką i bratem na Syberię, po wędrówce przez Azję, Afrykę,
Australię powróci do miejsca swego zamieszkania i odnajdzie nianię, która się nią
zajmowała, kiedy była małym dzieckiem. Szczodrość i wdzięczność Janiny były
9
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ogromne - wyjęła z torebki wszystkie pieniądze jakie miała i przekazała je niani.
Chwilę później niania zaprowadziła nas na miejsce, gdzie przed laty było siedlisko
„Szwajcarii”. Niestety po gospodarstwie pozostała tylko nie w pełni zasypana
studnia, cały teren porastał ok. 30-40 letni las sosnowy. Po budynkach nie zostało
ani śladu, tak jakby ich nigdy nie było. Zapewne zostały rozebrane, a resztę dopełniła
kolektywizacja gruntów.
Do Dobrosławki jechaliśmy dość przygnębieni, licząc się z tym, że ślady
osadnictwa wojskowego na tym terenie zostały zatarte. A jednak, pomimo to, że
dom stryja spłonął w czasie wojny, pozostało osiedle pobudowane przez osadników
wojskowych. Piękna architektura, domy swym kształtem przypominały dwór polski.
Czuliśmy się jak u siebie w domu, tym bardziej, że nasze rozmówczynie, starsze
kobiety dobrze wspominały czasy przedwojenne i osadników wojskowych.

oraz dwie mogiły indywidualne generałów B. Bohatyrewicza i M. Smorawińskiego.
„Doły śmierci”, do których w 1940 roku wrzucono ciała ofiar, zostały zaznaczone
specjalnie dobranymi, żeliwnymi płytami. Groby zlokalizowane są po obu stronach
głównej alei cmentarza, wiodącej do zespołu ołtarzowego z podziemnym dzwonem
i pionową ścianą z nazwiskami zamordowanych oficerów. Cmentarz okala aleja,
wzdłuż której, na pionowych ścianach, umieszczono imienne tabliczki epitafijne. Na
cmentarzu znalazły się również znaki 4 religii wyznawanych przez oficerów oraz
krzyże orderu Virtuti Militari i Kampanii Wrześniowej. Polski Cmentarz Wojenny
w Katyniu został otwarty i poświęcony w dniu 28 lipca 2000 roku podczas obchodów
upamiętniających 60. rocznicę Zbrodni Katyńskiej”10. 14 listopada 2007 r. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez aklamację uchwalił dzień 13 kwietnia Dniem
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej11.
Dla większości z nas - osób, które wojnę znają z podręczników historii
i opowiadań rodziców, skala okrucieństwa i tragedii, jaką odczuwa się w Katyniu
jest niewyobrażalna i trudna do wytłumaczenia. Pochylaliśmy się w zadumie nad
grobami zbiorowymi i tablicami pomordowanych, przechodząc obok pierwszego
drewnianego krzyża, który pojawił się na tym miejscu oraz tablic upamiętniających
pomordowanych. Oglądaliśmy w muzeum wykopane podczas ekshumacji pamiątki,
bezmiar guzików od mundurów wojskowych, zdjęcia najbliższych i inne przedmioty
osobistego użytku ofiar. Tuż przy wejściu na cmentarz znajduje się też towarowy
wagon kolejowy, jakim przewożono jeńców wojennych, taki sam, jak te którymi
wywożono Polaków na Syberię.
Każdy z nas na swój sposób przeżywał krótki pobyt w tym miejscu, natomiast
tylko Alicja – młodsza siostra Janiny przelała swe odczucia na papier. Napisała
wiersz o ofiarach Katynia.
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Smoleńsk i Katyń
Głównym celem naszej podróży był jednak Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu.
Zanim dotarliśmy na cmentarz, zatrzymaliśmy się na chwilę na stacji kolejowej
Gniezdowo, dokąd przywożono polskich jeńców, a następnie transportowano ich
samochodami ciężarowymi do lasu katyńskiego.
Ze Smoleńska do cmentarza w Katyniu jechaliśmy w dużym skupieniu i zadumie
nad losem pomordowanych, stykaliśmy się bowiem z miejscem bezpośrednio
związanym z ich męczeńską śmiercią. Tuż po przyjeździe, kiedy zaczęliśmy
wychodzić z samochodu, za naszym busem podjechał łazik wojskowy i wysiadło
z niego kilku żołnierzy rosyjskich. Na ich widok, widok umundurowania (duże okrągłe
czapki) i zdecydowane ruchy żołnierzy, przyznam, że ścierpła mi skóra i wiele
złych myśli przebiegło mi przez głowę. Był to jedyny moment, kiedy poczuliśmy
zagrożenie. Przez całą długą drogę przez Białoruś i Rosję okazywano nam
życzliwość. Po cmentarzu oprowadziła nas przewodniczka, Rosjanka mówiąca po
polsku, która w sposób stonowany opowiadała o ofiarach i historii tego miejsca,
podkreślając często, ofiary rosyjskie, osoby niewygodne czy też nieposłuszne
władzy, które swą postawę przypłaciły życiem. Stąd też, na tym samym terenie
obok grobów Polaków znajdują się też groby obywateli Związku Radzieckiego,
a obok muzeum znajdującego się przy wejściu na cmentarz budowana była cerkiew.
Dla nas, a szczególnie dla Janiny, tak przekazywane informacje o okolicznościach
zamordowania jej ojca były trudne do przyjęcia. Z tego powodu często przerywała
przewodniczce i wyrażała własne zdanie. Brakowało nam wtedy słów i sposobu,
żeby ją uspokoić i pocieszyć. W tamtym momencie zdałem sobie sprawę, jak
bolesnym jest to nadal dla niej tematem, i jak zdecydowana jest walczyć o prawdę
i godność pomordowanych.
„Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu jest położony około 16 km od Smoleńska
i zajmuje obszar 1,4 ha. Znajduje się na nim – oznaczonych dużymi krzyżami –
6 grobów zbiorowych ze szczątkami zamordowanych oficerów Wojska Polskiego
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Katyń
As I walked through Katyń Forest
Where the tall pine trees grow
So straight and proud they stand in silence
Reaching up to the sky.
I thought to myself
“This is God’s green cathedral garden.”
In silence they stand overlooking the graves
Of so many that have been slaughtered
Shedding their tears, we cannot see
10 http://phw.org.pl/polski-cmentarz-wojenny-w-katyniu/ [Data dostępu: 21.06.2018 r.]
11 Uchwała Sejmu RP z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
M.P. 2007, nr 87, poz. 944.
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A place so sacred to us all
In God’s green cathedral garden.

Jeśli wytężysz słuch, usłyszysz
Modlitwy mordowanych tysięcy
Delikatny, odległy szept rozlegający się między sosnami
Wzbudzający emocje, których nie jestem w stanie kontrolować.
Docierający w głąb mojego jestestwa
W Bożym zielonym ogrodzie katedralnym.

If you listen you will hear
The prayers of the murdered thousands
Gently and softly, whispering through the pine trees
Stirring emotions I cannot control.
Deeper and deeper inside of me
In God’s green cathedral garden.

Gdyby mogły przemówić, usłyszelibyśmy o horrorze
Którego były świadkami.
O rzekach krwi, płynących przez las katyński.
Choć ich ciała zniknęły, ich dusze
Szybują coraz wyżej
Na skrzydłach białych orłów
Ponad Bożym zielonym ogrodem katedralnym.

If they could speak we would hear the horrors
Of what they had seen here.
Rivers of blood running through Katyń Forest.
Their bodies have gone but their spirits
Soar higher and higher
On the wings of white eagles
Above God’s green cathedral garden.

Prosto w ramiona naszej Niebiańskiej Matki.
Są strażnikami tego świętego miejsca.
Stoją w ciszy, w tym tak spokojnym teraz miejscu
Tak wysokie i proste, oddają hołd wszystkim ludziom
Pomordowanym
W Bożym zielonym ogrodzie katedralnym.

Straight to the arms of our heavenly mother.
They are the guardians of this sacred place.
Standing in silence it’s now a peaceful place
Standing so tall and straight saluting all men
That have been slaughtered
In God’s green cathedral garden.

Tłum. Maria Rozbicka

Alicja Dadd
2/7/2010
Katyń
Gdy szłam przez las katyński
Gdzie rosną wysokie sosny
Tak proste i dumne, stoją w ciszy
Sięgając ku niebu.
Pomyślałam
„To jest Boży zielony ogród katedralny.”
Stoją w ciszy, spoglądając na groby
Tak wielu tych, którzy zostali zamordowani
Ronią łzy, których nie możemy zobaczyć
W miejscu tak świętym dla nas wszystkich
W Bożym zielonym ogrodzie katedralnym
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Po głębokich przeżyciach w Katyniu, tego samego dnia czekała nas również
przejmująca wizyta na miejscu katastrofy samolotu Tu – 154M z delegacją
państwową na pokładzie.
Mogliśmy zrobić zdjęcia oraz złożyć kwiaty obok głazu i krzyża upamiętniających
katastrofę.
Wizyta w Australii
Od momentu odnalezienia rodziny, w okresie pomiędzy rokiem 2009 a 2016,
Polskę – kraj przodków odwiedziła nie tylko córka zamordowanego w Katyniu kpt.
Piotra Rozbickiego – Janina Roper, ale również jej córki – April i Sorina z mężem
Anthony’m McKay , oraz wnuki Eliza, Jonathan i Anneliese. Rodzina zyskała szansę
na wzajemne poznanie się, pogłębienie więzi i zapoznanie wychowanych w Australii
potomków Piotra Rozbickiego z kulturą i tradycją Polski.
W 2017 r. nadarzyła się okazja do rewizyty. Zostaliśmy zaproszeni na ślub
i przyjęcie weselne prawnuczki kpt. Piotra Rozbickiego – Elizy. Przez trzy tygodnie
mogliśmy cieszyć się towarzystwem rodziny i podziwiać australijskie krajobrazy.
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Wyjazd do Australii okazał się również szansą na ostatnie pożegnanie. Po ciężkiej
chorobie, dnia 13 marca 2017 r. zmarła 81-letnia Janina Roper z d. Rozbicka.
Nie jest to jednak koniec historii. 8 listopada 2017 r. na świat przyszedł syn Elizy
(prawnuczki Piotra). Otrzymał on imiona Gilbert Piotr.
Chociaż nie żyją przedstawiciele najstarszego pokolenia – bracia Piotr i Jan,
a wojna i tysiące kilometrów oddzieliły ich potomków, po prawie 70 latach rodzina
się odnalazła i ponownie połączyła. Australijscy członkowie rodziny uczą się języka
polskiego i planowane są kolejne wzajemne wizyty.

197

Kpt. Piotr Rozbicki (zdjęcie
z początku lat 20-tych ubiegłego
wieku).

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania osobom, które przekazały informacje,
dokumenty oraz udzieliły mi wsparcia w przygotowaniu wspomnienia o rodzinie
kpt. Piotra Rozbickiego.
Dziękuję córce kpt. Piotra Rozbickiego – Janinie Roper, Alicji Dadd, wnuczkom
Sorinie McKay i April Roper z Australii, moim siostrom Barbarze Piekut i Hannie
Rozbickiej, moim kuzynom - Małgorzacie Chacińskiej i Pawłowi Rozbickiemu oraz
żonie Magdalenie i córce Marii za pomoc w przygotowaniu tego tekstu.
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Kpt. Piotr Rozbicki (po prawej),
obok osoba nieznana.
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Dokument nadania działki wraz z budynkami oraz pożyczki i zapomogi
budulcowej.
Zaświadczenie weryfikacyjne, Teheran 1942 r.

Helena Rozbicka z d.
Jastrzębska, żona kpt. Piotra
Rozbickiego (zdjęcie z lat
1943-1950, Uganda).
List Janiny Czajowej do Genowefy i Jana Rozbickich, lata siedemdziesiąte
ubiegłego wieku.

200

Jan Rozbicki

Odnalezieni po latach

201

Alicja i Janina Rozbickie (zdjęcie
z lat 1946-1947, Uganda).

Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci na terenie kościoła p.w. Matki Bożej
Królowej Polski, Wołomin ul. Kurkowa 35. Niedziela 24.05.2009 rok. Msza
święta koncelebrowana przez (od lewej) ks. proboszcza Sylwestra Sienkiewicza
– z parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, ks. prałata Jana Sikorę,
ks. prałata Józefa Kamińskiego – ówczesnego dziekana Dekanatu
Wołomińskiego oraz ks. Wojciecha Jarzynę.

Pierwszy dokument tożsamości Janiny Rozbickiej (Roper) córki kpt. Piotra
Rozbickiego wydany w Australii w Perth, 1952 r. z informacją o przybyciu
statkiem do portu Fremantle 15 lutego 1950 r. (z Afryki).

Koncert muzyczny w wykonaniu Zespołu Kameralnego Prywatnej Szkoły
Muzycznej I i II st. im. Witolda Lutosławskiego pod dyr. Pawła Rozbickiego.
Od lewej grają: Anna Sowa - skrzypce, Urszula Grzesińska - skrzypce, Roman
Protasik - altówka, Michał Rudziński – wiolonczela, Paweł Rozbicki – organy.

Jan Rozbicki
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Koncert muzyczny, soliści: (od lewej) Urszula Grzesińska, Maria Romejko, Feliks
Gałecki, Janina Roper.

Janina Roper przy Dębie Pamięci swojego ojca.
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Wystąpienie burmistrza miasta Wołomin Jerzego Mikulskiego.
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April Roper wnuczka kpt. Piotra Rozbickiego przy Dębie Pamięci swojego
dziadka, w tle nowa ufundowana przez rodzinę Rozbickich tablica, Wołomin,
8.10.2017 r.
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Parochońsk k. Pińska (Białoruś), od lewej: dwie mieszkanki miasteczka,
Janina Roper, Hanna Rozbicka (poniżej), wójt Parochońska, Paweł Rozbicki,
Magdalena Rozbicka i Barbara Piekut.

Janina Roper z nianią Anastazją Harkowicz.
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Parochońsk, majątek „Szwajcaria” w miejscu gdzie w przeszłości znajdowały
się zabudowania należące do kpt. Piotra Rozbickiego, od lewej w pierwszym
rzędzie: dwie mieszkanki miasteczka, niania Anastazja Harkowicz, Janina
Roper, Alicja Dadd (siostra Janiny), Łucja Pałka, Barbara Dutkiewicz, w drugim
rzędzie od lewej: autor, Hanna Rozbicka, Magdalena Rozbicka, Małgorzata
Chacińska, Paweł Rozbicki, Joanna Pietrasik i Barbara Piekut.
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Przy tablicy z nazwą wsi Dobrosławka k. Pińska (Białoruś). Od lewej: Małgorzata
Chacińska, Janina Roper, Magdalena Rozbicka i Paweł Rozbicki.
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Typowy dom pobudowany przez osadników wojskowych, przed domem nasze
rozmówczynie mieszkanki wsi Dobrosławka.
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Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu (Rosja), główna aleja cmentarza, wiodąca
do zespołu ołtarzowego z podziemnym dzwonem i pionową ścianą z nazwiskami
zamordowanych oficerów.

Pierwszy drewniany krzyż
postawiony na miejscu
kaźni, przy nim Janina
Roper.
Uczestnicy wycieczki na stacji kolejowej Gniezdowo.
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Aleja okalająca „doły śmierci”, wzdłuż której, na pionowych ścianach,
umieszczono imienne tabliczki epitafijne.

Widok ogólny cmentarza, żeliwne płyty pokrywające „Doły śmierci”.

Tabliczka epitafijna por. Piotra Rozbickiego (po środku pod kwiatami).
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Wycieczka po Australii, nad oceanem południowym w okolicy miasta Albany
(Zachodnia Australia). Od lewej: Rozalia Tabor, Hanna Rozbicka, Magdalena
Rozbicka, Magdalena Tabor, Sorina McKay, Antonina Kaszczuk, Maria Rozbicka,
Barbara Piekut i autor.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018

Karol Boński

Mój Zenonów
Dziś mało kto pamięta, że Zenonów, dzisiejsza północna część Zagościńca,
jeszcze 80 lat temu był tętniącym życiem letniskiem, gdzie w swych nieraz
okazałych willach wolne chwile spędzali mieszkańcy Warszawy, w tym także
i wielkie sławy tamtych lat.

Ślub Elizy McKay (wnuczki kpt. Piotra Rozbickiego), Perth (Zachodnia Australia),
27.01.2017 r. Od lewej: Jonathan McKay, Anthony McKay, Sorina McKay,
autor, Magdalena Rozbicka, April Roper, para młoda: Daniel i Eliza, Antonina
Kaszczuk, Maria Rozbicka, Rozalia Tabor, Barbara Piekut, Hanna Rozbicka,
Magdalena Tabor, Alicja Dadd i Anneliese McKay.

Autorzy zdjęć:
1, 2, 6, 7 – zasoby rodzinne, autor nieznany.
3-5, 8 – zeskanowane dokumenty Janiny Roper.
9-11, 13 – Anna Damięcka.
12 – Tomasz Tabor.
14-26– autor.
27 – zasoby rodzinne, autor nieznany.
Wszystkie oryginały zamieszczonych zdjęć i skanów dokumentów są
w posiadaniu Jana i Magdaleny Rozbickich.

Czas zrobił jednak swoje i dziś o przeszłości Zenonowa świadczy już niemal
wyłącznie nazwa ulicy Tramwajowej, upamiętniająca kursujące tu przed laty
tramwaje konne, wożące letników ze stacji kolejowej w Wołominie. W ciągu
ostatnich lat z krajobrazu tej części Zagościńca bezpowrotnie zniknęły ostatnie
materialne świadectwa dawnej świetności tego miejsca, zwłaszcza drewniane
budynki, jak dom państwa Czytowskich przy ul. 100- lecia 156, prezentujący unikalny
przykład tzw. baroku syberyjskiego. Jednym z ocalałych budynków jest, wzniesiony
z czerwonej cegły, dom Dutowa, znajdujący się niemal na samym krańcu
dzisiejszego Zagościńca, schowany nieco pomiędzy współczesną zabudową. Wciąż
żyją jednak osoby, które doskonale pamiętają dawny Zenonów.
Jedną z nich jest Pani Jadwiga Kucha (ur. w 1931 r.), która dzieciństwo i lata
swej młodości spędziła właśnie tu w Zenonowie.
Zenonów na początku XX wieku był osadą o charakterze letniskowym. Jak
wyglądał w latach trzydziestych?
W Zenonowie się urodziłam i tu mieszkałam do 17. roku życia. Dobrze pamiętam
jak miejscowość wyglądała w drugiej połowie lat 30., gdy miałam 5, czy 6 lat.
Letnisko Zenonów położone było nad rzeką Czarną, która nie była wówczas
uregulowana i malowniczo płynęła w swoim korycie. Woda była bardzo czysta,
a rzeka niezbyt głęboka. Aż do wybuchu wojny do Zenonowa przyjeżdżali letnicy
i właściciele willi i tu spędzali niemal całe lato. Pośród nich było wielu artystów
scenicznych czy malarzy. Przyjeżdżała tu także znana aktorka Mieczysława
Ćwiklińska. W okolicy znajdowało się wiele okazałych willi, w tym również
murowanych, o przeróżnych nazwach, jak „Skarbonka”, „Izabelin” czy „Muszyna”.
Przy ulicy Tramwajowej odbywały się wieczory taneczne, na sali z ubitych
desek. Była kapela muzyczna, a sala była oświetlona lampami wiszącymi na
sosnach. Przed zabawą dziewczynki takie jak ja, 5-6 letnie, tańczyły krakowiaka
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w pięknych krakowskich ubrankach. W ten sposób zbierane były pieniądze na
budowę kapliczki w Zenonowie.
Do Zenonowa zjeżdżało na tyle dużo letników, że działał pensjonat, który
przyjmował gości. Prowadzony był przez Niemca, którego nazwiska nie pamiętam,
ponieważ niemal każdy mówił na niego „Herr”. Jego żoną była Polka. Wraz z całą
rodziną mieszkał w Warszawie, gdzie miał kilka sklepów. Dlatego też w pensjonacie
niczego nie brakowało. Były tu kakao i kawa, czego przed wojną nigdzie nie można
było dostać. Do dziś pamiętam zapach tej kawy.
Życie w Zenonowie było w tamtych latach beztroskie. W okresie letnim
przyjeżdżało tu pełno ludzi, którym pobyt umilała rzeka, porośnięta z obu stron
drzewami. W wodzie kąpało się mnóstwo ludzi, zaś wieczorem po całej okolicy
rozbrzmiewała muzyka. Niemal co dzień przyjeżdżał człowiek sprzedający lody,
a także kataryniarz, który miał grającą katarynę oraz kolorową papugę. Sprzedawał
przeróżne koraliki, zegarki, pierścionki, a dzieci z całego Zenonowa za nim biegały.
Obok willi znajdowało się gospodarstwo państwa Lipskich, dość bogatych
gospodarzy. Trzymali dużo krów i zatrudniali wiele ludzi, którzy za swoją pracę
dostawali jednak marne grosze. Kobiety, które kopały ziemniaki, za cały dzień pracy
otrzymywały 20 kilogramów ziemniaków. W Zenonowie znajdowało się też kilka
drobnych gospodarstw, państwa Gajaków i Czeredysów, które dostarczały letnikom
nabiału, sera, jaj, mleka czy drobiu. Działały także dwa sklepy. Jeden należał
do pana Podgórskiego. Kupić u niego można było niemal wszystko. Pamiętam,
że bułka kosztowała 5 groszy. Dla porównania mój ojciec dostawał wtedy rentę
w wysokości 30 złotych.
W Zenonowie mieszkał też ogrodnik, pan Kobyliński, który uprawiał melony,
arbuzy i inne owoce. Zapamiętałam go jako dziwaka, bo pomimo swej ogromnej
wiedzy chodził niechlujnie ubrany, w kaftanie przepasanym tylko sznurkiem. Nie
miał butów, nogi przewiązywał tylko onucami. Jadał byle co. Uczył innych ludzi
ogrodnictwa i za to wszyscy go szanowali.
Nie wszyscy mieszkańcy Zenonowa żyli z uprawy roli. Wiele osób pracowało
w Warszawie. Było kilku motorniczych tramwajów warszawskich. Paradowali po
wsi w schludnych mundurach, na których mieli pozłacane guziki, co na mnie, jako
dziecku, wywierało zawsze wielkie wrażenie. Moja matka pracowała natomiast
w Instytucie Higieny przy ul. Chocimskiej, gdzie przeprowadzano doświadczenia
na królikach, myszach i szczurach.

jeździli letnicy z Wołomina przez Górki Mironowskie. Były tam panie w dużych
kapeluszach i dostojnie ubrani panowie. Tory tramwajowe prowadziły aż do garaży,
znajdujących się na ulicy Tramwajowej, na wysokości kapliczki, ale po drugiej
stronie drogi. W garażach trzymane były wagony i konie. Końmi zajmował się
pan Jagodziński, który mieszkał z wielodzietną rodziną nieopodal. Właścicielem
tramwajów konnych był mieszkaniec Zenonowa, pan Dutow.
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Do Zenonowa ze stacji kolejowej w Wołominie dojeżdżał tramwaj konny.
Dziś jedyną po nim pamiątką jest nazwa ulicy: „Tramwajowa”. Czy przed laty
tramwaj odgrywał istotną rolę w życiu osady?
Tramwaj konny był jedną z największych atrakcji Zenonowa. Wagony były
czerwone, ciągnięte przez konia. Jako dziecko zapamiętałam, że choć jechały po
szynach to bardzo się kołysały, bałam się, że zaraz się wywrócą. W tramwajach
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Dutow był to jednym z kilku obcokrajowców, którzy mieszkali w Zenonowie.
Tak, był on Rosjaninem, który, wedle mojej wiedzy, był carskim oficerem
i przyjechał tu po rewolucji październikowej. Był bardzo zamożny i już dość
wiekowy. Mieszkał ze swą żoną w willi z czerwonej cegły, która stoi do dziś przy
ulicy 100-lecia. Miał dwie córki. Jedna mieszkała w Opatowie i wyszła za mąż za
Anglika o nazwisku Duchaltean. Druga zaś mieszkała w Warszawie. Były to osoby
z tzw. wyższych sfer.
W 1938, albo w 1939 r. w Zenonowie wydarzyła się wielka tragedia. Na dom
pana Dutowa napadło kilku bandytów, próbując go okraść. Udało mu się jednak ich
przepędzić, bowiem posiadał broń i oddał do nich kilka strzałów. Jednak kilka dni
później, pamiętam, że było to w maju, bo ludzie poszli wtedy na majówkę, przyszło
jeszcze więcej zbirów, chyba ze dwunastu. Szli w długich płaszczach drogą od
strony Kraszewa. Tym razem udało im się wedrzeć do środka, gdzie zakatowali
pana Dutowa na śmierć. Jego żona, widząc to wszystko, zmarła na miejscu. Osoby
zaś mieszkające w sąsiedztwie zostały powiązane sznurami i nic nie mogły zrobić.
Później córki tragicznie zmarłego poprosiły moich rodziców, abyśmy zajęli
się domostwem. Rodzice mieszkali tu do końca wojny, później ojciec nieopodal
wybudował własny dom.
O przeszłości Zenonowa do dnia dzisiejszego przypomina drewniana
kapliczka znajdująca się przy ul. Tramwajowej.
Kapliczka została zbudowana ze składek letników i zbiórek prowadzonych
w trakcie zabaw tanecznych. Ufundowana była w 1936 r., a nieco później
ją udoskonalono tak, że dziś stoi już jako duża kaplica. Odbywały się w niej
nabożeństwa majowe. Koło niej też przechodzili ludzie, którzy później zabili pana
Dutowa. Dla mnie kapliczka ta ma szczególne znaczenie, bo właśnie tu trakcie
ciężkich walk w 1944 r. szukałam schronienia i modliłam się o ocalenie.
Jak wybuch II wojny światowej i okupacja niemiecka wpłynęły na życie
w Zenonowie?
Bardzo dobrze pamiętam 1939 rok. 1 września miałam iść do szkoły. Była to
szkoła 2– letnia, mieszcząca się w nieistniejącym już budynku przy ul. 100 – lecia,
należącym do pana Wojdy. Tego dnia rano mój ojciec usłyszał przez radio: „Wojna!”.
Matka pojechała do pracy, ale niedługo potem wróciła, bo tramwaje nie chodziły.
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A w radiu głos krzyczał „Nie oddamy guzika od munduru!”. Na drodze zebrali się
ludzie, a chłopaki na koniach krzyczeli, że uciekną za granicę. Zenonów opustoszał,
wszyscy wyjechali do Warszawy i wesołe życie ucichło. Ludzie zaczęli szukać
nowej pracy. Także i moja matka straciła pracę w Państwowym Instytucie Higieny,
przejętym teraz przez Niemców. W Zenonowie ludzie zaczęli wieść inne życie.
W okazałych willach usadowili się Niemcy. W pensjonacie „Herra” znajdował
się cały sztab. Wysokiej rangi oficerowie urządzili sobie tu kasyno. Kuchnia dla
oficerów znajdowała się w domu, a prości żołnierze jedli na zewnątrz. W ogromnych
kotłach gotowano grochówkę, a w czasie obiadu przychodzili żołnierze z menażkami
z całej okolicy. Gdy żołnierze odeszli, kucharze do kotłów dolewali wody ze studni
i te resztki dawali mieszkańcom. Moja matka została zatrudniona w kuchni. Miała
dobrze, bo po kryjomu mogła wziąć dużo chleba, smalcu i co mogła rozdawała
ludziom w Zenonowie. Chleb chowała w kwiatach w ogrodzie, skąd kobiety, które
przychodziły po zmroku, go zabierały.
Jeden starszy, siwy żołnierz, feldfebel, chodził ze mną do sklepu i kupował mi
czekoladki i bombonierki, a za to musiałam mu tańczyć. Kiedy szłam do szkoły, on
prowadził oddział wojska, jechał na koniu. Wołał mnie i musiałam do niego podejść,
wtedy dawał mi cukierka. Gdy zaś przechodził koło naszego domu, brał mnie na
kolana i opowiadał, że w domu zostawił taką samą wnusię, jak ja.
Wojsko niemieckie stacjonowało w Zenonowie przez całą jesień i zimę. Żołnierze
zajęli wszystkie pensjonaty. Nie mogliśmy chodzić do lasu, bo wszędzie byli
wojskowi. Wiosną 1940 r. żołnierze opuścili Zenonów. Sytuacja mieszkańców
zaczęła się poważnie pogarszać. Pan Podgórski zamknął sklep, przestały też
kursować tramwaje. Wagoniki stały nadal, lecz garaże zostały przez ludzi rozebrane
na opał. My bawiliśmy się w tym miejscu, przepychając wagoniki po szynach.
Została tylko kapliczka, do której ludzie przychodzili się modlić.
Aby przetrwać, ludzie zaczęli wyjeżdżać do III Rzeszy handlować. Przywozili
mąkę, żyto, mięso, które kupowali tam za marki, które musieli wcześnie jakoś
zdobyć. Potem to wszystko musieli sprzedać na miejscu, dużo drożej. Było
to bardzo ryzykowne zajęcie, często wracali z pustymi rękami, bo na granicy
patrole niemieckie z psami łapały ludzi. Często zdarzało się również, że jak już
nawet udawało im się przejechać przez granicę, żandarmi zatrzymywali cały
pociąg i wszystkie pakunki wyrzucali na peron, a ludzi wywozili do obozów.
Także moi rodzice próbowali handlować. Często jednak wracali do domu pobici
i z pustymi rękami. W 1943 r. mój ojciec został zabrany do obozu w Pułtusku,
a matkę złapano i wywieziono na roboty do Niemiec. Mną zajęła się ciotka. Po
pół roku ojciec wrócił, bo go zwolniono jako kalekę bez jednej ręki, którą stracił
w dzieciństwie. Pamiętam, że po powrocie do domu miał straszne wszy. Po wejściu
do mieszkania zdjął całe swe ubranie i na kiju wsadził je do pieca. Matka wróciła też
niedługo. Miała wielkie szczęście, bo na komisji spotkała lekarza, który przyjeżdżał
przed wojną do Zenonowa i ją poznał. Wpisał, że ma tyfus i tak została zwolniona.

Wojna trwała, a bieda wśród mieszkańców Zenonowa pogłębiała się. Ludzie
ratowali się jak mogli. Pracowali u większych gospodarzy i handlowali, gdzie i czym
mogli. Wille stały puste. Dopiero w 1942 i 1943 r. w domu pana Perkowskiego
w Zagościńcu powstała szkoła. Tu chodziłam do klasy III i IV. V i VI klasa znajdowała
się w budynku szkoły w Zagościńcu, wybudowanym pod koniec lat 30. VII klasę
miałam skończyć w Wołominie, gdzie w domu pana Kośnika, mieszczącym się przy
obecnej ul. Armii Krajowej, zorganizowano szkołę. Chodziło tu dużo dzieci, także
z Helenowa, z Nowej Wsi. Dyrektorem szkoły był pan dyrektor Jesion, który uczył
nas historii, geografii, zaś religii nauczał ksiądz. Były to przedmioty, których nauka
za okupacji była zakazana. Wiosną 1943 r. albo 1944 r., ktoś oskarżył dyrektora
i Niemcy wywieźli całą jego rodzinę do obozu, a szkoła została zamknięta. VII klasę
musiałam więc skończyć po wojnie, w szkole dla dorosłych.
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W lecie 1944 r. Zenonów był miejscem walk pomiędzy wojskami niemieckimi
i radzieckimi. Jak zapamiętała Pani tamte dni?
Tych dni nie zapomnę do końca życia. Miałam 13 lat, kiedy w Zenonowie
i pobliskich miejscowościach była straszna bitwa. W lipcu od strony Zagościńca
wojsko niemieckie pędziło cywili, ludzie z dziećmi szli drogą, prowadząc ze
sobą cały swój dobytek, płacząc przy tym. Do naszego domu wpadł żołnierz
niemiecki, krzycząc, abyśmy się wynosili. Ojciec całował go po butach
i prosił, aby nas zostawił. Ten tylko przystawił broń do głowy i dalej krzyczał.
Matka wzięła moją małą, roczną siostrę i z ojcem wyszli, a mnie pocałowała
i powiedziała: „Pilnuj wszystkiego, ja niedługo wrócę!”. I tak poszli z tym tłumem,
a ja nie zdawałam sobie nawet sprawy, że rodzice mogą nie wrócić. Zenonów
opustoszał i nie było żadnego cywila, wszystkich wygnali Niemcy. Wieczorem
tego dnia ziemia zadudniła od huku. Od strony Zagościńca szło wojsko niemieckie
i koło naszego domu, w lesie rozłożyli się i okopali. Walili do drzwi, a ja się
bardzo bałam, więc im otworzyłam. Cała grupa żołnierzy wtargnęła do kuchni
i wszyscy zaczęli przeszukiwać cały dom, strych i piwnice. Zapytali, gdzie moi
rodzice. Gdy odpowiedziałam „wy ich wygnaliście”, odpowiedzieli, że rodzice
już są zabici, a mnie zabiją, jak będą odjeżdżać... W ogrodzie urządzili kuchnię
polową, pozabijali nasze kury i królika, a z ogrodu pozrywali wszystkie pomidory
i ogórki. Bardzo się bałam, więc schowałam się do wielkiej szafy w pokoju pana
Dutowa i zamknęłam się w niej od środka. W nocy w pokoju tym Niemcy urządzili
sobie libację. Rano, gdy wyszłam porozrzucane było pełno butelek po wódce i było
pełno brudu, a na podwórku kręciło się wielu żołnierzy. Wieczorem na motocyklu
przyjechał jakiś niemiecki żołnierz i strasznie krzyczał, po czym wszyscy pospiesznie
zabrali kuchnie i samochodami uciekli przez pola, aż się za nimi kurzyło. A ja i tak
nie wychodziłam z szafy. Tak mijały mi dni w głodzie i biedzie.
Wreszcie pojawili się żołnierze radzieccy. Byli zmęczeni i brudni, a każdy mówił
„Idziemy uganiać germańca”. Niedługo potem rozgorzała walka. Wojsko radzieckie
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na dobre usadowiło się w domu pana Dutowa, podobnie, jak w całym Zenonowie.
Niemal wszędzie wykopane zostały okopy, tak, że nie można było wyjść z domu.
Wieczorami przemykałam się przez las i szłam do kapliczki, gdzie siedziałam
i modliłam się, aby moi rodzice wrócili do domu. Siedziałam tam nieraz i całą noc.
Którejś sierpniowej nocy rozpętało się piekło. Niemcy zaczęli ostrzeliwać
Zenonów wiedząc, że są tu wojska radzieckie. Pociski leciały jeden za drugim.
W ogrodzie doły po nich były tak wielkie, że ukazywała się w nich woda. Jeden
z pocisków uderzył w komórkę i wozówkę za domem. U sąsiadów palił się drewniany
dom i stodoła. Huk wybuchów mieszał się z krzykami rannych żołnierzy, błagających
„ubijotsa mienia”. Żaden pocisk nie trafił jednak w dom. Rano na zewnątrz na piasku
było tyle odłamków, że nie można było przejść bosą nogą. Komórki już nie było,
tylko leżał spalony szkielet kozy, tak samo jak i szkielety królików i kur.
W domu Dutowa Rosjanie urządzili szpital polowy. Sanitariusze zbierali rannych
i układali ich na podłogę. Przywożono też łóżka i pościel z innych domów i wstawiano
tutaj. Jeden z żołnierzy, z zabandażowanymi piersiami, wziął mnie raz na kolana
i zaczął mnie czesać. Nie wiem, skąd miał wstążki. Jedna była żółta, a druga
niebieska. Zaplatał mi je w warkocze i mocno przytulał. Żołnierze pilnowali, aby
nic mi się nie stało. Chowali mnie pod łóżko lub do piwnicy, dawali mi jeść. Jeden
z żołnierzy dał mi lornetkę. Spojrzałam w stronę rzeki i zobaczyłam, że wszędzie
są Niemcy, a lufy ich czołgów są skierowane w Zenonów.
Szpital, pomimo ustania walk, funkcjonował w dalszym ciągu. Chodziłam wtedy
nad rzeką po łąkach, zbierając pieczarki, które dawałam sanitariuszkom na obiad.
Na łąkach leżało mnóstwo trupów, było to istne cmentarzysko rosyjskich żołnierzy.
Po te trupy przyleciał samolot i Rosjanie ładowali je do środka. Za rzeką mieszkała
moja ciotka, więc po zaprzestaniu walk wybrałam się w odwiedziny. Po drodze
w lesie były tylko leje po bombach i okopy, skąd Niemcy do nas strzelali. W pewnym
momencie pod drzewem spostrzegłam jednego zabitego Niemca. Był bardzo młody.
W ręku trzymał granat, ale w miejscu jego oczu były już tylko same muchy. Ciotki
w domu nie było, wiec musiałam wracać do Zenonowa.

bez butów po tym śniegu do domu, gdzie była matka, ojciec i siostra. Wielka radość
i płacz nas nie opuszczały.
Zbliżała się zima, ale w domu Dutowa nadal był szpital i nie wolno było tam
mieszkać. Przyjął nas pan Matusiak w Zagościńcu, gdzie w malutkim pokoju
zamieszkaliśmy razem z trzema innymi rodzinami. Było tam bardzo ciasno. Dopiero
wiosną 1945 r. wróciliśmy do swojego domu. Wtedy można było też wrócić do szkoły.
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Jak wyglądała rzeczywistość po przejściu frontu?
W Zenonowie nie było jeszcze dawnych mieszkańców, tylko samo wojsko.
Wille w Zenonowie, jak „Skarbonka” i „Izabelin”, zostały zniszczone. Przetrwał
tylko pensjonat „Herra” i dom Dutowa. W październiku działania wojenne ustały,
wtedy też przyszła siostra mojej matki, mieszkająca koło Tłuszcza, w Borsukach.
Gdy ją zobaczyłam, już nie chciałam jej puścić. Zamieszkała ze mną w jednym
z opuszczonych domów w Zenonowie. Prała żołnierzom mundury i koszule,
a w ogrodzie wykopałyśmy resztki ziemniaków i z tego się utrzymywałyśmy. Ludzie
do Zenonowa powoli wracali. Moi rodzice wrócili dopiero, gdy spadł pierwszy śnieg.
Było już biało, gdy ktoś powiedział, że moja mama wróciła. Pamiętam, że biegłam
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Edukacja i praca zawodowa były związane z rolnictwem. Jedną ze szkół
rolniczych, które Pani kończyła, znajdowała się we dworze w Nowej Wsi,
w dzisiejszym Wołominie.
Niedługo po zakończeniu wojny we dworze w Nowej Wsi uruchomiono Średnią
Szkołę Rolniczą. Jej organizatorem i dyrektorem był pan Waszczyński. Naukę
rozpoczęło dużo młodzieży. Wiele osób pochodziło z Lipin, Helenowa, ale też
i z Ręczaj, a nawet z Zabrodzia. Dwór i ogród były opustoszałe i jako takie
przeznaczone zostały na praktyki dla uczniów. Pola dworskie zostały zaś oddane
rolnikom z Zagościńca po reformie rolnej. Ogrodnikiem w szkole był pan Chromiec,
który zajmował się ogrodem dworskim jeszcze przed wojną. Nauka trwała trzy
lata, a po nich otrzymaliśmy świadectwa ukończenia szkoły średniej. Równolegle
musiałam jednak ukończyć siódmą klasę w szkole dla dorosłych nr 5 w Wołominie.
Pan Waszczyński organizował nam wyjazdy do Warszawy, gdzie robotnicy
odbudowywali stolicę, a my śpiewaliśmy im piosenki ludowe, umilając im pracę.
Przez cały rok uczyliśmy się przedstawienia „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”,
w którym miałam główną rolę dziewczyny z partyzantki „Hanki”. Przedstawienie to
wystawialiśmy w Zagościńcu i Ręczajach, a za zebrane pieniądze pan Waszczyński
zorganizował nam wycieczkę. Przez 6 dni zwiedziliśmy najważniejsze miasta
naszego kraju: Poznań, Wieliczkę, Toruń, Kraków i Wrocław.
Zawsze chciałam zostać położną, ale szkoła w Białymstoku nie chciała mnie
przyjąć, bo nie miałam jeszcze ukończonych 18 lat. Trafiłam więc do Kościelca
Kujawskiego, gdzie znajdowała się szkoła intendentek żywienia. Jednak po
roku szkołę przekształcono na Liceum Rolnicze. Ukończyłam je w 1953 r. Wtedy
obowiązywał nakaz pracy, więc skierowano mnie do pracy w województwie
szczecińskim, ale po napisaniu podania do ekspozytury rolnictwa w Warszawie
zmienili nakaz pracy i przyjęto mnie do Państwowego Ośrodka Maszynowego
w Sokołowie Podlaskim. Tam pracowała służba rolna. Po trzech miesiącach
przeniesiono mnie do Państwowego Ośrodka Maszynowego w Kozietułach koło
Grójca. Moja praca polegała na wdrażaniu wszystkich prac, unowocześnianiu
rolnictwa. Była ciężka i czasem niewdzięczna, ponieważ rolnicy nie chcieli wdrażać
postępu w rolnictwie poprzez mechanizację produkcji, poprawy uprawy ziemi, czy
wprowadzania czystości chowu zwierząt. Zakładaliśmy również spółdzielnie rolnicze
w miejscach po opuszczonych dworach, gdzie ziemia leżała odłogiem. Pracy
było dużo i można było się w niej wykazać, za co otrzymywałam różne nagrody
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i wyróżnienia. W POM w Kozietułach poznałam swego przyszłego męża. Tu też
urodziłam dwie córki. Gdy dzieci nieco podrosły, wróciłam do pracy w Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Wołominie, gdzie pracowałam do ukończenia 62 lat, po
czym przeszłam na emeryturę.

Córka Pana Dutowa z mężem
i córką nad Morskim Okiem,
1927 r.

Od kilkudziesięciu lat mieszka Pani w Lipinach Nowych.
Razem z mężem kupiliśmy działkę w Lipinach Nowych, gdzie w 1960 r.
pobudowaliśmy nasz dom. W okolicy nie było wtedy prawie żadnych domów. Stał
tylko dom pana Książka. Powoli ludzie kupowali ziemię i budowali się. Na przełomie
lat 60. i 70. przyjechało tu wiele osób z zachodu, gdzie opuszczali gospodarstwa
poniemieckie, obawiając się zmiany granic i ponownego przejęcia tych obszarów
przez Niemcy. Niemal całe Nowe Lipiny to ludzie przybyli z terenów zachodnich.
Na przełomie lat 80. i 90. przez 10 lat pełniłam funkcję sołtysa Lipin Nowych.
Dziś mam 87 lat i ze łzami wzruszenia sięgam pamięcią do swych dziecięcych
lat, spędzonych w Zenonowie, nie mogąc nadziwić się, jak udało mi się przetrwać
całą wojenną zawieruchę, która przetoczyła się przez tę miejscowość. Choć dziś
z tamtego Zenonowa pozostało już niewiele, w mych wspomnieniach nadal widzę
tam tętniące życiem letnisko.
Źródło:
Zdjęcia pochodzą z albumu rodzinnego Jadwigi Kucha oraz z prywatnego archiwum Karola Bońskiego.

Jadwiga Kucha.

Pan Dutow, początek XX w.
Jadwiga Kucha z rodzicami,
połowa lat 30-tych.
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Mieszkańcy Zenonowa
około 1933 r., Jadwiga
Kucha to mniejsza
dziewczynka, stojąca jako
pierwsza z prawej.

Rodzina pana Herra przed jego pensjonatem, lata 30-te.

Mieszkańcy Zenonowa
lata 30-te, Jadwiga
Kucha stoi druga z lewej
(z lalką).

Letnicy nad Czarną, lata 30-te.
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Szkoła w Zagościńcu, 1943 r., Jadwiga Kucha pierwsza od lewej w środkowym
rzędzie (w kapeluszu).

Uczniowie Średniej Szkoły Rolniczej w Nowej Wsi podczas wycieczki
do Wieliczki, 1949 r.
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Jadwiga Kucha z rodziną,
połowa lat 60-tych, w tle widać
ulicę Krzyżową w Lipinach
Nowych.
Szkoła w Zagościńcu, lata 40-te.
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Dwór w Nowej Wsi, 1999 r.

Niestniejący budynek szkoly podstawowej w Zagościńcu,
wybudowany w 1938 r., zdjęcie wykonano w 1999 r.
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Dawna willa z Zenonowie, znajdująca przy ul. 100-lecia, 1999 r.

Dom pana Dutowa, 1999 r.
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Nieistniejący dom przy ul. 100-lecia w Zagościńcu (Zenonowie), 2002 r.
Kaplica przy ul. Tramwajowej, 2002 r.

Drewniana willa przy ul.Tramwajowej, 2002 r.

Nieistniejący dom w Zagościńcu (Zenonowie) przy ul. 100-lecia, własność
państwa Czytowskich.
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WołominMATERIAŁY,
– Kobyłka – wspólna
granica
II. ŹRÓDŁA,
WSPOMNIENIA
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018

Marek Kozłowski

Wołomin – Kobyłka – wspólna granica
Kobyłka. Miasto leżące w centralnej części Niziny Mazowieckiej, na Równinie
Wołomińskiej, w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim.
Stanowi samodzielną gminę miejską. Początkowo osada, potem wieś. Od
1928 roku samodzielna gmina.

Nieistniejący już dom pana Wojdy, w którym w okresie miedzywojennym
i w czasie okupacji niemieckiej mieściła się szkoła, 2003 r.

Nieistniejący dom pana Wojdy, widok od podwórza, 2003 r.

Do 1959 roku, siedziba wiejskiej gminy Kobyłka. Potem jako osiedle. Prawa
miejskie Kobyłka uzyskała 1 stycznia 1969 roku. Po likwidacji powiatów w latach
1975-1998 miasto należało administracyjnie do województwa warszawskiego.
Około siedemnastu kilometrów na północny wschód od centrum Warszawy.
Kobyłka graniczy z miastami Marki i Zielonka, z gminą Radzymin oraz z miastem
i gminą Wołomin. Przez miasto przebiega droga wojewódzka numer 634. Na terenie
gminy Kobyłka znajdują się dwie stacje kolejowe Kolei Mazowieckich na trasie
z Warszawy do Białegostoku. Są to stacje Kobyłka-Ossów i Kobyłka. Dzielnice gminy
to: Antolek, Grabicz, Jędrzejek, Kobylak, Kolonia Chór, Maciołki, Mareta, Nadarzyn,
Piotrówek, Sosnówka, Stefanówka, Turów i Zalasek. Liczba mieszkańców w 2018
roku przekroczyła dwadzieścia dwa tysiące czterysta osób. Miasto Kobyłka ma
bardzo bogatą historię sięgającą wczesnego średniowiecza jako osady, potem
wsi, gminy, osiedla, następnie miasta i zaliczana jest do jednej z najstarszych
miejscowości na Środkowym Mazowszu. Prześledźmy zatem jej bogatą historię
rozciągniętą na przestrzeni wieków.
Pradzieje
Szeroko pojęte pradzieje ziem Mazowsza, na których dziś funkcjonuje miasto
Kobyłka, poznać możemy jedynie na podstawie badań archeologicznych,
prowadzonych na terenie najbliższym interesującego nas obszaru z różnych okresów,
ale także porównać z analogicznymi okresami, występującymi na innych obszarach
całego Mazowsza. Liczne znaleziska z terenów ziemi wołomińskiej, możemy
oglądać w Muzeum Archeologicznym w Warszawie, zgromadzone z kilkunastu
stanowisk archeologicznych usytuowanych w okolicy. Życie na interesującym nas
terenie kwitło od bardzo dawna o czym może świadczyć choćby fakt odkrycia
przed laty, dokładnie w 1977 roku, podczas budowy osiedla ,,Niepodległości”
w Wołominie, dobrze zachowanej pułapki na grubego zwierza, prawdopodobnie
niedźwiedzia, datowanej na około IX-X wiek. Także w pradziejach żyli tutaj nieliczni
ludzie, typowi łowcy lub zbieracze. Pozostawili po sobie szczątkowe resztki
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dawnych swych prymitywnych naczyń i narzędzi, odnalezionych podczas badań
archeologicznych. Początki osadnictwa pradziejowego na Mazowszu, pochodzą
z czasów znacznie młodszych niż na innych terenach, zwłaszcza południowej
Polski. Fakt opóźnienia w zaludnieniu, spowodowało ostatnie zlodowacenie
tych ziem zwane bałtyckim bądź też warszawskim, które w czasach przed około
dziewięcioma - dziesięcioma tysiącami lat pokryło północne obszary naszego kraju,
w tym i ziemię mazowiecką. Najstarsze ślady pobytu człowieka pierwotnego na
Mazowszu, stwierdzić możemy więc stosunkowo późno. Ślady te ograniczają się do
miejsc nielicznych, wybranych jedynie, stąd też pojedyncze i bardzo rozproszone
eksponaty, świadczą jednak o pobycie człowieka na tych terenach. Większość
tych ziem była wówczas zabagniona, pokryta licznymi rozlewiskami cofającego
się lodowca, lub też dziką roślinnością i wcale nie zachęcała do pobytu nawet
tak twardego i mało wymagającego ówczesnego człowieka. Jednak bez żadnych
ograniczeń i zagrożeń mnożyła się tutaj swobodnie zwierzyna, która zapowiadała
obfite łowy. To w pogoni za nią, ówczesny człowiek wkroczył na te tereny. Był
to typowy myśliwy, zbieracz i rybak jednocześnie. Nic w przyrodzie nie tworzył,
a wszystko co mu było potrzebne do życia i przetrwania, czerpał z jej zasobów. To
typowy koczownik, postępujący śladem wędrujących stad zwierząt. Żył i zdobywał
pożywienie grupowo, można by powiedzieć stadnie, stąd też określenie właściwe
dla takiej organizacji ówczesnego życia, ,,horda pierwotna”. Ciężkie było życie
w takiej hordzie; ustanowione obowiązki, twarde w niej prawa i surowe kary za ich
nieprzestrzeganie, mobilizowało jej członków do jedności z grupą. W pierwszym
okresie istnienia takiej organizacji społecznej, tryb życia jej członków odpowiadał
typowo zwierzęcemu. Okres epoki kamienia przyniósł ze sobą rewolucję, która
wstrząsnęła podstawami gospodarczymi, stosunkami społecznymi i zjawiskami
obrzędowymi. Skok jakościowy polegał przede wszystkim na zmianie stosunku
człowieka do przyrody. Z pasożyta przyswajającego sobie gotowe twory natury,
człowiek ówczesny staje się nagle współtwórcą jej dóbr. Pierwszym symptomem
zmian jest rezygnacja z koczownictwa. Szybko powstają, początkowo budowle
pół ziemne (ziemianki nakryte szałasem), potem zaś liczne budowle naziemne,
typowe chaty, wyposażone w odpowiednio skonstruowane paleniska. Rodzi się też
konieczność wytwarzania odzieży. Stąd też następuje gwałtowny rozwój tkactwa
w tej epoce. Osiadły człowiek zaczyna ujarzmiać zwierzęta dotychczas dziko
żyjące. Próbuje wykorzystywać woły, jako zwierzęta pociągowe, lub do orki. Trudno
też sobie dziś wyobrazić gospodarstwo osiadłego człowieka bez odpowiednich
naczyń i coraz to doskonalszych narzędzi do uprawy ziemi, karczowania lasów
i do polowania na dziko żyjące zwierzęta. Są to oczywiście bardzo proste narzędzia
kamienne, których fragmenty odkryto i na naszych terenach. Wzrasta też duże
zapotrzebowanie na coraz doskonalsze naczynia i przedmioty codziennego użytku,
a po wynalezieniu ceramiki upowszechnia się ona masowo. W epoce żelaza
następuje na Mazowszu wiele zmian kulturowych, społecznych i gospodarczych,

różnorodnie też kształtują się stosunki między grupami ludzkimi. Przez pewien
czas trwają masowe przemieszczania się środowisk ludzkich określanych dzisiaj
jako plemiona. Zaczynają się gwałtowne walki tychże plemion między sobą
o lepsze zdobycie terenu, o lepszy byt. Najazdy zaś wojowniczych Scytów i Celtów,
drastycznie zmieniają kierunek rozwoju. Celtowie wnoszą, między innymi i na nasze
tereny, nowe zdobycze techniki w postaci kół garncarskich i żaren rotacyjnych, oraz
rozpowszechniają metalurgię. Niebagatelną też rolę w rozwoju spełnia Imperium
Rzymskie, w którego orbitę wpływów wchodzą ówczesne ziemie polskie, także te na
Mazowszu. Rzym stanowił wtedy centrum cywilizacji starożytnej i był niezrównaną
potęgą militarną. Oddziaływania Imperium Rzymskiego przynoszą wtedy na
nasze ziemie nowe zdobycze cywilizacyjne. Powodują rozpowszechnienie naczyń
brązowych, srebrnych i szklanych, udoskonalenie dotychczasowych glinianych,
postęp w produkcji broni i narzędzi, oraz rozwój importu wielu innych wyrobów
i egzotycznych towarów. W zamian do Państwa Rzymskiego eksportowano
bardzo poszukiwany tam bursztyn a także futra dzikich zwierząt, wosk, miód, oraz
niewolników. Pojawia się kultura zwana przez Rzymian Wenedzką. Nazwa pochodzi
od ludu, zwanego Wenedami, ówcześnie zamieszkującego ziemie nad Bałtykiem,
kojarzonego przez Rzymian jako Słowianie Zachodni, lub traktowany przez
nich, jako odrębny lud indoeuropejski. Kultura ta, dzięki poprawnym stosunkom
handlowym, gospodarczym i społecznym z Państwem Rzymskim, rozlewa się
szeroko na przyszłe ziemie Państwa Polskiego, w tym także na Mazowsze. Upadek
Państwa Rzymskiego, na skutek nacisku plemion barbarzyńskich, zaburza z kolei
równowagę ówczesnego świata. Przez nasze ziemie wędrują wtedy na południe
i południowy wschód plemiona germańskie a także pustoszą te ziemie masowe
najazdy koczowników azjatyckich, szczególnie wojowniczych Hunów, którzy niszczą
dosłownie wszystko. Masowe ruchy migracyjne nie omijają także słowiańskich
plemion. Dopiero przy końcu pradziejów sytuacja migracyjna stabilizuje się u nas
ostatecznie. W niedługim czasie następuje konsolidacja plemion prapolskich,
które wkrótce zapoczątkują własną, narodową organizację polityczną i społeczną
- Państwo Polskie. Zasadniczej zmianie w dalszym ciągu, ulegają stosunki
społeczne. Powoli zaczyna upadać system patriarchalny. Wraz z nim zanika
stopniowo epoka społeczna, trwająca praktycznie od początku pradziejów, epoka
wspólnoty pierwotnej. Nie ma już równomiernego podziału dóbr. W miejsce pracy dla
zaspokojenia potrzeb całej grupy ludzkiej, pojawia się tendencja do indywidualnego
wzbogacania się. Powstaje więc społeczeństwo klasowe, a wraz z nim kształtuje
się w VIII–IX wieku ustrój feudalny, uformowany ostatecznie w okresie wczesnej
monarchii piastowskiej. Słowo feudalizm pochodzi z języka łacińskiego, feodum,
lub feudum-lenno i określa formację społeczno-polityczno-ekonomiczną, opierającą
się na systemie hierarchicznej zależności jednostek w której ziemia należała do
duchownych, lub panów feudalnych. Wytwórca wszelkich dóbr-chłop, nie miał prawa
do pełnej własności, ani do pełnej wolności osobistej. Daninami rzeczowymi, lub
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pieniędzmi, oraz ciężką pracą, świadczył wszelkie usługi na rzecz swego pana.
Społeczeństwo feudalne podzielone było na trzy stany: duchowieństwo, rycerstwo
i chłopstwo. W późniejszym okresie wyodrębnił się kolejny stan, mieszczanie.1

wymierzali na włóki (jedna włóka to dziś około dwadzieścia hektarów) w puszczy
ziemię, tworząc granice pomiędzy majątkami poszczególnych zasłużonych rycerzy.
Granicami najczęściej były rzeki lub rzeczki w danej okolicy. Podlegli nowym panom
osadnicy (kmiecie), przystępowali do wyrębu, lub wypalania polan wśród lasów,
zakładali pierwsze osady, a przy nich pola uprawne. Tak powstawała większość
osad na Mazowszu w prawobrzeżnej części Wisły. Pierwsi osadnicy tych ziem
to głównie drwale, bartnicy, rybacy, myśliwi, kosiarze, smolarze i popielarze.
Osadnictwo wczesnośredniowieczne na Mazowszu jest dość intensywne i dobrze
już poznane, lecz tu należałoby skupić się na obszarze bezpośrednio dotyczącym
i pośrednio powiązanym na przestrzeni kolejnych wieków z przyszłą lokalizacją osady
Kobyłka. Ma to niejako bardzo odległy, lecz prawdopodobny związek z istnieniem
grodu warownego na Starym Bródnie, który istniał tam, wraz z osadą, między IX
a XI wiekiem. Pochodzenie nazwy Bródno związane jest z rzeczką płynącą w jego
pobliżu i brodem w jego najbliższej okolicy. Rzeczką tą była Brodnia, istniejąca
do dziś, lecz o bardzo zmienionym, według pierwotnego przebiegu i kształtu,
zastąpiona w połowie XIX wieku typowo uregulowanym kanałem. Taka decyzja
miała na celu pozyskanie terenów pod uprawy, likwidując zabagnione jej rozlewiska
i zasadniczo ,,wyprostowując” przy tym jej bieg. Założone już prawdopodobnie
w IX wieku grodzisko i osada Bródno ulokowane jest na terenie dzisiejszego
Lasku Bródnowskiego. Pierwotnie lokowany był na piaszczystej, rozległej wyspie,
otoczonej zewsząd rozlewiskami i bagnami. Gród bródnowski w tamtych czasach,
był zapewne ośrodkiem tamtejszego Opola w którego skład wchodziły ziemie
na których kiedyś powstanie Kobyłka. Opole, to słowiańska wspólnota rodowoterytorialna z okresu jeszcze plemiennego a później, wraz z rozwojem feudalizmu,
najmniejsza jednostka administracyjno-podatkowa w Polsce średniowiecznej. Opola
były tworzone jeszcze w czasach przed państwowych, od połowy pierwszego
tysiąclecia. Termin ten określał lokalny związek osiedleńczy, skupiony wokół
pola uprawianego przez członków tej społeczności, które stanowiło podstawę
ich bytu. Większe Opola w późniejszym czasie przekształciły się w kasztelanie
a mniejsze stały się ich podokręgami. Dzisiejszym odpowiednikiem Opola jest
gmina. Opole bródnowskie obejmowało większość ziem Równiny Praskiej wraz
z jej ewentualnymi mieszkańcami. Przemawia więc za tym fakt, że rozległe ziemie
na których zlokalizowano w latach późniejszych naszą miejscowość należała do
Opola bródnowskiego. Nie wiadomo dokładnie jaką rolę odgrywał gród bródnowski.
Przypuszczalnie strzegł on dróg lądowych i brodów na rzekach Brodni i Zązy,
potem zwanej Długą. Był więc ważnym ośrodkiem we wczesnym średniowieczu.
Gród bródnowski został spalony na początku XI wieku, prawdopodobnie podczas
tak zwanego buntu Masława lub Miesława, możnowładcy mazowieckiego, który
po ucieczce z kraju Kazimierza Odnowiciela, syna Mieszka II, ogłosił się Księciem
Mazowieckim w 1037 roku. Bunt ten, lub powstanie, głównie o podłożu pogańskim,
miało na celu wywarcie wpływu na innych możnowładców, aby przywrócić w całym
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Wieki średnie
Na początku epoki zwanej Wiekami Średnimi, lub Średniowieczem, region
mazowiecki rozwija się wybitnie nierównomiernie. Między północnym i południowym
Mazowszem możemy dostrzec wyraźne różnice, chociażby w ustroju społecznym.
Powstają wtedy dwa ważne ośrodki władcze, skupiające wyraźnie postępujące
rozwarstwienie społeczne. Na południu Mazowsza przemiany te nastąpiły
przypuszczalnie trochę wcześniej a jako ośrodek władzy wyróżniał się wtedy
Czersk. Na północy podobne przemiany zachodzą trochę później a analogicznym
ośrodkiem władzy zostaje Płock. W gospodarce, której podstawę stanowiła uprawa
ziemi, rozwój, jak się dziś przypuszcza, był intensywniejszy jednak na Mazowszu
północnym. Ważnym w tym momencie elementem, jest ukształtowanie się Państwa
Polskiego. Rozwój osadnictwa w tym miejscu był ściśle związany z przyjęciem
przez Polskę chrześcijaństwa. Gdy przypuszczalnie w kwietniu 966 roku Mieszko
I wraz ze swym dworem przyjmował łacińską wersję chrztu, ziemie na prawym
brzegu Wisły, niemal bezludne, wciąż pokrywały rozległe puszcze i niedostępne
bagna i tylko gdzieniegdzie, głównie w pobliżu rzek, rzeczek, potoków i niewielkich
cieków wodnych, można było natknąć się i to tylko zupełnym przypadkiem, na
niewielkie, kilkurodzinne osady, a nawet czasami wręcz, na pojedyncze chaty
w środku rozległej i nieprzebytej puszczy. Osady takie bywały samowystarczalne
i mieszkańcy tych terenów nie widzieli potrzeby wędrówki, lub w ogóle jakiegokolwiek
przemieszczania się. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, coraz liczniej powstają
na terenie Państwa Polskiego, duże ośrodki duszpasterskie zwane biskupstwami
z racji siedzib duszpasterzy - biskupów. Pierwsze biskupstwo w Płocku, które
swym zasięgiem objęło również nasze tereny, ustanowił król Bolesław Śmiały
w 1075 roku. 2
Odtąd na terenach leśnych prawobrzeżnej Wisły trwa intensywna kolonizacja.
W wyniku nadań kościelnych lub książęcych, za wybitne zasługi dla kościoła,
księcia, bądź też za udane kampanie wojenne, dla książęcych rycerzy, zaczynają
powstawać rozległe majątki, dające początek przyszłym osadom, wsiom,
miasteczkom. Rozpoczyna się intensywne trzebienie lasów, odwadnianie bagien,
zakładanie osad. Książę, który był faktycznym właścicielem tych ziem, oddawał
w dzierżawę, lub też sprzedawał spore terytoria, nadające się do zamieszkania
swoim zasłużonym dworzanom, oraz drobnej szlachcie, przybywającej z zachodnich
terenów ówczesnego Państwa Polskiego. Wyglądało to tak: mierniczy książęcy
1

Pradzieje Mazowsza, praca zbiorowa, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1984 rok.
B. Dymek, Mazowsze do 1247 roku, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1995 rok. A. Gieysztor,
H. Samsonowicz, Dzieje Mazowsza do 1526 roku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 rok.

2

B. Dymek, Mazowsze…, op. Cit. A. Gieysztor, H. Samsonowicz, Dzieje Mazowsza…, op. Cit.
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kraju zwyczaje, obrzędy i religię słowiańską. Nie ma pewności co do tego, które
wojska zniszczyły gród bródnowski. Czy były to wojska królewskie, chcące położyć
kres owemu buntowi, czy wojska Masława lub Miesława, które z kolei chciały
podporządkować swojej polityce, stawiający wyraźny opór ów gród, który musiał
być wtedy ważnym ośrodkiem politycznym i społecznym na tych terenach.3
Od tych wydarzeń gród bródnowski nie został już odbudowany, natomiast sama
osada istniała tam jeszcze do końca wieku. Część ocalonych mieszkańców osady
opuściła to miejsce, chcąc założyć podobne lokum w innym miejscu. Wspomina
się wtedy o zapoczątkowanej budowie grodu wczesnośredniowiecznego w miejscu
zwanym dzisiaj Grodziskiem koło dzisiejszych Marek. W latach późniejszych
ośrodek grodowy przeniesiony został na skarpę wiślaną, po lewej stronie biegu
rzeki, tworząc późniejszą Warszawę. Część ludności osiadła jednak na prawym
brzegu Wisły, tworząc wioskę Targowe Wielkie. Podstawowym źródłem utrzymania
mieszkańców tej nowej osady pozostaje oczywiście handel i to na ogromną, jak
na tamte czasy skalę, głównie z ludami z za wschodniej naszej granicy a więc
przede wszystkim z Rusią i Litwą, zlokalizowane na dzisiejszej Starej Pradze,
ograniczone dzisiejszymi ulicami Ratuszową i Zieleniecką. Główną osią osady
pozostaje dzisiejsza ulica Targowa, która dzieliła to wielkie targowisko na trzy części
w zależności od rodzaju handlu. W pierwszych dwóch częściach, zwanymi
Zarwiańską i Rynkową handlowano wszystkimi dostępnymi wówczas towarami
oprócz zwierząt. Natomiast w trzeciej części targowiska, zwanej Wołową,
handlowano wyłącznie zwierzętami, ptactwem, trzodą, bydłem i końmi, zwierzętami
chyba najważniejszymi w ówczesnej gospodarce człowieka. Handlowy interes
szedł znakomicie, wobec tego ówcześni właściciele Targowego Wielkiego, założyli
w pobliżu tej osady, trochę bardziej na północ, nową osadę o nazwie Targowe
Małe (dzisiejszy Targówek), słynącą głownie z handlu końmi, bowiem ogromna
ich ilość, przeznaczona do handlu, nie mieściła się już w części zwanej Wołową.
Aby handel był pomyślny i dalej się rozwijał, potrzebne były drogi, trakty handlowe
i szlaki podróżnicze, aby towary przywieść lub wywieść w różnych kierunkach, do
i z tego zagłębia targowego. Powstawały więc trakty handlowe o różnym znaczeniu
gospodarczym, w zależności od intensywności i zapotrzebowania poszczególnych
odbiorców, gdzieś tam… Wychodziły więc drogi i trakty handlowe w różnych
kierunkach, w różnych wariantach i o różnym znaczeniu z Targowego w ówczesny
świat.4
Mamy więc we wczesnym średniowieczu trakt południowy o pierwszorzędnym
znaczeniu z Warszawy, przez Targowe, Kamion, Grochów, Wolę Grzybowską,
Okuniew, Michałów, Pustelnik, Stanisławów, Liw, Węgrów, Drohiczyn, Grodno, do
Wilna. We wczesnym średniowieczu przeprawa przez Wisłę umiejscowiona była
w okolicach Kamiona.

Trakt handlowy pomiędzy Targowym a Okuniewem miał kilka wariantów,
między innymi dzisiejszą ulicą Ząbkowską, Kawęczyńską do Zabranieckiej i dalej
przez wieś Kawęczyn, Kaleń, Zabraniec do Okuniewa. W miejscowości Pustelnik
trakt przechodził przez most na rzeczce zwanej Czarną Strugą i wiódł w stronę
Stanisławowa. Należy przypuszczać, że wzmożony ruch na trasie Targowe –
Okuniew – Stanisławów, przybrał zdecydowanie na sile, szczególnie na początku
XVI wieku, gdy osady te otrzymały prawa miejskie. W dalszej swej części szlak
ten posiadał odgałęzienie do Węgrowa, przez Przewóz Nurski, Nur, do Bielska
Podlaskiego i dalej do Grodna i Wilna. Nazwa Przewóz Nurski ma tutaj swoją
uzasadnioną wymowę o istniejącym już w tamtych czasach promie rzecznym, który
przewoził towary i ludzi przez rzekę Bug.
Szlak północny wiódł z Kamiona przez Targowe, Grodzisko, Ruskowy Bród, do
Serocka i po przeprawie przez rzekę Narew, dalej do Pułtuska i Płocka.
Trakt handlowy z Targowego w kierunku Radzymina i Wyszkowa posiadał
też kilka wariantów. Najpopularniejszy, to trasa dzisiejszą ulicą Ząbkowską,
Radzymińską, Bródno, Grodzisko, Słupno, Radzymin i dalej przez Jadów, Łochów,
do Wyszkowa z odgałęzieniem do Węgrowa i Liwu.
Przez Targową Wolę, późniejszą Kobyłkę, przechodził szlak handlowy
o znaczeniu drugorzędnym, okrężnym, mający na celu prawdopodobnie
rozszerzyć handel między osadami Mazowsza, zalegającymi wśród nieprzebytych
wówczas lasów i odstępów, poprzecinanych niedostępnymi bagnami. Zwany był
równoleżnikowym i wiódł w kierunku wschodnim zakolem z Targowego Wielkiego,
przez obszar, na którym za około trzysta lat powstanie osada zwana Zombkową
Wolą (Ząbki), dalej, obok polany, gdzie powstanie, już w późniejszym okresie,
karczma i zajazd należący do folwarku Mutka, lub Nutka, dzisiaj miejsce to, to
skrzyżowanie ulic Prymasa Wyszyńskiego i Chopina w dzisiejszej Zielonce, dalej,
dzisiejszą ulicą Poniatowskiego i Napoleona do Targowej Woli (późniejszej Kobyłki),
i dalej przez Klembów, Postoliska, Tłuściec (Tłuszcz), Chrzęstne, Sulejów, Jadów,
Łochów, Stoczek, Kosów, Przewóz Nurski, Nur i dalej do Bielska Podlaskiego
z odgałęzieniem do Ciechanowca. W mieście Nur, łączył się z wariantem
traktu handlowego, biegnącego głównie wzdłuż rzeki Bug, przez Grodzisko,
Radzymin, Wyszków, Długosiodło, Brok, Małkinię, Rostki, Zuzelę, Nur, Kramkowo,
Ciechanowiec i dalej na wschód.
Jeszcze inny wariant szlaku handlowego, też o znaczeniu drugorzędnym, na
przeprawę na rzece Bug przez Nur, wiódł z Targowego Wielkiego, dzisiejszymi
ulicami Pragi, Ząbkowską i Kawęczyńską, przez wieś Kawęczyn, Kaleń, Zabraniec,
Lipiny, Tuł, Miąse, Sulejów, Łochów, Stoczek, Kosów, Przewóz Nurski, Nur,
z odgałęzieniem do Ciechanowca.5
Jak już wspomniano wcześniej w Targowym Małym (dzisiejszy Targówek),
odbywały się wielkie targi koni, tak do jazdy wierzchem, koni wojskowych -
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Dzieje Pragi, praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1970 rok.

5
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rycerskich, jak też koni pociągowych, to znaczy do zaprzęgu (karety, powozy), ale
również i klaczy, głównie do hodowli zarodowych. Czego nie udało się sprzedać na
targowisku w Targowym Małym, dokańczano handlu w Targowej Woli (późniejszej
Kobyłce). Intencją więc panów, ówczesnych właścicieli Targowego Małego,
było założenie właśnie osady Targowej Woli, wśród nieprzebytych wówczas
lasów, na wykarczowanej polanie leśnej, zwanej wtedy ,,na surowym korzeniu”.
Właścicielami Targowego Małego byli wówczas Targowscy, rycerze herbu Lubicz,
zaś ,,oddelegowani” kmiecie do założenia nowej osady, nazwanej Targową Wolą,
nazwani zostali Targoniami. To oni karczowali a najczęściej wypalali las, wytyczali
drogi, budowali pierwsze budynki nowej osady, przygotowując teren pod przyszłą
miejscowość. Kim byli? Tego nie wiemy. Skąd pochodzili? Tego nie wiemy. Ilu ich
było? Tego też nie wiemy. Wiemy jedno, z górą siedmiu wieków temu powstały
tu pierwsze domy i siedliska. Nazwę Targowa Wola możemy dziś tłumaczyć tym,
że była ona własnością panów Targowskich, również właścicieli targowiska końmi
w Targowym Małym, więc pierwszy człon nazwy Targowa sprawiał, że należała ona
administracyjnie do panów z Targowego Małego. Drugi zaś człon nazwy tej osady,
Wola, oznaczał wolniznę, czyli zwolnienie, na określony czas, od wszelkich danin
na rzecz władcy, właściciela. Osada zwana Wolą-wolnizną, mogła być w tamtych
czasach własnością lokalnego pana, należeć do państwa (królewszczyzna), lub też
składać się z niezależnych gospodarzy. W nazwach miejscowych, była to świeżo
lokowana osada z uwolnieniem od danin na określony czas. Zależnie od warunków
panujących na zasiedlanym obszarze, Wola – wolnizna, mogła trwać nawet przez
kilkadziesiąt lat. W tym czasie osadnicy mieli się zagospodarować, pobudować
chaty, często kościół, lub kaplicę, ale przede wszystkim wykarczować, lub osuszyć
przydzielony teren tak, aby nadawał się do określonego przez właściciela celu. Po
upływie okresu wolnizny określonej przez władcę danego obszaru, mieszkańcy
przydzielonego terenu – osady, opłacali czynsz w pieniądzu, lub w naturze (zboże,
zwierzęta, miód), tym samym pod względem obowiązków płatniczych na rzecz
władcy, zrównani zostali z mieszkańcami innych, starszych już osad, lub wsi,
położonych na terenie ziem tego samego właściciela. Można też przypuszczać, że
osadę Targowa Wola utworzono w tym akurat miejscu, jeszcze z innego powodu.
Mianowicie, że oprócz targów końmi, miała też spełniać inną rolę, jako jeden
z przystanków noclegowych na szlaku handlowym w drodze na wschód. Gdy
przyjrzymy się dokładniej szlakowi handlowemu, który przebiega miedzy innymi
przez ówczesną Targową Wolę, potem Kobyłkę, możemy stwierdzić, że odległości
między powstałymi wówczas mniej, więcej w jednakowym czasie osadami, są
podobne. Wynikało to z tego, że ówczesne karawany kupieckie pokonywały akurat
taki dystans w ciągu jednego dnia marszu z niewielkimi przerwami na odpoczynek.
Na szlaku tym, jak i na całym Mazowszu, królowały wówczas nieprzebyte
puszcze a w nich żyło pełno dzikiej i niebezpiecznej zwierzyny. Ludzie ówcześni
podróżujący na wschód, musieli więc znaleźć gdzieś bezpieczne schronienie na

nocleg, szczególnie podczas słoty i zimowej aury, dla siebie, zwierząt pociągowych
i towarów. Budowano więc wzdłuż szlaku handlowego osady, przypominające
dzisiejszy motel. Taka osada prawdopodobnie powstała również w tym celu także
i na naszym terenie.
Na wykarczowanej polanie, wśród gęstych lasów, nowi osadnicy wznieśli zajazd
– karczmę, kościółek drewniany, zapoczątkowany najpierw niewielką kaplicą
z drzewa modrzewiowego, pod wezwaniem świętej Anny a także kilka budynków
– chat mieszkalnych i gospodarczych, wyznaczyli też miejsce do handlu końmi –
majdan, ale również wytyczyli drogę dojazdową do tej osady. Aby łatwiej i wygodniej
było trafić do nowo powstałej osady, z informacją, że to właśnie w tym miejscu
odbywa się druga część targów końmi, ustawiono na szlaku dojazdowym, w pewnej
odległości od majdanu, coś w rodzaju bramy, zwieńczonej szyldem z namalowaną
na desce klaczą – koniem – kobyłą, bo właśnie ten rodzaj koni – klaczy do chowu
zarodowego głównie, przeznaczono na drugą część handlu w Targowej Woli.
Kupiec który akurat zdążał w to miejsce, pytany dokąd się wybiera, odpowiadał, że
jedzie pod kobyłkę, mając oczywiście na myśli tę bramę z namalowaną klaczą i tak
w potocznej rozmowie między kupcami, na przestrzeni kilkudziesięciu lat, przylgnęła
nazwa miejsca do którego przybywali w interesach, Kobyłka właśnie.6
Stało się to prawdopodobnie, już po wygaśnięciu umowy między właścicielem
a nowymi osadnikami, dotyczącej wolnizny. Nie wypadało już bowiem nazywać tej
osady Targową Wolą i prawdopodobnie właśnie wtedy, zaczęto nazywać, najpierw
potocznie, potem w dokumentach, nazwy Kobyłka. Oprócz tych dni w których
odbywały się targi koni, do Targowej Woli przybywały także, od czasu do czasu,
karawany kupców udających się na wschód. Jak już wcześniej wspomniano, szlak
handlowy wiodący przez Targową Wolę, był o znaczeniu drugorzędnym a więc
rzadko wykorzystywany, tym niemniej jednak uczęszczany.
Taka kawalkada złożona z kilku wozów dwukołowych i kilku czterokołowych,
zaprzężonych w woły, kilkunastu jeźdźców konnych ochrony, kilkunastu pachołów
do posługi i obsługi takiej karawany, nie licząc kupców, przeważnie właścicieli
wiezionych na handel towarów, wyruszyła rankiem z Targowego (przyszła
Praga). Należałoby przy tym nadmienić, że w ówczesnych czasach wszelkie
przemieszczania się ludzi, zależało wyłącznie od siły pociągowej zwierząt (konie,
woły). Niestety, nie każdy w tamtych czasach mógł być szczęśliwym posiadaczem
takiego środka do podróży, jakim był koń. Zwierzęta te były w bardzo wysokiej
cenie, wobec tego, ci biedniejsi podróżowali piechotą lub wcale. Taki stan trwał aż
do drugiej połowy XIX wieku, kiedy to wynaleziono i szeroko zastosowano pierwsze
pojazdy mechaniczne, lecz jeszcze nawet w XXI wieku koń nadal służy człowiekowi,
choć w znacznie mniejszym już stopniu i nadal jego cena jest dość znacznie
wygórowana, szczególnie tych koni z rodowodem, szlachetnych lub wyścigowych.
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Wróćmy zatem do naszej karawany kupieckiej, wyruszającej rankiem
z Targowego. Poruszali się wolno, z uwagi na to, że to właśnie woły, choć to
zwierzęta silne, ale bardzo powolne, utrudniały znacznie szybszy marsz. Wybrali
akurat wariant szlaku handlowego biegnący dzisiejszymi ulicami Pragi, Ząbkowską,
Radzymińską, Łomżyńską, Księcia Ziemowita i dalej przez Elsnerów drogą, która
dziś wiedzie przez działki pracownicze, do rozległej piaszczystej łachy, gdzie kiedyś
powstanie tu osada Zombkowa Wola i dalej przez gęste lasy Puszczy Słupeckiej,
do polany, gdzie za kilkadziesiąt lat powstanie zajazd – karczma Mutka, lub Nutka,
należąca do folwarku Zielonka. Tu zatrzymali się na dłuższy postój. Właśnie jest
południe – Anioł Pański. Modlitwa, posiłek, odpoczynek, popas koni i wołów. Dalej
trakt wiedzie dzisiejszą ulicą Kardynała Wyszyńskiego, wspinając się następnie na
przełęcz piaszczystego wzgórza zwanego Szwajną Górą. Na przełomie XVI i XVII
wieku, powstanie na tej przełęczy dość spora karczma dla przemierzających ten
trakt podróżnych. Następnie trakt wiedzie dzisiejszą ulicą Księcia Poniatowskiego
w Kobyłce, ulicą Napoleona, wśród nieprzebytych wtedy lasów Puszczy Słupeckiej.
Pod wieczór docierają do Targowej Woli. Tu, z konieczności, muszą pozostać
na noc. Gościnni kmiecie z Targowej Woli, za drobną opłatą, chętnie częstują
przybyszów tym, co sami na co dzień posiadają a więc chlebem z własnego wypieku,
mięsem dzikich zwierząt, miodem, winem i rybami, oraz miejscami noclegowymi
w karczmie, lub w swoich chatach. Dla zwierząt paszy też nie zabraknie. Nazajutrz,
po obowiązkowej modlitwie porannej w miejscowej kaplicy (kościółku), obfitym
śniadaniu, sprzedaniu, lub wymianie co potrzebniejszych, przydatnych towarów
miejscowej ludności, wyruszają w dalszą drogę. Trakt wiedzie przez osadę,
dzisiejszymi ulicami Kobyłki, Kościelną i Kraszewską, do przeprawy przez rzeczkę
Czarną w niewielkiej osadzie Czarna, do wsi Kraszew i dalej do Klembowa,
miejscowości, jeżeli chodzi o erygowaną parafię, nieco starszej od Targowej Woli.
Parafię w tej miejscowości erygował biskup płocki Klemens Pierzchała herbu Roch,
władający diecezją płocką w latach 1337-1357. Nie znamy jednak dokładnej daty
erygowania parafii w Klembowie. To drugi przystanek noclegowy na szlaku. Znowu
popas ludzi i zwierząt i dalej przez Chrzęstne do Tłuśćca (Tłuszcza). Następnie szlak
wiedzie przez Jadów, Łochów, Kosów, Przewóz Nurski, promem przez rzekę Bug,
do miejscowości Nur, bądź też trochę dalej, do Ciechanowca. Tutaj w zasadzie,
po kilkunastu dniach marszu, kończyły podróż przeważnie wszystkie karawany
kupieckie. Miasto Nur w średniowieczu, to ważny ośrodek gospodarczy na krańcach
ówczesnego Mazowsza, siedziba pana grodowego, potem kasztelana, starosty,
ważny ośrodek duszpasterski, siedziba dekanatu. Tutaj zbiegały się szlaki kupieckie
polskie, ruskie i litewskie. Dalsza podróż na Litwę, bądź też Ruś nie należała do
łatwych i przyjemnych. Była to podróż wyłącznie dla odważnych. W oczach Polaków
w okresie średniowiecza, ale i w późniejszych wiekach także, był to już zupełnie
inny świat, z którym nie warto było nawiązywać bliższych kontaktów. Polska
bowiem została przez kolejnych Piastów wciągnięta do zachodnioeuropejskiego

kręgu kultury i cywilizacji. Przede wszystkim objawiło się to poprzez przyjęcie
przez Polskę łacińskiej wersji chrześcijaństwa, a także wzorców kultury antycznej
odziedziczonych po Rzymie. Wschód był dla Polski po prostu mało atrakcyjny,
a do tego groziła tam konfrontacja z przeciwnikiem o tyle niebezpiecznym, że
pod wieloma względami nieznanym. Także zainteresowanie Polską przez kraje
wschodu było podobne. Ludy te skłaniały się bardziej ku kulturze bizantyjskiej.
Pomimo tego, bywali kupcy polscy, mazowieccy, którzy stawali jednak taborem
w Grodnie, Wilnie, lub w Kijowie. Ówczesny, średniowieczny Nur, lub Ciechanowiec,
to taka dzisiejsza hurtownia. Tu przeładowywano litewskie, lub ruskie towary na
wozy polskie i odwrotnie, a następnie tym samym, albo też innym wariantem szlaku
handlowego powracano do Targowego. Początkowo wymieniano towar za towar,
lecz z czasem zaczął upowszechniać się pieniądz kruszcowy. Należałoby przy
okazji również wspomnieć o niebezpieczeństwach czyhających na podróżujących
karawanami kupieckimi w tamtych czasach. Zarówno ze strony dziko żyjących
zwierząt drapieżnych: watahy wilków, ogromnych turów, potężnych niedźwiedzi, itp.,
jak również ze strony wędrownych, bądź też stałych grup rozbójniczych, doskonale
rozeznanych w terenie i tylko czyhających na nadarzające się okazje. Stwierdzono
prawdopodobieństwo istnienia i ponurej działalności kilku takich grup również i na
naszym terenie na przestrzeni kilku wieków. Mieli swoje siedziby przypuszczalnie
na wschód od dzisiejszego Wołomina, na niedostępnych, piaszczystych wyspach,
pośród rozległych bagien, otoczonych gęstymi lasami, do których to, tylko oni dojście
znali. Kupcy zatem podróżujący szlakami handlowymi zabezpieczali się przed
możliwością ograbienia, zatrudniając zbrojną ochronę. Taka ochrona rekrutowała
się najczęściej spośród biedniejszych kmieci, poddanych księcia, którzy w wolnych
okresach pomiędzy wyprawami wojennymi, chętnie ,,dorabiali” służąc kupcom. Byli
to ludzie zaprawieni w walkach, uzbrojeni najczęściej w zdobyczną broń, elementy
zbroi i ekwipunku żołnierskiego. Starcie z takimi wojami nie należało raczej do
łatwych. Słabo uzbrojone i gorzej wyekwipowane, choć liczne bandy rozbójników,
najczęściej unikały starć i napadów na takie konwoje, chociaż nie zawsze. Woleli
raczej zaczaić się i ograbić samotnie podróżujących. Kim byli kmiecie w tamtych
czasach? To pojęcie szerokie i na przestrzeni wieków różnie klasyfikowane.
Słowo kmieć pochodzi z języka łacińskiego, cmetos, cmetones. We wczesnych
wiekach słowiańskich, gdy nie było jeszcze Państwa Polskiego, kmieć to członek
starszyzny ziemiańskiej skupionej wokół możnowładcy, tak zwanej rady kmiecej.
W późniejszych wiekach pomniejszano ich znaczenie, zastępując szlachtą.
Stopniowo zostali zepchnięci do roli wojujących chłopów podległych rycerzowi.
W wiekach średnich, niżsi stanem niż rycerze-szlachta, a wyżsi stanem niż chłopi,
wyrobnicy pańszczyźniani. Kmiecie posiadali własną ziemię, więcej niż jeden łan,
gdzie łan to około dwadzieścia hektarów, własne gospodarstwa, oczynszowane
na prawie niemieckim. Zatrudniali w nich niewielką liczbę służby, parobków.
W odróżnieniu od chłopów pańszczyźnianych, byli osobiście wolni. Posiadali na
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stanie broń, zbroje, tarcze, miecze itp. Na wezwanie księcia rzucali wykonywane
akurat zajęcia i stawali zbrojnie u boku swego pana. Z czasem zatarły się różnice,
dzięki zastosowaniu pospolitego ruszenia, w którym dominowała szlachta i kmiecie
traktowani byli już tylko jako zwykli chłopi a sama nazwa zanikła. Przytoczony tu opis
podróży karawany kupieckiej zdążającej z Targowego do Targowej Woli, (Kobyłki)
i dalej na wschód, jest hipotetyczny, lecz prawdopodobny, oparty na podstawie
innych tego typu zdarzeniach i wyprawach, odpowiadających tamtej epoce, które
wydarzyły się na ziemiach polskich i w ówczesnej Europie, opisanych przez różnych
autorów średniowiecznych i późniejszych.
Życie mieszkańców Targowej Woli ograniczało się początkowo do wyciętej
w środku puszczy polany z zajazdem-karczmą, kaplicą, bądź też kościółkiem
jednonawowym i majdanem służącym głównie targom koni-klaczy raczej. Pierwsze
chaty mieszkalne i gospodarcze pomieszczenia przy nich, powstały właśnie wokół
takiego majdanu. Możemy przypuszczać, że pierwotna lokalizacja majdanu do
handlu końmi, to teren trójkątnego rynku w dzisiejszej Kobyłce. Od niepamiętnych
bowiem czasów zawsze była w tym miejscu polana, lub rynek handlowy
w późniejszych już wiekach. Gospodarka leśna stanowiła podstawę utrzymania
pierwszych mieszkańców Targowej Woli. Miód, wosk, skóry dzikich zwierząt,
obrobione drewno i smoła, sprzedawane były wędrownym kupcom, lub na targach
w pobliskim Targowym, późniejszej Pradze i szybko rozwijającej się Warszawie.
Podmokłe łąki sprzyjały rozwojowi hodowli, głównie owiec i bydła, a śródleśne
rozlewiska i jeziorka, dostarczały ogromnych ilości ryb. Natomiast uprawa ziemi
odgrywała drugorzędne znaczenie dla pierwszych mieszkańców Targowej Woli,
późniejszej Kobyłki. Z biegiem lat powiększano jednak polanę, karczując puszczę
i zakładając pierwsze pola uprawne, na których dominowało proso, jęczmień,
owies i czasami pszenica. Siano też grykę i groch. Ze śródleśnych łąk latem
zbierano trawę na siano dla zwierząt na zimę. Skupiało się to wokół niewielkiego
kościółka, lub kaplicy, dając tym samym początek wsi. Ówcześni mieszkańcy żyli
życiem monotonnym, od targu do targu, od przybycia karawany kupieckiej, do
przybycia kolejnej. Nie wiadomo dokładnie kiedy powstała osada Targowa Wola.
Przypuszczalnie może to być druga połowa XIII wieku, bo wtedy właśnie tym
terenem władali rycerze Targowscy herbu Lubicz, będąc jednocześnie właścicielami
osady Targowe, lecz brak jest niestety na to jakichkolwiek dokumentów. Nie możemy
też stwierdzić dokładnie od kiedy osada ta przyjęła nazwę Kobyłka.
W wyniku nadania książęcego, prawdopodobnie już w XIII wieku, dla rycerzy
Targowskich herbu Lubicz z Targowego Małego, zasłużonych dla Księcia
Mazowieckiego w walkach z Prusami, plemionami pogańskimi, otrzymali oni rozległe
ziemie, w granicach których znajdowała się nasza, przyszła osada. Mówi się tu
o obszarze między trzema rzekami na wschód od Wisły, mianowicie między Brodnią,
Zązą, potem zwaną Długą i Czarną.7

Usytuowana została na wykarczowanej polanie w środku rozległej puszczy,
w widłach dwóch niewielkich rzek, z których jedną nazywano Zązą, potem
Długą, a drugą, Czarną Strugą. Rzeki te w tamtym okresie były dużo większe
niż obserwujemy je ówcześnie, miały częściowo zmienione koryta w stosunku
do obrazu, jaki widzimy dziś. Płynęły w ogromnych rozlewiskach, szczególnie
wiosną i podczas obfitych opadów. Osadę otaczały dębowe i sosnowe, rozległe
i nieprzebyte knieje, poprzecinane niedostępnymi i zdradliwymi bagnami. Między
piaszczystymi wydmami występowały przejrzyste, dość spore oczka wodne,
zasobne w ryby. Najstarsza pisana informacja dotycząca istnienia miejscowości
Kobyłka pochodzi z 1415 roku. Sama nazwa zaczęła jednak funkcjonować już dużo,
dużo wcześniej. Pierwsza kaplica, może niewielki kościółek, na pewno powstały
dużo wcześniej, prawdopodobnie zaraz na początku istnienia osady Targowa Wola,
bowiem taka była ogólnie przyjęta zasada w ówczesnym chrześcijańskim świecie,
podczas ustanawiania wolnizny dla danego obszaru. Kaplice i niewielkie kościoły
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, zakładano głównie w dużych skupiskach
ludzkich, w miejscach targowych, w pobliżu przepraw przez rzeki i tam, gdzie
z rozkazów książęcych usytuowano komory celne. Takim przykładem może być tutaj
Zegrze, gdzie kaplicę pobudowano tam już na początku XII wieku. Przez Targową
Wolę nie przepływała żadna większa rzeka, przez którą można by było usytuować
przeprawę, nie było tu też zapewne komory celnej, ale od początku jej istnienia
odbywały się tu znane na okolicę, duże targi koni. Dla zapewnienia opieki duchowej
przybyszom i umacniania w wierze chrześcijańskiej miejscowej ludności, tworzono
ośrodki kultu. W drugiej połowie XIII wieku, gdy prawdopodobnie powstawała osada,
nie było tu na pewno jeszcze kościoła, ale była tu prawdopodobnie niewielka kaplica,
która stanowiła zalążek przyszłej parafii.

7

8

240

Dzieje Pragi, op. Cit.
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Parafia Kobyłka
Powstanie parafii Kobyłka datowane jest w dokumentach archiwalnych na
początek XIV wieku. W tym czasie ustalono bowiem granice pomiędzy diecezją
płocką a diecezją poznańską. Tereny te należały wtedy do archidiakonatu
pułtuskiego, diecezji płockiej, graniczącego z archidiakonatem warszawskim. Na
archiwalnych mapach diecezji płockiej z lat 1250-1350 zaznaczona jest już na nich
Kobyłka, jako ośrodek duszpasterski, bądź też przypuszczalnie, jako samodzielna
już parafia. 8
Kobyłka, jak też całe Mazowsze, pierwotnie należała do książąt mazowieckich,
później stała się własnością szlachecką, potem królewską, potem znów szlachecką.
Parafię i kościół erygowano zapewne w okresie rządów w diecezji płockiej trzech
braci biskupów: Mikołaja, Stanisława i Dobiesława, synów Jana Sówki z Gulczewa,
herbu Prawdzic, kasztelana dobrzyńskiego, dziedzica Brochowa. Mikołaj był
biskupem płockim w latach 1365-1367, Stanisław w latach 1367-1376, Dobiesław
Archiwum Diecezjalne w Płocku.
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w latach 1376-1381. W wyniku prowadzonych przez nich intensywnych akcji
kolonizacyjnych, powstała cała sieć nowych parafii, stare zaś, obejmujące swym
zasięgiem obszar od pięćdziesięciu kilometrów kwadratowych, do stu kilometrów
kwadratowych, często dzielono na mniejsze, obejmujące nieraz ledwo po kilka wsi.
Szczególnie bardzo dobrym gospodarzem, aktywnym w procesie ewangelizacji tych
ziem, był Dobiesław Sówka z Gulczewa. Dobiesław zarządzał diecezją płocką od
27 czerwca 1376 roku, aż do swojej śmierci, która nastąpiła nagle dnia 1 grudnia
1381 roku. Pochowany został w katedrze płockiej. W okresie sprawowania swej
posługi biskupiej, erygował jedenaście nowych parafii. Nie zachował się niestety
akt erekcyjny powstania parafii Kobyłka. Wiele starych parafii w ogóle nie miało
wydanych aktów erekcyjnych, inne w wyniku częstych najazdów obcych wojsk,
bądź też pożarów, zostały po prostu zniszczone bezpowrotnie. Również kościół
w Kobyłce w swej długiej i wspaniałej historii, był wielokrotnie niszczony i okradany
z cennych pamiątek a także był wielokrotnie niszczony na skutek pożarów. Akta
ważne i cenne historycznie palono, lub wywożono. Dlatego też tak trudno jest nam
dziś ustalić konkretne daty i wydarzenia z nimi związane.9
Źródła tak bogato udokumentowane, jak chociażby kościelne, wyraźnie milczą
na temat fundatora pierwszego kościoła w Kobyłce. W gronie ewentualnych
budowniczych wymienia się Dobiesława z Brochowa, zmarłego przed 1427 rokiem.
Brochowscy to bardzo stary ród na Mazowszu. Jego założycielem był Jan Sówka
z Gulczewa. Książę Bolesław Mazowiecki ofiarował w 1304 roku Janowi Sówce,
swojemu dworzaninowi, miejscowość Brochów i ziemie przyległe koło Sochaczewa.
Jego potomkowie, którzy w późniejszych już latach przyjęli nazwisko Brochowski
od rodowej siedziby, weszli także w posiadanie innych rozległych terenów na
Mazowszu, w tym być może również Kobyłki. W dokumentach archiwalnych, które
zachowały się do naszych czasów, Brochowscy wykazani są jako właściciele Kobyłki
na przełomie XV i XVI wieku. W latach 1350-1400, kiedy to przypuszczalnie datować
można by było powstanie parafii i kościoła w Kobyłce, w rodzinie Brochowskich
było wtedy dwóch Dobiesławów. Pierwszy to wspomniany już wcześniej biskup
płocki, zmarły w 1381 roku, drugi natomiast to wojewoda rawski, zmarły w 1426
roku. Bardzo możliwe więc, że to właśnie biskup płocki, Dobiesław z Brochowa
erygował parafię w Kobyłce. 10
W wyniku działów rodzinnych, lub też po prostu w wyniku sprzedaży, właściciele
Kobyłki, w tamtych latach, bardzo często się zmieniali. Możliwym być może faktem
staje się wieść, że nie tylko na przełomie wieków XV i XVI, Brochowscy byli
właścicielami Kobyłki, ale również już na początku XIV wieku weszli w jej posiadanie
i władali tą miejscowością zapewne do końca wieku. Jak widać Brochowscy byli na
Mazowszu czołowymi dygnitarzami tak świeckimi, jak też i duchownymi. Pierwsza
udokumentowana informacja o istnieniu parafii w Kobyłce pochodzi z 1415 roku.

,,In Nomine Domini Amen”, tak zaczyna się pierwszy, zachowany pergaminowy,
książęcy dokument, świadczący o istnieniu miejscowości o nazwie Kobyłka.

9

11 A. Wolff, K. Pacuski, pod redakcją T. Jurka, Słownik Historyczno-Geograficzny Ziemi Warszawskiej
w Średniowieczu, Instytut Historyczny PAN, Warszawa 2013 rok, str. 108.
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A. Gieysztor, H. Samsonowicz, Dzieje Mazowsza…, op. Cit.

10 Tamże.
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Dokument z kancelarii Księcia Janusza I z pierwszej połowy XV wieku,
wymieniający Piotra, Plebana w Kobyłce. Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.
Pod tą datą w księgach grodzkich i ziemskich warszawskich, jest zapis o Piotrze,
plebanie z Kobyłki. Pleban to bardzo stara nazwa, określająca administratora
w parafii. Dopiero od niedawna używa się nazwy proboszcz. Kolejny zapis pochodzi
z 1420 roku. W dokumencie tym książę Mazowsza, Janusz I zaświadcza, że Piotr,
rektor kościoła parafialnego w Kobyłce, sprzedaje swe wójtostwo w książęcym
mieście Grodźcu, dzisiejszym Grójcu, za trzysta groszy praskich. 11
Parafia w Kobyłce musiała być wtedy bardzo znaczącym ośrodkiem
duszpasterskim, skoro tak ważny urzędnik książęcy zostaje tam plebanemproboszczem. Zajęty pracą w kancelarii książęcej, zapewne nie mieszkał w Kobyłce.
Jego obowiązki duszpasterskie i administracyjne w parafii, co często w tamtym
okresie było praktykowane, wypełniał zatrudniony przez plebana wikary. Dopiero
w późniejszych już latach, władze kościelne wprowadziły nakaz zamieszkiwania
plebana w parafii którą zarządzał. Często było też i tak, że również właściciele
majątków na terenie których był kościół, mieli znaczący wpływ na obsadę probostwa,
lub nawet byli z nimi blisko spokrewnieni.
Tak było również i w Kobyłce. Kolejny pleban był spokrewniony z ówczesnym
właścicielem Kobyłki, Lutkiem Targonią z Niewikli w ziemi ciechanowskiej.
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Dokumenty archiwalne z tamtych czasów wskazują jednoznacznie na takie
powiązania.
,,1426 – Targonia zwany Lutkiem z Cobylky, traci na rzecz Krystyna
z Wierzuchowa Pruskiego, piętnaście kop groszy. Krystyn zaś dostaje w wiązanie
w jego dobra.” (Warsz. ,1, 110 v) 12
Inny dokument: ,,1428 – Targonia z Cokylky, kmieć, ,,wykopał”,(wykarczował)
dwie morgi.” (Warsz. 2,18) 13
,,1430 – Małgorzata, córka Piotra Dzieweczki, podsędka Zakrzeńskiego,
żona zmarłego Lutka Targoni z Niewikli, ziemi ciechanowskiej, wraz ze swymi
dziećmi, Andrzejem, Stanisławem i Boguchną, zastawia dział w Strobinie w ziemi
zakroczymskiej w dziewięciu kopach groszy.” (PP 6 nr 565)14
Podsędek to w XIV wieku zastępca sędziego ziemskiego, wchodzący wraz
z sędzią i pisarzem ziemskim w skład kompletu sędziowskiego.
,,1448 – Anna z Cobyalky, oskarża Lutka, plebana z Cobyalky o zgwałcenie
a pleban oskarża ją o kradzież rzeczy wartych sześć kop groszy”. (EP. 5, 12.)15
,,1448 – Lutek Targonia ze Strobina, pleban w Cobyalce, oraz Małgorzata
i Dorota, córki zmarłego Dobiesława ze Strobina, zastawiają części w Strobinie pod
przepadkiem, za osiemdziesiąt kop groszy w półgroszach, Mikołajowi Kozdrojowi”.
(MK 4, 66 v)16
,,1449 – Mikołaj Kozdroj ze Strobina, wraz z Małgorzatą i Dorotą, córkami
Dobiesława Kozdroja, zastawiają części zwane Sumnikowskie w Strobinie wraz
z częścią Lutka Targoni, plebana w Kobyłce, za pięćdziesiąt trzy kopy groszy
w półgroszach. Mikołaj Kozdroj ręczy za spokój ze strony swego szwagra, Lutka
Targoni, plebana w Kobyłce i jego siostry Katarzyny.” (MK 4, 145 v) 17
Z dokumentów tych wynika, że jakoby Lutek Targonia ze Strobina, pleban –
proboszcz w parafii Kobyłka, jest spokrewniony z Lutkiem Targonią z Niewikli
i jednocześnie jest też właścicielem dóbr Kobyłka. Ma on żonę Małgorzatę
z domu Kozdroj, która była wnuczką marszałka dworu księcia Janusza I, Sasina ze
Smarzewa, herbu ,,Prawdzic,” od 1377 roku właściciela Zegrza i okolic. Była również
spokrewniona z rodziną Ręczajskich herbu ,,Rogala”, od 1350 roku właścicieli
Milanowa (dziś Wilanów) i majątku Ręczaje koło Wołomina. Owa Małgorzata miała
siostrę Dorotę i brata Mikołaja i byli oni dziećmi Dobiesława Kozdroja, którego
z kolei żoną, nieznaną dziś z imienia, była córka Sasina ze Smarzewa, marszałka
książęcego dworu Janusza I Mazowieckiego. Trochę to zawiłe i skomplikowane,

lecz kiedyś tak było. To wśród tych możnych rodów, spokrewnionych ze sobą, należy
szukać fundatora i budowniczego pierwszego, kościoła w Kobyłce.
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12 A. Wolff, K. Pacuski, pod redakcją T. Jurka, Słownik Historyczno-Geograficzny Ziemi Warszawskiej
w Średniowieczu, Instytut Historyczny PAN, Warszawa 2013 rok, str. 108. W dalszej części opracowań
zasięgniętych z tego słownika, będę używał skrótu S.H.G.
13 S.H.G., str. 108.
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Od Pragi po Klembów
Pierwszy drewniany kościół znajdował się w centrum osady w miejscu, gdzie dzisiaj
stoi piękna, pod każdym względem, barokowo – rokokowa świątynia a dokładniej
w miejscu dzisiejszej nawy głównej tej świątyni. Kościół poprzedni, zbudowany
został na planie prostokąta z drzewa modrzewiowego i był jednonawowy, miał
może trzy a może pięć ołtarzy. Wyposażony w niewielką sygnaturkę usytuowaną
w niewielkiej wieżyczce na środku kościoła, a nad nią rozpościerał swe ramiona
krzyż drewniany, symbol wiary Chrystusowej. Obok kościółka, znajdowała się
drewniana dzwonnica z jednym, może z dwoma niewielkimi dzwonami. Ołtarz
główny, kilka bocznych, ambona, konfesjonał, chrzcielnica, kilka ław i zwisający
sznur od sygnaturki na środku kościółka, to całe jego wyposażenie. Według
najstarszych opisów, był to niewielki kościółek, być może posiadał tylko trzy ołtarze
– główny, przed którym paliła się lampka wieczystej adoracji oraz dwa boczne.
Otrzymał wezwanie świętej Anny i to zapewne Jej był poświęcony jeden z bocznych
ołtarzy. Drugi prawdopodobnie poświęcono świętemu Stanisławowi, którego kult
był bardzo wówczas żywy w całej diecezji płockiej, szczególnie po kanonizacji
Świętego Stanisława biskupa w 1253 roku. Cały teren wokół kościoła otoczony był
rowem, potem zaś drewnianym parkanem, obok zaś była skromniutka plebania
z niewielkimi zabudowaniami gospodarczymi.18
W czasach średniowiecznych nazwę naszej miejscowości pisano rozmaicie.
Występuje ona pod nazwą Cobilka - 1415 rok, Cobyalka - 1417 rok, Kobylka - 1482
rok, Kobilka - 1530 rok, dopiero w dokumentach z 1580 roku, występuje już nazwa
dzisiejsza, Kobyłka. 19
Parafia w Kobyłce była bardzo rozległa, sięgała bowiem od Pragi, aż po Klembów.
Parafia w Klembowie jest troszeczkę starsza, erygował ją biskup płocki Klemens
Pierzchała herbu Roch, ordynariusz tej diecezji w latach 1337-1357. W 1445
roku z parafii Kobyłka wydzielono parafię Cygów, dziś to miejscowość Poświętne.
Po latach w miejscu malutkiej kaplicy, która prawdopodobnie uległa spaleniu,
postanowiono wznieść nową świątynię. Ziemię pod przyszły kościół i folwark
w dobrach przykościelnych w Cygowie, ofiarowali w 1526 roku Andrzej i Stanisław
Ręczajscy herbu Rogala, właściciele tych ziem, synowie zmarłego Jerzego z Ręczaj,
oraz Maryna Ręczajska, wdowa po owym Jerzym z Ręczaj, jako poświętne, czyli
poświęcone dla kościoła, stąd też nazwa obecnej miejscowości Poświętne. Parafię
erygowano pierwszego marca 1527 roku, przez Rafała Leszczyńskiego herbu
Wieniawa, biskupa płockiego.20

14 S.H.G., str. 108.
15 S.H.G., str. 108.

18 M. Weiss, Kościół Świętej Trójcy…, op. Cit.

16 S.H.G., str. 108.

19 S.H.G., str. 108.

17 S.H.G., str. 109.

20 S.H.G., str. 243.
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Pomimo podziału parafia kobyłkowska wciąż była rozległa, obejmowała swym
zasięgiem trzynaście okolicznych miejscowości, co przy ówczesnym, nikłym
i rozproszonym zaludnieniu, dawało całkiem pokaźny obszar. Pleban, aby podołać
wszystkim obowiązkom duszpasterskim, zatrudniał aż dwóch wikariuszy. W diecezji
płockiej było wielu ,,bezrobotnych” wikariuszy, którzy wędrowali po Mazowszu
w poszukiwaniu pracy.
Akta biskupie z 1484 roku wymieniają dwóch księży wikariuszy, Jana z Gnieniewic
i Macieja z Pułtuska, którzy mieli pracować w parafii Kobyłka. W tychże aktach
możemy przeczytać również o dochodach plebana. I tak w roku 1530 Trojan
Opacki, pleban w Kobyłce, szacuje swe dochody na piętnaście kop groszy,
zaś dwaj wikariusze mają po siedem kop groszy a rektor szkoły przykościelnej
jest wynagradzany przez plebana. W parafii Kobyłka dziesięcina dla szkoły
przykościelnej w wysokości szesnastu florenów, pochodziła z folwarku Czarna.21
Szkoły dla Kościoła, ale także dla ówczesnego Państwa Polskiego, były bardzo
ważnym ogniwem społecznym. Zapoczątkowane rozporządzeniem papieża
Leona IV z 853 roku, powtórzone na IV Soborze Laterańskim w 1215 roku,
przez kolejnego papieża Innocentego III, nakazywało utrzymywanie nauczyciela,
znającego biegle język polski (dotyczyło przypadku naszego państwa), przy
każdym lepiej uposażonym kościele. Kościół w naszej miejscowości widocznie do
takich należał, ponieważ była tu, bez wątpienia, szkoła przykościelna. Niewiele
jednak możemy dziś powiedzieć o tym, czego i jak uczono w szkołach parafialnych
w średniowieczu. Z pewnością uczono tam dzieci o Bogu, uczono je czytać,
pisać i prostych rachunków, tak po polsku, jak też i po łacinie. Przygotowywały
one młodych ludzi głównie do różnych posług kościelnych, jak śpiewy, modlitwy,
ministrantura, a w dalszej kolejności, w szkołach katedralnych, ,,przy katedrze”
i klasztornych, ,,przy klasztorze”, przygotowywały ewentualnych kandydatów do
stanu duchownego. Jedną z najstarszych szkól katedralnych na terenie Polski,
była ta w Płocku, którą utworzono przy kolegiacie świętego Michała w 1180 roku.
Należało więc w takiej szkole poznać, przede wszystkim, sztukę czytania i pisania.
Oficjalnym językiem Kościoła była łacina. Nauczyciele jednak, jak wiadomo,
musieli znać doskonale język polski. Kolejni papieże zalecali biskupom większą
troskę o wykształcenie religijne podległych wiernych, nakazując przeprowadzanie
w parafiach katechizacji. Proboszczowie obowiązkiem tym obarczali nauczycieli
i uczniów szkół przykościelnych. W kościele uczniowie głośno recytowali katechizm
po polsku, celem nauczenia go, nieumiejących czytać wiernych. Przykościelna szkoła
parafialna, była jednym z elementów organizacji parafii. Szkołę taką utrzymywał
pleban, czasami w obowiązku tym partycypowali również rodzice uczniów.
Wysokość uposażenia nauczyciela przykościelnej parafialnej szkoły, zależała
często od zwyczajów miejscowych. Oprócz pieniędzy, czasami zboża, dodatkowo
otrzymywali oni dochody z dziesięciny, kolędy, niekiedy pleban odstępował im część

wpływów z tacy. Zdarzało się i tak, że do uposażenia nauczyciela należał niedzielny
obiad u plebana. Choć nie ma na to żadnych dokumentów na potwierdzenie, ale
z całą pewnością istniała szkoła przykościelna w Kobyłce, i możemy dziś przyjąć
z dużym prawdopodobieństwem, że w Kobyłce też tak było. Jedynie opisy wizytacji
diecezjalnych wspominają, że była tu szkoła parafialna mająca ,,izdebkę jedną małą
w niej okien dwa, po szyb cztery w kwadracie na zawias.” Natomiast ,,bakałarz
miał izby dwie z rocznym uposażeniem pięć kop groszy.”22
W innych aktach biskupów płockich możemy przeczytać o sądach biskupich
dotyczących spraw swoich podwładnych urzędujących w parafii Kobyłka.
,,1484 rok – Piotr, biskup płocki skazuje discretus Jana z Bogulewic, kleryka,
podkantora w Kobyłce na karę, za uderzenie obuszkiem ,,pilatykiem”, discretus,
Piotra, wikariusza w Cobyalce”. (Ep. 10, 334) 23
,,1484 rok. Tenże Piotr oskarża tegoż Jana o zabór motka przędzy, lnianego
rąbka i ręcznika”. (Ep. 11, 76) 24
,,1484 rok – Andrzej, nauczyciel w Długiej, pozywa Piotra z Borzęcina, nauczyciela
w Cobyalce, o zwrot dwóch książek wartych dziesięć groszy”. (Ep. 11, 77 v)25
,,1487 rok – Jakub, nauczyciel w Cobyalce, pozywa Michała, kowala z Brańska
o zapłatę pół grzywny za sprzedany mu miecz”. (Ep. 11, 31 v)26
Na podstawie tych dokumentów mamy dowód, że jeżeli byli wtedy w Kobyłce
nauczyciele, to musiała też być szkoła przykościelna w tutejszej parafii.
,,1509 rok – Paweł, pleban w Kobylce”. (Pułt. Test. 1, 27 v)27
,,1512 rok – Paweł, pleban z Kobylki, pozywa szlachcica, Macieja Mamkę
z Targowskiej Rudy o nieoddanie dziesięciny za bieżący rok, wartości jednej kopy
groszy i zabór z pola konia o wartości pięć kop.”. (Ep. 7, 41 v)28
Targowska Ruda to nazwa wsi jeszcze ze wczesnego średniowiecza, która
należała, wraz z Targową Wolą, późniejszą Kobyłką, do dóbr Targowskich
z Targowego Małego, późniejszego Targówka. We wczesnym średniowieczu, na
terenie Targowskiej Rudy prawdopodobnie wydobywano darniową, niskiej jakości
rudę żelaza. Na przestrzeni wieków zdominowana przez rodzinę Mamków, przejęła
nazwę od ich nazwiska. Wtedy to należała już do dóbr Okuniów z Okuniewa.
Znajdowała się pomiędzy wsiami Turów i Ossów, po przeciwnej stronie rzeki
Długiej, prawdopodobnie przy istniejącej do dziś drodze poligonowej, biegnącej
wzdłuż byłej kolejki poligonowej. Istniał w tej wsi bliżej nieokreślony staw, może
nawet kilka stawów, najprawdopodobniej hodowlanych. Podczas organizowania
carskiego poligonu artyleryjskiego w 1888 roku, wieś zlikwidowano, wysiedlając

21 Archiwum Diecezjalne w Płocku. S.H.G., str. 109

28 S.H.G., str. 109.
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22 Księgi Wizytacji Parafialnych, Archiwum Diecezjalne w Płocku.
23 S.H.G., str. 109.
24 S.H.G., str. 109.
25 S.H.G., str. 109.
26 S.H.G., str. 109.
27 S.H.G., str. 109.

247

Marek Kozłowski

Wołomin – Kobyłka – wspólna granica

jej mieszkańców w okolice Wołomina, Radzymina i Dobczyna. Wieś liczyła wtedy
około czterdziestu jeden włók, to jest około sześćset dziewięćdziesięciu hektarów.
Dziś w wyniku rekultywacji i wielu przeobrażeń tego terenu przez wojsko różnych
stacjonujących tu armii, trudno jest doszukać się choćby najmniejszych śladów
istnienia tej wsi.29

Niebawem dobra Kobyłka przeszły ponownie pod zarząd książąt mazowieckich.
Konrad III Mazowiecki zwany Rudym, podarował Kobyłkę wraz ze znaczną
przestrzenią borów zawiślanych swojemu szatnemu i przyjacielowi, niejakiemu
Drużbicowi. Nie był on widocznie godzien łask swej księżnej pani i pozostawał
zapewne w złej komitywie z najjaśniejszą księżną mazowiecką, gdyż tuż po śmierci
księcia Konrada III, żona jego księżna Anna z Radziwiłłów, za radą niejakiego
Zawilskiego, rozkazała wszystkie posiadłości darowane Drużbicowi zabrać
i z powrotem włączyć do ziem księstwa. 34
Po zagadkowej, bezpotomnej śmierci ostatniego z książąt mazowieckich,
Janusza III (1502-1526), a dwa lata wcześniej także jego brata Stanisława
(1500-1524), Mazowsze, decyzją Sejmu Księstwa Mazowieckiego, obradującego
w Warszawie w dniu 10 września 1526 roku, zostaje włączone do Korony Polskiej
i staje się królewszczyzną. 25 sierpnia 1526 roku król Zygmunt I Stary, przez Bramę
Nowomiejską wjeżdża do Warszawy, biorąc we władanie miasto i całe Mazowsze.
Chcąc zaskarbić sobie popularność, zatwierdził dawne przywileje i nadał nowe.
Między innymi zakazał Żydom żyć w mieście, co zakończyło odwieczne spory
między mieszkańcami Warszawy. Przez jakiś czas, Kobyłkę dzierżawiła żona
króla Zygmunta I, Bona Sforza. Po przyłączeniu Mazowsza do Korony, oboje
Królestwo, wraz z całym dworem, przebywało przez jakiś czas na Mazowszu,
sukcesywnie objeżdżając nowo pozyskane ziemie. Być może odwiedzili także
Kobyłkę, chociaż przejazdem, lecz tego faktu jednak nie zarejestrowały żadne
kroniki, lub archiwalne dokumenty. Królowa Bona przywiozła jednak ze sobą na
Mazowsze swoich ogrodników i poleciła im, aby w podległych Królestwu wsiach
mazowieckich, rozpowszechnić uprawę nowych, dotychczas zupełnie nieznanych
Mazowszanom warzyw pochodzenia włoskiego, wzorem założonych już ogrodów
w podkrakowskich wsiach. Poleciła zatem uprawiać kalafiory, selery, pory, ogórki,
sałatę, dynie, banie, popularnie zwane to wszystko było ogrodowizną. Nowe uprawy
dotychczas zupełnie nieznanych warzyw, niewątpliwie wywarły korzystny wpływ
na walory odżywcze Mazowszan. W czasie, gdy była królewszczyzną, Kobyłką
zarządzał starosta warszawski.35
Według lustracji dóbr królewskich z 1565 roku, wieś Kobyłka leżała na częściowo
zabagnionym i piaszczystym gruncie, na skraju rozległej puszczy. Zamieszkiwało
Kobyłkę wówczas piętnaście rodzin kmiecych, gospodarujących na dziewięciu i
pół łanach ziemi, wydartej puszczy (jeden łan to około dwadzieścia hektarów).
Według opisu tej lustracji, włościanie z Kobyłki zobowiązani byli do składania daniny
w postaci trzydziestu korców owsa, dwóch kapłonów, to znaczy wykastrowanych
i specjalnie utuczonych młodych kogutów, oraz trzydziestu jaj rocznie. Kapłony
były niegdyś wykwintnym i dość popularnym daniem na możnych stołach polskich.
Ponadto zobowiązani byli do odróbki pańszczyzny na folwarku Bródno w ilości
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Rozbójnicy
Jeżeli jesteśmy już przy starych, archiwalnych dokumentach, należałoby
wspomnieć także na poruszane już wcześniej zagadnienie, a mianowicie,
o grasujących na terenach naszej miejscowości rozbójnikach. Średniowieczne
dokumenty archiwalne z ksiąg sądowych Ziemi Warszawskiej jednoznacznie
wskazują, że tak właśnie było na naszej ziemi.
„1490 rok – Piotr Jeż, Mikołaj Jakuszewicz i Stanisław Kukicz, kmiecie z Kobylky,
uczestniczyli w rabunku dóbr Miedzeszyn prepozyta błońskiego”. (AC 2 nr.1876)30
Prepozyt to z języka łacińskiego, praepositus, przełożony w kościele rzymskokatolickim, przewodniczący kapituły kanoników, najczęściej w randze prałata, lub
infułata. W niektórych zakonach zastępca opata lub przeora.
Następny dokument:
„1494 rok – kmieć Jan Pyszkowic z Kobylky obrabowany na drodze z miecha
wartego cztery grosze, soli za trzy grosze, mięsa za jeden grosz i sanek wartych
cztery grosze”. (ZR nr. 1765 a)31
Musiało się to stać zapewne zimową porą, nie wiadomo jednak co stało się z
końmi. Dokumenty milczą niestety na ten temat. Kolejny dokument stwierdza, że:
„1527 rok – pracowita Anna z Kobylky, jadąca na wozie do Płocka, obrabowana
z siedemdziesięciu groszy, czterech prześcieradeł, czterech rańtuchów, czterech
koszul i innych rzeczy wartych trzy kopy groszy w półgroszach”. (ZR nr. 2534)32
Nowa pani i włoszczyzna
Parafia kobyłkowska od chwili jej powstania, znajdowała się w diecezji płockiej
w archidiakonacie pułtuskim. Pierwszy pełny podział tej diecezji na dekanaty miał
miejsce w 1506 roku. Wówczas to biskup płocki Erazm Ciołek uznał dotychczasowy
podział za niewystarczający i utworzył z dotychczasowych czterech, dziesięć
nowych dekanatów. Wtedy to parafia w Kobyłce znalazła się w dekanacie nurskim.
Trwało to do 1593 roku, kiedy to z części dekanatów nurskiego i wyszkowskiego
wydzielono dekanat stanisławowski, do którego włączono parafię w Kobyłce.33

29 S.H G., str. 288.
30 S.H.G., str. 108.
31 S.H.G., str. 108.
32 S.H.G., str. 108.

34 M. Weiss, Kościół Świętej Trójcy…, op. Cit.

33 A. Gieysztor, H. Samsonowicz, Dzieje Mazowsza…, op. Cit.

35 Dzieje Warszawy, tom I, praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1970 rok.
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trzech dni w tygodniu. Natomiast Kościołowi płacili dziesięcinę, to znaczy podatek
w postaci dziesiątej części swojego dochodu i przez trzy dni w roku odrabiali tak
zwane ,,tłoki”, to znaczy różne robocizny w dobrach duchowieństwa.
W 1563 roku, Kobyłka stała się dzierżawną własnością Doroty z Goryńskich
Mińskiej z Ojrzanowa, herbu Poraj, wojewodzianki mazowieckiej, urodzonej około
1540 roku, żony Kaspera Mińskiego, herbu Prus II, wojskiego warszawskiego.
Ich ślub odbył się w Warszawie w 1560 roku. Kasper Goryński (1520-1566)
wojewoda mazowiecki w 1561 roku, podarował dobra kobyłkowskie, odziedziczone
po matce, Annie Goryńskiej, swej córce Dorocie, jako część posagu. Goryńscy
zapewne dzierżawili dobra kobyłkowskie z nadania królewskiego wtedy, gdy była
królewszczyzną. Po przedwczesnej śmierci męża Kaspera Mińskiego, Dorota w
1570 roku wyszła drugi raz za mąż za wojewodę krakowskiego Stanisława Barzi
herbu Korczak (1529-1571) i przeniosła się na stałe do Krakowa. Wkrótce znowu
owdowiała. Miłościwa dziedziczka Kobyłki, chociaż żyła w epoce renesansu,
mentalność miała iście średniowieczną. Dewotką była nadzwyczajną. Codziennie
od wczesnego rana do południa klęczała przed ołtarzem w kościele, po południu
zaś, czytała żywoty świętych, lub inne książki religijne. Kilka razy do roku, samotnie
chodziła pieszo na pielgrzymkę do Częstochowy, nie zważając na pogodę, lub
porę roku, odziana jedynie we włosienicę. Mieszkała stale w Krakowie, więc
odwiedzała tam liczne kościoły pomimo, że posiadała w swym domu kaplicę.
Nawet na starość, gdy nogi odmówiły już posłuszeństwa, kazała się nosić
w fotelu do kościoła. Zmarła w Krakowie 9 kwietnia 1613 roku. Pochowana została
w tamtejszym, ulubionym swym kościele świętej Barbary. Niewiele wiemy o jej
rządach w Kobyłce. Prawdopodobnie była miłościwą panią swych poddanych
chłopów a z racji niezwykłej pobożności, zapewne cieszyła się wśród nich
nadzwyczajnym poważaniem. 36
Kolejne zmiany
W drodze dziedziczenia Kobyłka przeszła następnie we władanie ich syna,
Stanisława Mińskiego, urodzonego około 1561 roku, zmarłego 21 lipca 1607 roku
w Padwie i tam pochowanego w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego,
kasztelana zakroczymskiego i liwskiego – 1588 rok, starosty osmolińskiego – 1588
rok, wojewody łęczyckiego – 1590 rok, starosty liwskiego – 1591 rok, starosty
łysowieckiego – 1594 rok, starosty płockiego i sannickiego – 1595 rok, oraz
podkanclerzego koronnego – 1606 rok.
Był to zaufany dygnitarz króla Zygmunta III Wazy, poseł do kilku państw, w tym
do papieża Klemensa VIII. Podczas rokoszu sandomierskiego, zdecydowanie
stanął po stronie króla, pośredniczył między zwaśnionymi stronami. W imieniu
właściciela, dobrami Kobyłka zarządzał Serafin Dzbański herbu Nałęcz z Dzbanic
koło Zakroczymia, który posiadał w Kobyłce i pobliskim Turowie, niewielkie działy
36 L. Podhorodecki, cykl artykułów Z historii naszego regionu, Wieści Podwarszawskie, nr 12, 1994 rok.
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Stanisław Miński
właściciel Kobyłki na
przełomie XVI i XVII
wieku.

ziemi. Stanisław Miński, ciężko chory, wyjechał z początkiem 1607 roku na kurację
do Neapolu, w drodze powrotnej do kraju zmarł w Padwie. Był człowiekiem
wszechstronnie wykształconym, znającym kilka języków w tym łacinę i grekę.
Był żonaty z kasztelanką krakowską, Urszulą z Dębińskich herbu Rawicz, z którą
miał dwie córki, Dorotę i Barbarę, wydane następnie za mąż za przednich panów
polskich. Starszą Dorotę za Jana Tęczyńskiego, wojewodę krakowskiego, młodszą
zaś Barbarę, za Marcina Zarębę, starostę grabowieckiego. Ponadto posiadał duży
folwark i pałac w dzisiejszym Mińsku Mazowieckim, a także ufundował tamtejszy
kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, zachowany do dziś
w centrum miasta. Do rodu Mińskich Kobyłka należała jednak stosunkowo krótko.
Znowu włączono ją do dóbr królewskich. 37
Król Polski Zygmunt III Waza (lata życia 1566-1632, lata panowania 1587-1632),
w 1627 roku podarował dobra kobyłkowskie wraz z osadami Turów, Nadarzyn,
Kobylak, Marcinków, Chór i okoliczne bory, podkomorzemu warszawskiemu,
staroście piaseckiemu, a później także wielkorządcy krakowskiemu, Mikołajowi
Opackiemu z Opacza, herbu Prus III, urodzonego około 1550 roku, zmarłego
dziewiętnastego października 1619 roku. Żoną jego była Anna Opacka, urodzona
około 1560 roku. 38
Według Metryk Koronnych, wieś Turów, kiedyś zwana jako Juńce, swój początek
istnienia wiąże z odległymi czasami średniowiecza, kiedy to właściciel tych
37 Polski Słownik Biograficzny, tom XXI, str. 320-322.
38 Polski Słownik Biograficzny, tom XXIV, str. 71-72.
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ziem, książę Bolesław V nadał 24 sierpnia 1479 roku, swojemu dworzaninowi,
Piotrowi Pietrzykowi, synowi Stanisława z Gostkowa, za wierną służbę, dziesięć
włók dąbrowy, boru, albo lasu, to jest około stu sześćdziesięciu ośmiu hektarów,
zwanego Juńcami, ze zwolnieniem od kar sądowych i jednocześnie przy tym
zastrzegł osobiste rezydowanie obdarowanego w tych dobrach. Jednocześnie
książę Bolesław V nadaje prawa chełmińskie Juńcom z czynszem książęcym po
cztery grosze z jednej włóki osiadłej. W 1506 roku Piotr Pietrzyk zastawia Juńce
Bernardowi Targoni, synowi Stanisława Targoni z Kobyłki, za sto trzydzieści dwa
floreny węgierskie. Po śmierci Bernarda, Juńce dziedziczy jego córka Anna,
małoletnia, nad którą opiekę roztacza jej krewny Jan z Zamienia, wojewoda
mazowiecki. Potwierdza to dokument z 1525 roku. Następna właścicielka tych
dóbr, Anna Goryńska, wystąpiła w 1553 roku o potwierdzenie dokumentu nadania
książęcego z 1479 roku i dokumentu przejęcia własności Juńcy przez Targoniów
z Kobyłki z 1506 roku, i potwierdzenia tegoż z 1525 roku. Następnie drogą
dziedziczenia, Juńce przeszły na własność jej syna Kaspera Goryńskiego, który
podarował Juńce w 1561 roku, swej córce Dorocie herbu ,,Poraj” z Ojrzanowa
w posagu ślubnym, razem z dobrami Kobyłka, wydanej za mąż za Kaspera
Mińskiego herbu Prus II. W drodze dziedziczenia dobra te przejmuje ich syn
Stanisław Miński, który następnie włącza Juńce, już pod nową nazwą Turowo, do
majątku Kobyłka.39
Opaccy to stary, średniowieczny i wielce zasłużony ród na Mazowszu, wywodzący
swe korzenie jeszcze z czasów Konrada I Mazowieckiego, osiągający wysokie
godności w Państwie Polskim. Według legendy rodowej początek rodzinie
Opackich dał rycerz krzyżacki Koss, który wstąpił na służbę do księcia Konrada I
Mazowieckiego. Tenże Koss a potem jego potomni, wielce zasłużyli się w walkach
dla książąt mazowieckich. W zamian otrzymali tytuły szlacheckie i znaczne
dobra ziemskie, między innymi Opacz, od którego przyjęli nazwisko. Mikołaj
Opacki, żyjący w czasach Ludwika Węgierskiego, uważany jest za protoplastę
tego rodu. Po innym Mikołaju Opackim, żyjącym parę wieków później, Kobyłkę
dzierży jego syn Zygmunt, ,,mąż w ręce i radzie silny”, którego, według ,,Herbarza
Polskiego”, określił tak Kasper Niesiecki. Piastował godność starosty latowickiego,
ryczywolskiego i mławskiego, wielkorządca krakowski i wojewoda dorpacki (Dorpat
w Inflantach, dziś Tartu, dzisiejsza Estonia, był częścią Inflant należących wówczas
do Rzeczypospolitej). Studiował na uniwersytecie w Dillingen, jeździł w poufnych
misjach do Saksonii i Wiednia, szukając pomocy przeciw Szwedom. Żonaty był
z Zuzanną de Schaden, z którą miał sześciu synów i dwie córki. Druga jego żona
to Barbara Pieczewska, z którą z kolei miał trzy córki i dwóch synów, Jerzego
i Wojciecha. Obu jego żonom widocznie wigoru nie brakowało, bo obdarowały
go w sumie aż trzynaściorgiem dzieci. Zygmunt Opacki niewiele przebywał w
Kobyłce. Jego interesów w tym majątku pilnował jego zausznik i dzierżawca. Było to

w tamtych czasach powszechną praktyką wielkich panów, pełniących wiele
wysokich urzędów, pałających się wielką polityką i mających wiele majątków. Zmarł
w 1650 roku. Następnie dobra kobyłkowskie dziedziczy jego syn Wojciech Opacki,
herbu Prus III, urodzony około 1590 roku, chorąży warszawski – 1621 rok, starosta
nowomiejski – 1629 rok. Był elektorem króla Władysława IV (lata życia 1595-1648,
lata panowania 1632-1648) z ziemi warszawskiej w 1632 roku i Jana Kazimierza
Wazy (lata życia 1609-1672, lata panowania 1649-1668), z ziemi warszawskiej
w 1648 roku, poseł na sejmy w 1659 i w 1661 roku, poseł króla Jana Kazimierza
do Wiednia, Berlina i Paryża, zabiegający między innymi o pomoc cesarską dla
Rzeczypospolitej w czasie ,,potopu” szwedzkiego. To on sprowadził z Francji ciało
zmarłego króla Jana Kazimierza do Rzeczypospolitej. Zmarł około roku 1670,
pochowany w ufundowanym przez siebie kościele w Raszynie pod Warszawą. Jego
brat Jerzy, zmarł w młodym wieku bezpotomnie, jako starosta ryczywolski. Następny
z Opackich, Kazimierz Opacki w aktach diecezjalnych z 1657 roku, wykazany
jest jako pleban-proboszcz w Kobyłce. Pełniąc tę funkcję, jednocześnie od kilku
już lat pracował w kancelarii królewskiej. Od króla Jana Kazimierza otrzymał tytuł
sekretarza królewskiego. Właśnie do Kazimierza Opackiego, plebana w Kobyłce,
przyjeżdżał jego cioteczny brat, poeta łaciński, ksiądz Kazimierz Sarbiewski.
Bawiąc w rodzinnych stronach, w Pułtusku, lub w okolicach, nad Narwią, chętnie
też brata swego w Kobyłce odwiedzał. W liście do przyjaciela swojego, Stanisława
Łubieńskiego, podkanclerzego koronnego i senatora Rzeczypospolitej na zamku
warszawskim, pisał o sielankach i przyjemnościach zażywanych na wsi Kobyłka,
o świeżym wiejskim powietrzu, o uczuciach rodzinnych. Może także i wieś Kobyłka
dała wiele natchnień zdolnemu poecie. Opaccy byli właścicielami Kobyłki do
początków XVIII wieku.40

252

39 S.H.G. str.,93.
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Załuscy w Kobyłce
Następnie przeszła w posiadanie rodu Załuskich, ale jak do tego doszło, nie
ma już zdecydowanej pewności. Według jednej z wersji, kolejny z rodu Opackich,
najprawdopodobniej syn Wojciecha, Władysław Opacki, archidiakon krakowski,
członek różnych komisji i trybunałów koronnych, zmarły w 1702 roku, tuż przed
swoją śmiercią, sprzedał włości kobyłkowskie wojewodzie rawskiemu, Aleksandrowi
Józefowi Załuskiemu. Inny przekaz podaje, że doszło do tego drogą okrężnego
dziedziczenia, a następnie Aleksander Józef Załuski przekazał dobra kobyłkowskie
swojemu synowi Marcinowi Załuskiemu, pomocniczemu biskupowi płockiemu.
Kolejne źródła podają, że Kobyłkę, Turów, Kobylak, Nadarzyn, Marcinków Chór
i okolice, Marcin Załuski kupił od Opackich w 1725 roku, za pierwsze uzyskane
dochody po powrocie ze studiów zagranicznych. Nie wiadomo dokładnie, która
z tych wersji jest najbardziej bliska prawdzie. Rządy Opackich nie zmieniły niczego
40 Polski Słownik Biograficzny, tom XXIV, str. 71-72. L. Podhorodecki, cykl artykułów Z historii naszego regionu,
Wieści Podwarszawskie nr 37, 1998 rok.
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w Kobyłce. Pozostała nadal wsią liczącą niewiele ponad stu mieszkańców,
dzierżawioną przez drobnych szlachetków, wysługujących się możniejszym panom,
zajętych sprawowaniem wysokich urzędów i wielką polityką. Większe zmiany
w Kobyłce przyniosły dopiero rządy Załuskich.41
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Syberia moja i moich rodziców
oraz wspomnienia po powrocie
Opracowała na podstawie wspomnień rodzinnych - Maria Sobolewska
z domu Mielnicka. Są to wspomnienia z perspektywy dziecka, spojrzenie
na całość wydarzeń, gdzie dziecinne przeżycia są bardziej zapamiętane, niż
tułaczka i gehenna dorosłych. A szczegóły tej opisanej poniewierki, którą
nam zgotowali Sowieci wpleciono dopiero po latach.
W Wiźnie k/Łomży mieszkaliśmy całą rodziną: rodzice i czworo dzieci – ja
i moje rodzeństwo Zosia (6 lat), Tadzio (4 lata) Jadzia (3 lata). W naszym domu
mieszkali nasi stryjkowie z małymi dziećmi Halinką, Zosią, Honorką oraz babcia
z pozostałymi braćmi mojego taty. Mój tato zajmował się rolnictwem, był też
muzykantem i szewcem. Stryjek Aleksander był fotografem i muzykantem, grywali
z tatą na weselach. W latach 40-50-60 XX wieku na temat zesłania na Sybir nie
wolno było rozmawiać w naszym domu, jakby chciano ten okres raz na zawsze
wymazać z pamięci.
Pragnęłam dowiedzieć się więcej
Jednak ciągle widziałam smutek i łzy w oczach mojej mamy i babci, dlatego
starałam się ich ciągle podpytywać. Mamusia nic nie chciała mówić, kiedy ją pytałam
o zsyłkę. Ze smutkiem i łzami patrzyła na mnie. Babcia niechętnie na ten temat
chciała rozmawiać, ale czasami w zapomnieniu wracała pamięcią do wspomnień
z ciężko przeżytych chwil. Ja nie pamiętałam Syberii, ale Koję w Ugandzie i
podróż do kraju wspominam doskonale. Dlatego z czasem dorastania pragnęłam
dowiedzieć się więcej o naszej zsyłce.

41 Tamże.

Moment deportacji i wywóz na Sybir
Kiedy można było już coś na ten temat mówić, wtedy się dowiedziałam, że
21 czerwca 1941 roku w nocy obudziło nas walenie w drzwi i okna oraz krzyki:
„Otwieraj!!!”. Po otwarciu drzwi przez tatę, stanęło w nich trzech (enkawudzistów
- NKWD) z bronią w ręku i jeden miejscowy. Krzyczeli – „Wstawać!!!”, „Ubierać
się!!!”. Wytworzył się bałagan, nikt nie wiedział, co się dzieje, dzieci płakały. Rodzice
zajęli się zbieraniem najpotrzebniejszych rzeczy, a enkawudziści penetrowali
pozostałe pomieszczenia. Podczas takiego zamieszania trójka mojego rodzeństwa
i dzieci stryjków uciekły przez okno do sąsiadów, tylko ja 10-miesięczne dziecko
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zostałam w domu i dlatego znalazłam się z rodzicami na Syberii. Na ulicy czekała
furmanka załadowana sąsiadami z naszej miejscowości. Zawieziono nas do Łomży
na stację kolejową. Tam czekały na nas podstawione bydlęce wagony, załadowane
prawie po brzegi. Było słychać przekleństwa, krzyki i płacz i modlitwę. Zostaliśmy
w końcu upchnięci do wagonu. Z mojego domu zabrali siedem osób: babcię
z synem Kostkiem, moich rodziców i mnie oraz stryjka Olka z żoną. W wagonie było
bardzo ciasno. Po bokach prycze, nawet nie starczało miejsca dla wszystkich. Na
środku wycięta dziura, która służyła za toaletę. Lokowaliśmy się, gdzie kto mógł.
Przeważnie kobiety z małymi dziećmi starały się ulokować dalej od drzwi myśląc, że
przy otwieraniu drzwi będzie dzieciom zimno. Jednak to był błąd, bo dzieci zaczęły
płakać, było duszno i ciasno, gdyż drzwi były otwierane bardzo rzadko, raz na dwa
dni nieraz rzadziej przeważnie, kiedy podawano trochę wody. Zesłańcy żywili się
prowiantem zabranym z domu, który musiał wystarczyć. Dzielono się czym kto miał.

jakiegoś zielska. Rodzice często wspominali a szczególnie babcia, że ja miałam
wyjątkowe szczęście, bo kiedy weszli sprawdzać, to ja byłam taka słaba, że uznali
mnie za nieżyjącą i chciano mnie wyrzucić z wagonu, ale mamusia i sąsiadki
w wagonie zrobiły krzyk, że ja ruszyłam rączką i dano spokój. Moje osłabienie
wynikało z tego, że nie tylko z głodu, ale też z rozpaczy za pozostawionymi dziećmi
w kraju, mamusia straciła pokarm. Wszystkie postoje, chociaż było ich mało,
przynosiły czasem niewielką radość, bo na parę minut wychodzono z wagonów
rwano buraki, marchew i to co było w zasięgu, ciągle patrząc, aby pociąg nie
odjechał, bo nikt nie znał planów enkawudzistów. Pociąg w każdej chwili mógł
odjechać, a przystanki były bardzo odległe od zabudowań w nieznanym terenie.
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Moja rodzina deportowana na Sybir: moi rodzice, stryj Kostek, stryj Aleksander
z żoną i babcia. To maleństwo w środku to Jureczek Mielnicki, znany piosenkarz
i gitarzysta zespołu Jupitery, urodzony w Afryce.
Babcia wspominała, że wywieziono nas za Białystok i tam staliśmy na torach,
a dookoła nas z każdej strony paliły się wagony. Byliśmy pewni, że także spłoniemy.
Tak staliśmy prawie dwa dni, a nad nami latały samoloty. Nie wiedzieliśmy co
się dzieje. Dopiero kiedy enkawudziści zaczęli krzyczeć: „Machaj! Machaj!” to wszyscy się z orientowali, że coś się dzieje. Przez dziury w pociągu zaczęli
wyciągać chusteczki, pieluchy, prześcieradła, kto co miał to wszyscy machali. Po
tym machaniu samoloty zaczęły odlatywać. Zorientowano się w wagonie, że to
były samoloty niemieckie, których piloci sądzili, że Rosjanie wiozą amunicję albo
jakiś sprzęt wojenny. Kiedy piloci zorientowali się, że to ludność cywilna - odlecieli,
a pociąg pojechał dalej. Podróż nasza trwała około miesiąca. Przez całą podróż
enkawudziści bardzo rzadko otwierali zaryglowane drzwi. Otwierano kontrolnie, by
sprawdzić ile osób zmarło i oczyścić wagon z ciał, które wyrzucano na pobocza
torów. Przy okazji otrzymywaliśmy trochę wody i polewkę z pokrzywy i obierek lub
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Gieorgiewka
Wreszcie pociąg skończył bieg. Zostaliśmy wyładowani z wagonów. Każdy usiadł
na swoim tobołku i nie wiedział, co dalej z nami będzie. Tak czekaliśmy dwa dni.
W końcu podjechały wozy zaprzężone w stare konie, którymi dowieziono nas do
kołchozu. Na furmance umieszczono kilka rodzin. Znaleźliśmy się w Gieorgiewce
w zatobolskim rejonie. Przydzielono nas do pozostałości po starej stajni. Każda
z rodzin otrzymała swoje miejsce, gdzie mogła się rozlokować. Wówczas nasi
ojcowie i znajomi przygotowali dla nas posłania na słomie po dwóch stronach stajni,
a na środku ustawili „kozę” tzn. piecyk, który bardzo dymił. Jednak był potrzebny,
bo nastało już zimno i trzeba było coś ugotować, chociaż „kipiotok” (niby herbata
– wrzątek z zielskiem). Skończyło się narzekanie, należało coś robić. Ponieważ
nie mieliśmy opału, na razie paliło się uzbieranymi różnego gatunku badylami. Po
kilku dniach od tubylców zesłani dowiedzieli się, że oni palą „kiziakami” (suszone
odchody bydlęce). Zaczęliśmy się starać o taki opał. Nie było to łatwe, bo należało go
po prostu ukraść, a za kradzież groziła kara. Po zakwaterowaniu nas „precedaciel”
(zarządca) przydzielił wszystkim obowiązki. Mówił: „kto nie pracuje, ten nie je”.
Do pracy nie poszły tylko małe dzieci oraz starcy. Dla pracujących przydzielono
400 gram chleba. Kto nie pracował otrzymywał 200 gram chleba dziennie. Mój tata
pracował jako kierowca na kombajnach, mama przy żniwach, a babcia została ze
mną. Pozostali z rodziny też pracowali w polu. Idąc z pola rodzice zawsze coś
przynieśli w ukryciu. Jeśli kogoś złapali, groziła kara. Tato i stryjek Olek byli dobrymi
muzykantami, pięknie grali na akordeonie. Kiedyś obsługiwali muzyką wesela.
Rosjanie lubiący muzykę przynosili harmoszkę, no i dopiero wieczorami po pracy
grali na zmianę, raz tato, a raz stryjek. Ale to było do czasu, bo jeden grał, a drugi
kradł „kiziaki” i na zmianę. Mieliśmy czym palić, a ukradzione zboże też było naszym
zbawieniem. My z babcią zbierałyśmy komosę (jadalne zielsko) i wszystko inne, co
można było ugotować. Zrobiło się gorzej, kiedy nastawała sroga zima i było trudno
pozyskać cokolwiek do jedzenia. A o „kiziakach” zatrudniający też się dowiedzieli
i dlatego zrobiło się bardzo ciężko. Zaczęliśmy sprzedawać swoje przedmioty,
które zabraliśmy z Polski, aby przeżyć. Ja byłam bardzo chora, miałam kurzą
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ślepotę. Leżałam owinięta, aby było jak najciemniej. Kiedy się utuliłam i usnęłam
pod moją poduszkę dostał się wąż, zwinięty w kłębek leżał spokojnie. W pewnym
momencie babcia coś zauważyła, zawołała sąsiada i z krzykiem oznajmiła, że nie
wie co robić. Stwierdzili, że trzeba mnie zabrać, a gada zabić, więc tak zrobiono.
Sąsiad poderwał mnie, a inni łopatami poćwiartowali gada. Radość była wielka, bo
było co jeść. Mięso z gada zostało rozdane i mimo oporów posłużyło jako rarytas,
którego dawno nikt nie próbował, bo nie miał okazji. Potem długo czekano na taki
przysmak, ale już się nic takiego nie przytrafiło. Babcia zaczęła się bać. Wciąż
patrzyła, czy coś takiego się nie powtórzy, chociaż wszyscy pragnęli ponownie
upolować węża, bo to był dobry zastrzyk dla wygłodzonych ludzi.

nasze państwo, wcielili je do Białorusi i wszystkim obywatelom polskim nadano ich
obywatelstwo. W związku z tym sądziliśmy, że pozostaniemy na zawsze na Syberii.
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Jak się żyło?
A teraz może postaram się opisać warunki panujące w barakach. Po wielu latach,
kiedy miałam pretensje do rodziców, że wciąż mamy trudne warunki mieszkaniowe
i nie tylko, dowiedziałam się, że nie powinnam narzekać, bo jako małe dziecko
miałam warunki nie do opisania tzn. głód, smród i ubóstwo. Dopiero, kiedy można
było coś niecoś mówić o minionych czasach, babcia mi opowiedziała, że kiedy
leżałam na posłaniu, to mało mnie robactwo nie zjadło. Zapytałam jakie, i dopiero
babcia ze łzami w oczach opowiadała, jak to zgarniała nieraz pluskwy, spadające
z sufitu na mnie, a ja płakałam. Wszy były nie do opanowania, bo nie mieliśmy
żadnych środków czystości. Każdy starał się likwidować to paskudztwo we własnym
zakresie, ale nie dało się tego opanować. Po cichu dochodziły wieści o tworzeniu
się wojska polskiego. Czuliśmy niepewność a zarazem radość, że może wyrwiemy
się z tego piekła. Po kilku miesiącach życia w poniżeniu, poniewierce i udręce,
strachu i tęsknocie do zesłańców dotarła wiadomość o tworzeniu się polskiego
wojska i nadzieja na odzyskanie wolności.
Armia Andersa
11 lutego 1942 roku tato i stryjek Kostek wstąpili do Armii gen. Andersa, a stryjek
Olek jako niepełnosprawny pozostał z nami w kołchozie. Dotarli do południowego
Kazachstanu do miejscowości Ługowaja i tam zostali wcieleni do 27 pułku piechoty
w kwietniu 1942 roku. Ze swoim pułkiem wyruszyli w drogę. Ku wolności. Po paru
tygodniach zaczęli odwiedzać nasz posiołek żołnierze Wojska Polskiego. My nadal
nie mieliśmy wiadomości od taty. Rozpacz gościła między nami. Myśleliśmy, że tato
nie żyje. Mama bardzo się rozchorowała, aż znalazła się w szpitalu, a ja bardzo
chora zostałam z babcią. W końcu koniecznie chciano mnie zabrać do ochronki,
do czasu, kiedy mama wyzdrowieje. Z opowiadania starszych dowiedziałam się,
że mało kto stamtąd wychodził. Umierał albo został zrusyfikowany.
Z niewiadomego dla mnie powodu posiadam metrykę sowiecką, chociaż
urodziłam się w Polsce. Dopiero po latach dowiedziałam się, że kiedy Sowieci zajęli
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Tato i stryjek Kostek już wcieleni do swojego pułku.

Moja sowiecka metryka.

Po kilku tygodniach niepewności w szpitalu pojawił się żołnierz tzn. mój tato.
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Mój tato już w Armii Andersa i chora mama w szpitalu.

Opuszczamy Gieorgiewkę
I tak się stało. Po pewnym czasie ruszyliśmy w podróż, a do stacji było bardzo
daleko, ale jechało nas sporo zesłańców. Dowieźli nas samochodem na stację
i czekaliśmy około dwóch dni. Wszyscy byli niepewni dokąd nas zawiozą, chodziły
pogłoski, jakoby nieprawdą było, że nas uwolnią. Po chwili podstawiono pociąg, do
którego wsiedliśmy. Był podobny do takiego, który nas wywiózł z Polski. Wróciły
wspomnienia. Do oczu na nowo napłynęły łzy. Dowieźli nas do miejsca, gdzie
stacjonowało Polskie Wojsko. Zostaliśmy wszyscy na plaży i tam przeszliśmy
kwarantannę oczyszczenia i dostaliśmy do jedzenia ciepły posiłek wojskowy,
w którym było dużo tłustego mięsa. Radość była bardzo krótka, bo wygłodzeni
Sybiracy po zjedzeniu tak obfitego i tłustego pożywienia zaczęli chorować. Wiele
osób pozostało na zawsze, umierali. Po pewnym oczekiwaniu mama, babcia
i ja wraz z innymi rodzinami wojskowymi udaliśmy się w podróż koleją przez
Turkmenistan, pustynię Kara–Kum do portu w Krasnowodzku i dalej statkiem
przez Morze Kaspijskie. W końcu do Indii. A z Indii statkiem do Mombasy. Mama
i ja bardzo źle zniosłyśmy ten rejs. Tylko jedna babcia nad nami czuwała.
Z opowiadania babci i mamy wiem, że na statku były takie warunki, że lepiej
byłoby ich nie wspominać. Byliśmy upchnięci, jak sardynki w puszce. Sprawy
fizjologiczne, jeśli ktoś musiał, to załatwiał na miejscu, tam gdzie stał lub leżał.
Tylko co jakiś czas spłukiwano nieczystości szlauchem z wodą. Powstała panika,
bo następny transport nie dojechał. Poszła plotka, że zostali zawróceni na Sybir.
Rozpoczął się płacz. Mężczyźni zaczęli wyskakiwać ze statku do wody. Uciekali.
Powstał zamęt, strzelanina i ogólny strach. Po opanowaniu sytuacji statek odpłynął
do Mombasy (Kenia).Tam przesiedliśmy się do pociągu, który powiózł nas do
obozu przesiedleńczego w Koi, nad jezioro Wiktoria w Ugandzie.

Po usłyszeniu o ochronce prosił babcię, aby zajęła się mną, do czasu kiedy mama
wyzdrowieje, a sam będzie się starał, aby nas jak najprędzej zabrać. Potrzebny
był dokument ,,zaświadczenie”, że mama jest żoną Bolesława Mielnickiego i ma
na utrzymaniu córkę Marię lat 2 „kazienną”,chociaż nie wiem do dzisiaj, co to
oznacza. Takie zaświadczenie wydała Komenda Obozu „Lotnisko” w Teheranie,
gdzie musieli potwierdzić świadkowie, po czym zweryfikowano (R.W.P.F.M.E.103)
i dokument dotarł do taty.

Bardzo ważny
dokument, który
spowodował naszą
bliższą drogę, ale
jakże daleką do
ojczyzny.

Dopiero zaczęła się radość, że i my może będziemy mogli opuścić ten nieludzki
dobrobyt. Tatuś potwierdził, że niedługo opuścimy nasz posiołek.
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Koja
O tacie nic nie wiedzieliśmy, czy żyje i gdzie jest. Dopiero po osiedleniu się
i pewnym zagospodarowaniu nas w obozie rozpoczęliśmy prawie normalne
życie. Do dzisiaj pamiętam, piękne dzikie tereny oraz jezioro Wiktoria, nad którym
stały wielkie drzewa baobaby, a po nich skakały sprytne małpki. Czekały na nas
domki z gliny, pięknie wygładzone , pokryte liśćmi palmy, okna i drzwi zasłonięte
płótnem podobnym do worka. W naszym domu mieszkaliśmy w 4 rodziny, państwo
Szymańscy, pani Bronia Caleska, dwie siostry Hania i Hela, których rodzice zginęli
na Syberii i ja z mamą i babcią. Kuchnię miałyśmy prowizoryczną za budynkiem,
dla bezpieczeństwa. Od razu został ustalony plan gospodarowania - co tydzień
gotowała jedna rodzina dla wszystkich. Opał na początku przynosił i rąbał
miejscowy murzyn, który kazał na siebie mówić Josef. Prowiant otrzymywaliśmy
z magazynu przydziałowo. Czteroosobowa grupa wydawała prowiant. W naszym
osiedlu była większość kobiet, bo mężczyźni poszli do armii Andersa. Pozostali
tylko niepełnosprawni. Zaczęła tworzyć się grupa pedagogów, rozpoczęto naukę
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Koja miejsce,
w którym czekaliśmy
kilka lat na zakończenie
wojny i powrót do kraju.

A takie były początki naszego przedszkola.

w szkole, przedszkolu, zorganizowano harcerstwo, odprawiano msze w kaplicy.
Ja od razu poszłam do przedszkola. Nasze panie uczyły nas piosenek po polsku,
wierszy, pacierza. Potem do obozu na stałe przyszedł ksiądz Anglik, który uczył
nas religii. Ze względu na upały musieliśmy obowiązkowo nosić kapelusze oraz
na czas snu i nie tylko używać moskitier ze względu na komary.
Spotkania wszystkich dzieci na posiłku świątecznym.

Nasz dom i ja
z mamą w Koi.

A to my z naszą siostrą zakonną i opiekunkami.
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Braliśmy udział w uroczystościach kościelnych w jasełkach, przedstawieniach
okolicznościowych sypaliśmy kwiatki. Dzięki babci mogłam uczestniczyć we
wszystkich ciekawych uroczystościach, a moja mama pracowała w IMC-e. Po
pewnym okresie zostałam przyjęta do zuchów „muchomorków”. Bardzo się
cieszyłam, wtedy już zaczęłam chodzić do szkoły. Moimi nauczycielkami w szkole
były panie z Łomży. O tym dowiedziałam się dopiero po powrocie do kraju, ponieważ
one poszukiwały swoich uczennic w Polsce.

O tacie nadal nie mieliśmy żadnej wiadomości, nie wiedzieliśmy gdzie jest. Po
kilku miesiącach mama otrzymała list z wojska - wielka radość, list z Palestyny od
taty. Przecież ja go nie znałam, bo jak odchodził do wojska byłam bardzo mała,
ale się cieszyłam z mamą i babcią z tej wiadomości. Pytał się co u nas słychać,
czy jesteśmy zdrowi.
Napisał do nas dobrą wiadomość, że możemy wyjechać do Stanów
Zjednoczonych, bo kto ma rodzinę w Stanach to może tam wyjechać. Dla mojej
mamy ta wiadomość nie była radosna, gdyż wciąż nic nie wiedziała o trójce
pozostawionych w Polsce dzieci.
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Ja z moimi
paniami z Łomży.

Muchomorki. Najmłodsza uczestniczka to Sybiraczka z Wołomina.

Tata w Palestynie i ze
swoim oddziałem.

Nasza klasa
z angielskim
księdzem.
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Z babcią chodziłam nad jezioro, samej nie było mi wolno, bo nad jeziorem
wygrzewały się krokodyle, a małpy wskakiwały na głowy przechodniów lub na
ramiona i zabierały wszystko, co ktoś miał np. kanapki, cukierki, itd.

Uroczystości kościelne w Koi.
Czy żyją i gdzie są. Do tego momentu nie miała żadnej wiadomości o ich losie
i z tego powodu bardzo cierpiała. Sąsiedzi podpowiadali, że mama powinna się
cieszyć z takiej propozycji, jednak jej serce podpowiadało, że powinna wrócić do
dzieci w Polsce. Chodziły pogłoski o złej sytuacji w kraju. Tęsknota spowodowała
podjęcie decyzji o powrocie do kraju. Odpisała tacie, że jedzie do Polski, do dzieci.
Czekaliśmy na odgórną decyzję wyjazdu do kraju, której wydanie trwało bardzo
długo. Nasze codzienne życie toczyło się dalej, a warunki w Koi były zdecydowanie
lepsze od warunków na Syberii.

Miejsce z wieńcami związane ze śmiercią gen. Sikorskiego.

Moje najlepsze koleżanki.
Nad jeziorem Wiktoria było zawsze dużo dzieci i ludzi starszych, bo tam
temperatura sprzyjała ludziom wymrożonym na Syberii. Zabronione były kąpiele ze
względu na krokodyle, ale grupa chłopców nie zwracając na to uwagi, wskoczyła
do wody i nagle okazało się, że jeden z kąpiących się chłopców został porwany
przez krokodyla. Powstała panika, bo nikt się nie spodziewał, że może się to
wydarzyć. Nadeszła natychmiastowa pomoc ze strony Murzynów, którzy od razu
wskoczyli do wody zabijając krokodyla. Jednak nie udało się uratować chłopca.
Krokodyl został wyłowiony na brzeg jeziora. Po chłopcu pozostała na wodzie
czerwona plama i poszarpane majteczki. Krokodyl leżący nad jeziorem do czasu
zabrania go był postrachem, jak również i atrakcją. Po pewnym czasie robiono
na nim zdjęcia dzieciom, ja też mam na tym krokodylu zdjęcie, zrobione przez
stryjka. Zwiększono zakres opieki nad dziećmi. Po tym wypadku zaostrzyła się
czujność szkoły i kościoła. Młodzież i dzieci spędzali więcej czasu z nauczycielami
i harcerzami. Zajęcia miały charakter wycieczek i wspólnych spotkań, gdzie uczono
nas patriotyzmu i wiedzy o ojczyźnie.
Po pewnym czasie przyszedł następny list od taty, który dla mnie był radością,
bo przysłał swoje zdjęcie. Wtedy mogłam się pochwalić koleżankom, ale to nie było
najważniejsze, bo oprócz zdjęcia był dla mnie prezent, piękne złote kolczyki. Mama
bała się mi je dać, że albo zgubię albo ukradną w dodatku nie miałam przekłutych
uszu. Kiedy mama wróciła z pracy kolczyki były już w moich uszach. Babcia poszła
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Pamiątkowe zdjęcie z krokodylem.
ze mną do pielęgniarki, która bez problemu i mojego płaczu przekłuła uszy i od
razu założyła kolczyki. Byłam z tego powodu bardzo dumna, chociaż obydwie
z babcią bałyśmy się reakcji mamy. Zaczęły chodzić pogłoski na temat tworzenia
się transportu do kraju, następna niepewność, pierwsza grupa chętnych zapisanych
odjechała, następni bali się zapisywać, bo nie było pewne czy faktycznie jadą do
kraju, a może ponownie na Sybir. Żadnej wiadomości od tych, co odjechali nie było.
My zapisaliśmy się do drugiej grupy i z utęsknieniem, i niepewnością czekaliśmy
na swoją kolejność.
Powrót do ojczyzny
Babcia bała się decyzji mamusi i zdecydowała się zostać ze stryjkiem i stryjenką,
którzy wyprowadzili się do Masindi (Uganda), bo stryjek miał tam lepszą pracę,
chociaż też w Polsce zostawili trójkę dzieci, postanowili jeszcze czekać. Nie
chcieli uwierzyć w powrót do kraju. Od chwili wyjazdu z Koi nie mieliśmy żadnej
wiadomości od taty. Nadszedł czas wyjazdu. Ja z mamą ruszyłyśmy w drogę.
Samochody dowiozły nas do pociągu, który wiózł nas do Mombasy. W pewnym
momencie pociąg zatrzymał się na dłużej w polu i ogłoszono, że kto chce wody
na herbatę to musi iść do lokomotywy i tam dostanie gorącą wodę. Gdy szłam po
wodę zaczepiła mnie pewna pani, która wzięła mnie za ramię i zapytała: „Marysia
to ty?” Z podniesioną głową odpowiedziałam: „ja pani nie znam” i zaczęłam
uciekać. Po ponownym zawołaniu przez babcię zatrzymałam się, widząc łzy w
jej oczach i dopiero ją poznałam. Bardzo się ucieszyłam, bo znów miałam opiekę
i bliską osobę. Wiadomość o niepewnym wyjeździe do kraju spowodowała nawrót
choroby u mojej mamy, która w wagonie leżała chora, a ja byłam sama, bo babcia
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została ze stryjkami. Niepewność podczas spotkaniem z babcią wynikała z tego,
że ja wiedziałam o jej decyzji, że zostaje w Nairobi. Całą trójką dojechaliśmy do
Mombasy, tam ponowne oczekiwanie na statek. Przepiękne widoki, wielki most,
a po jednej i drugiej stronie mostu piękne krajobrazy i piękne miasto. Pod opieką
babci znów mogłam robić różne rzeczy, na które mama, na pewno by się nie
zgodziła. Z koleżankami i kolegami chodziliśmy po poręczach na moście. Nie wiem,
co mogło się wydarzyć. W pewnym momencie znalazłam się w morzu zepchnięta
przez Murzyna. Przecież nie umiałam pływać. Uratował mnie jakiś pan, który widział
to całe zajście. Kiedy dobiegłam do miejsca, gdzie mieszkaliśmy, mama wystraszyła
się, widząc mnie płaczącą ze sterczącymi włosami na głowie. Nie wiedziała co się
stało. Dopiero, kiedy powiedziałam o wszystkim, jak to się wydarzyło, mama i babcia
dały mi dobrą reprymendę, wymyły włosy gorącą herbatą. Dopiero wtedy włosy
były normalne, a ja miałam zakazane chodzenie po moście. Woda tak jest mocno
zasolona, że po wyschnięciu włosy na głowie po prostu stoją. Wtedy znalazłam
sobie inną zabawę. Myślałam, że to jest bardzo bezpieczne. Z koleżankami
i kolegami chodziliśmy brzegiem morza zbierając piękne muszle. Nie wiedzieliśmy,
że pływające po wodzie meduzy są bardzo niebezpieczne. Dotknięcie meduzy
powodowało paraliż, a nawet śmierć. Na szczęście nic takiego mnie nie spotkało,
chociaż zbierałam bardzo dużo muszli, które przywiozłam do Polski. Nauczyłam się
oczyszczać je ze ślimaków, zakopywałam w ziemię i ślimak wychodził, a muszla była
bardzo błyszcząca. Kiedy wydłubywaliśmy ślimaki patykiem, muszle były matowe
(tego nauczyli nas Murzyni). Kiedy dowiedziałam się o innym niebezpieczeństwie
przestałam zbierać muszle. Zaczęłam interesować się muzyką. Usłyszałam
murzyńską zabawę. Z koleżankami pobiegliśmy posłuchać, jak grają. Znalazłyśmy
miejsce, gdzie były wbite cztery słupy po czterech rogach połączone drążkami i tam
udeptane klepisko. Tańczono do pięknej, lokalnej melodii, która wpadała w ucho.
Pamiętam ją do dziś, a słowa jej brzmiały „Mama Ciupeta” itd. Pamiętam jak moja
mama przybiegła i zabrała mnie, dając po drodze kilkanaście klapsów. Mówiła, że
Murzyni mogą mnie porwać. Ja Murzynów się nie bałam. Przecież w Koi z nimi się
wychowywałam, a oni dla nas byli bardzo dobrzy, wszystkiego nas uczyli, rwali dla
nas owoce, bo my nie mogliśmy się wdrapywać na drzewa.
W końcu znaleźliśmy się na pokładzie pięknego, angielskiego statku. Cud. Nie
tylko na zewnątrz, ale i w środku. Otrzymaliśmy wygodne piękne kajuty. Nareszcie
mamy zapewniony na pewien czas spokój i odpoczynek. Na statku mieliśmy
wszystkie wygody, przepiękną stołówkę, kaplicę, basen, wspaniałe wyżywienie
wszelkie rozrywki dla dzieci i dla dorosłych. Po rozpakowaniu się i po posiłku
poszłyśmy z babcią zwiedzać kaplicę i pozostałe piękne miejsca, których nigdy
nie widziałyśmy. Naprawdę nie mogłyśmy uwierzyć w to, co nas spotkało. Statek
rozpoczął rejs. Ruszyliśmy w dalszą drogę. Następne dni były samą radością dla
mnie. Przecież nie znałam takich luksusów. Każde miejsce i wszystko co mogłam
zobaczyć, było dla mnie bardzo ciekawe i nieznane. Na pokładzie magicy robili
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różne sztuczki krzycząc: Kokos! Marokos! Wtedy ja wciąż biegałam po piętrach za
nimi. Bardzo mi się to podobało i prawie co dzień uciekałam i wciąż mnie szukano.
Babcia bała się, że mogę się zagubić, a nawet wypaść za burtę, chociaż było
wysoko. Dziecięca ciekawość nie miała granic. Do naszego statku podpływały
łodzie z towarem, kosze z koralami, chustkami „gazówkami” i różnymi ozdobami.
Wciągano je na statek linami, wybierano towar wkładano pieniądze i kosze ponownie
wracały na łodzie. Wszyscy cieszyli się z tych zakupów. Pragnęli zawieść coś
dla swoich bliskich. Moja mama z radością kupiła dla swoich pozostawionych
w Polsce dzieci prezenty, bo na to miała pieniądze. Przecież pracowała. Ta wymiana
wszystkich bardzo ciekawiła i cieszyła, a przede wszystkim dzieci, które bardzo
się tym interesowały. Dlatego starsi pilnowali, aby nie doszło do wypadku. Po kilku
dniach takiego handlu, kosze wracały bez towaru i pieniędzy. Zaczęto oszukiwać
i wymiana się skończyła. Statek cały czas płynął. Mieliśmy apel sprawnościowy.
Zakładaliśmy kapoki i poduszki ratunkowe, chociaż okręt poruszał się bardzo
spokojnie. Jednak ten sprawdzian był konieczny. Moja mama przeszła chorobę
morską , dlatego byłam szczęśliwa, że wróciłam pod opieką babci. Widziałam, jak
wyglądał pogrzeb na statku. Oglądaliśmy ceremonię z daleka. Tylko dopytywałam
się babci, czy rekiny nie zjedzą tego nieboszczyka, bo widziałam, jak podpływały
do statku. Babcia odpowiedziała, że nie wie. A zaraz wieczorem powiedziała
do mamy „Genia, jak ja bym umarła na statku, to nie pozwól mnie wrzucić do
morza”. Domyśliłam się, że ciało zjadane jest przez ryby. Na twarzy babci pojawił
się smutek. Wiem kogo miała na myśli. Nie tylko siebie, ale i nas. Przecież ja
często chorowałam, a mama prawie cały czas. Ale modlitwy i prośby pozwoliły
nam przetrwać. Mimo wszystkich cierpień i upokorzeń oraz trosk dopłynęliśmy do
upragnionej ojczyzny. Kiedy statek przybił do portu w Gdyni, ludzie schodzący
z trapu ze łzami w oczach klękali i całowali polską ziemię, dziękując Panu Bogu
za ocalenie i powrót do ojczyzny. Zastanawiam się teraz co mogło wpłynąć na to,
że nikt z naszej całej trójki nie pamięta powrotu z Gdyni do Wizny.

spotkać nas ten sam los zesłania. Jedynie ciocia rozpoznała w żołnierzu mojego
tatę – krzyknęła: „Genia to Bolek”. Po wyjściu z ukrycia rozpoznaliśmy długo
oczekiwanego tatusia, który szedł bardzo zmęczony niosąc na plecach akordeon,
a w obydwóch rękach wielkie paczki. Ubrany był po wojskowemu. Kiedy przywitał
wszystkich i trochę odpoczął zaczął dyskretnie wypytywać mamę o wszystko i starał
się opowiadać o sobie, że 23 kwietnia 1942 roku ze swoim pułkiem przybył do
Palestyny, tam złożył wojskową przysięgę. W ten sposób rozpoczęła się jego droga
do wolności. Wspomnienia o tacie były zamieszczone w „Roczniku Wołomińskim”.

270

W domu
Pierwsze nasze kroki skierowaliśmy do rodzinnego miasta. Zobaczyliśmy ruiny
naszego domu. Po drodze dowiedzieliśmy się, że moje rodzeństwo jest u Andzi,
siostry mamy. Nie wiedzieli o naszym powrocie, dlatego też dla nich to było wielkie
zaskoczenie, a dla nas wielka radość. Łzy i powitania nie miały końca, a do tego
jeszcze doszły nasze relacje i opowiadania o Afryce i naszej podróży. Przez
pewien czas mieszkaliśmy razem u cioci. Do Wizny przyjechałyśmy w sierpniu
1947 roku, a zaraz we wrześniu przyjęto mnie do drugiej klasy i tam ukończyłam
szkołę podstawową. Wspominam rok 1947 jako rok bardzo szczęśliwy dla
naszej całej rodziny. Połączyliśmy się wszyscy razem. W listopadzie przyjechał
nasz tato z wojska. Kiedy zobaczyliśmy żołnierza idącego drogą w naszą stronę
powstał popłoch. Zaczęliśmy się kryć, gdzie kto mógł myśląc, że ponownie może
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W miejscu stacjonowania oddziałów taty odbył się mecz piłkarski.
Powojenne życie w Kolonii – Wizna
Nadeszła pierwsza zima od naszego powrotu do kraju. Nie mogłam się, jako małe
dziecko zaaklimatyzować z uwagi na panujące zimno, w Afryce nieznane. Po raz
pierwszy mając lat 7 zobaczyłam śnieg, który bardzo obficie spadł na naszą spowitą
lodem rzeczkę, popularną strugę, nad którą mieszkała ciocia z moim i ciotecznym
rodzeństwem. Pierwsza próba ślizgania się wypadła niepomyślnie, zakończyła się
nabiciem guza. Dowcipne dzieciaki namówiły mnie, debiutantkę zimowych harców
na zdjęcie obuwia, co miało być bardziej bezpieczne. Skończyło się zmarzniętymi
nogami i płaczem. Dopiero poznałam co to jest lód i śnieg. Pamiętam uczestnictwo
w teatrzyku, w którym padał śnieg, ale zrobiony z płatków papieru. Ten w kraju
uważałam za taki sam i kiedy zaczął padać, wybiegłam boso i od razu wróciłam
z płaczem i pretensją, że nie jest taki sam jak w Afryce. Wszyscy domownicy śmiali
się, a ja zawiedziona płakałam. Nauczyciele zadawali mnóstwo pytań o wszystko
związane z Afryką. Za te opowiadania miałam zawsze dobre oceny. Podobnie,
jak w innych szkołach w czasie przed i poświątecznym na choinkach wisiały
sierpy, młoty i gołąbki pokoju z papieru, ale to już później. Nie wiedziałam co to
oznacza, ale nikt nie chciał wytłumaczyć. Dopiero po pewnym czasie zrozumiałam
znaczenie tych ozdób. W Afryce było inaczej. Ubieraliśmy choinki, ale z drzew
palmowych i ozdabialiśmy je zazwyczaj w aniołki i różne inne ozdoby. Czynili to
uczniowie i harcerze. Stąd głębokie zainteresowanie, dlaczego tutaj jest inaczej,

Maria Sobolewska

Syberia moja i moich rodziców oraz wspomnienia po powrocie

ale musiałam do tego dorosnąć. W szkole najczęściej mówiłam wiersz, który do
dzisiaj zapamiętałam: „Sybiracy w Afryce”
Są tam jagody i maliny
Są też chatki z samej gliny
Kto w Afryce zje banana
To ameba murowana
Są też mrówki i termity
Są też dzieci i kobity
Są lwy, słonie, krokodyle
I bardzo duże żmije
A komary w dużej ilości
Gryzą bez litości
A kim komar się pokrzepi
To malaria się przyczepi
Do kościoła też chodzili
I do Boga się modlili
Żeby wyrwał nas z tego raju
I pozwolił wrócić nam do kraju
Nasze modły pomagały
Z tego raju nas wyrwały
Śpiewaliśmy żegnaj dżunglo, żegnaj cześć.

te niecne podpalenia ludzi podstawionych przez UB. Tata wreszcie nie wytrzymał
i za namową siostry Przedpełskiej przyjechał do Wołomina i tu się osiedlił w 1955 r.
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Z uwagi na dużą odległość do szkoły, tato wynajął mieszkanie w Wiźnie.
Mieszkanie u państwa Steców i budowa nowego domu
Nareszcie mogliśmy się połączyć z całą rodziną mieszkając w wynajmowanym
mieszkaniu. A tato bardzo starał się postawić dom na placu, na którym mieszkaliśmy
przed deportacją. W 1953 r. mój młodszy brat mając cztery lata zachorował na
wyrostek robaczkowy i tak nieszczęśliwie, że nastąpiło błyskawiczne zakażenie
i braciszek zmarł. Ksiądz wyznaczył datę pogrzebu, która na nieszczęście zbiegała
się z dniem pogrzebu „wielkiego” Stalina. I jak nigdy zaprzyjaźniony od lat ksiądz,
na dzień przed, odmówił pochówku w tym dniu. Powiedział: „A jak przyjmie wieś
uderzenie w dzwony? Uznają, że będą dzwony biły i sprzyjały na śmierć Stalina”.
Rodzina przyjęła argumentację księdza i pogrzeb odbył się dzień później.
Długo tam nie mieszkaliśmy, bo do 1955 r. Tata był ciągle nakłaniany na
wstąpienia w szeregi Urzędu Bezpieczeństwa. Ta presja, usiłowanie pozyskania
i urabianie taty nie dały żadnego rezultatu. Tata ciągle uciekał z domu, pracował
w różnych miejscowościach: Osowcu, Warszawie i innych. Często przyjeżdżali pod
dom i czekali na jego przyjazd. Jeszcze przed przymusową, można powiedzieć,
ucieczką z Wizny, dwukrotnie palił się nowo wybudowany dom, który był ponownie
odnawiany z popożarowych zgliszcz. Moja rodzina nie bez racji podejrzewała o
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Wołomin
W 1955 uczyłam się częściowo w Wiźnie i potem w Wołominie. Pamiętam, że
szyłam paski ozdobne na Festiwal Młodzieży. Wspominam też, że nie chciałam
uczyć się języka rosyjskiego, na skutek opowiadań o Sybirze. Przez to miałam duże
kłopoty w szkole i u mamy. Mama wreszcie wyprostowała ten problem mówiąc:
„Dziecko, gdyby nie Rosjanka, która dzieliła się mlekiem uszczuplając porcje
swojemu dziecku, to byś miała problem, aby przeżyć”. Zrozumiałam, że Rosjanie
to dobrzy ludzie, tylko system w którym żyją jest byle jaki. Tato zatrudnił się jako
taksówkarz w Warszawie. Po pewnym czasie udało mu się sprzedać dom i place
w Wiźnie. Kiedy odwiedzam Wiznę zawsze łzy pociekną na widok naszego domu
i miejscowości, z której można powiedzieć że nas wygnano. W Wołominie w tamtych
czasach było niebywale ciężko o mieszkanie, a na dom zbyt mało funduszy. Po
sprzedaży dobytku w Wiźnie uzbierało się na zakupienie placu z małym domkiem na
ul. Kurkowej, w którym zamieszkali stryjkowie Mariani i my. Rodzice w nim mieszkali
do końca swoich dni, a każde z nas założyło swoje rodziny i poszliśmy na swoje.
Rodzice i babcia są pochowani na wołomiński cmentarzu. Tato zmarł w 1974 r.
mając 63 lata, mama w 1999 r. mając 85 lat i babcia w 1974 r. mając 91 lat. Słowa
taty tuż przed śmiercią, który wołał: „Robenek! Czołgi nacierają!”, zmobilizowała
mnie do poszukiwań Robenka. Niestety, do chwili obecnej nie odnalazłam go nawet
z pomocą prezesa Brygady Karpatczyków, w której Tato walczył. Podobnie było
przed śmiercią mamy, która już w stanie choroby ciągle szukała swoich dzieci.
Trochę o sobie
Od 1955 r. jestem mieszkanką Wołomina. To już ponad 60 lat. W 1993 r. odeszłam
na emeryturę, po ponad 38 latach pracy. W międzyczasie w 1980 r. owdowiałam.
Od razu będąc na emeryturze wstąpiłam w 1993 r. do Związku Sybiraków
i niespodziewanie zostałam jego prezesem. Obecnie pełnię funkcję honorowego
prezesa i wspomagam Sybiraków, jak potrafię, czyniąc to zarazem ku pamięci
swoich rodziców i babci. Chcąc spłacić wobec nich swój dług za opiekę i wychowanie
oraz wpajane od dzieciństwa zdanie: „Pomóż biedniejszym i wykorzystywanym”
i oczywiście w hołdzie Sybirakom, którym nie dane było przeżyć tej gehenny
i powrócić do kraju.
Do chwili obecnej otrzymałam ze Związku Sybiraków: Odznakę Honorową
Sybiraka; Odznakę Honorową Związku Inwalidów Wojennych; Złotą Odznakę
Honorową Zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów; Pamiątkowy Pierścień Golgoty
Wschodu; Odznakę Honorową Sybiraka Związku Sybiraków na Florydzie; Krzyż
Zesłańców Sybiru; Srebrną Odznakę Zasłużonego dla Związku Sybiraków; Złotą
Odznakę za Zasługi dla Związku Sybiraków, a także Brązowy Medal za Zasługi
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Klubu Monte Cassino; Krzyż Batalionów Chłopskich; Pamiątkowy Krzyż 3 Dywizji
Strzelców Karpackich; Odznakę Pamiątkową 22 Brygady Piechoty Górskiej;
Srebrny Krzyż Zasługi (2002) oraz medal Zasłużony dla Wołomina (2017);
Odznakę Przyjaciel Dziecka (TPD). Byłam również radną w Wołominie (1974-1982)
i członkiem Samorządu Mieszkańców w Wołominie (1978).
Pragnę nadmienić, że w/w odznaczenia otrzymałam za swoją społeczna pracę,
a także liczne podziękowania w formie dyplomów, listów od wszystkich burmistrzów
Wołomina oraz wielu organizacji i szkół.

Moje
abecadło wołomińskie
II. ŹRÓDŁA,
MATERIAŁY,
WSPOMNIENIA
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018

Piotr Roguski

Moje abecadło wołomińskie
Nie ukrywam, że inspiracją dla tego projektu była słynna publikacja Stefana
Kisielewskiego – Abecadło Kisiela. Ułożony w porządku alfabetycznym zbiór
250 biogramów znanych postaci polskiego życia politycznego ostatnich lat
posłużył autorowi do wyrazistych charakterystyk tych osób, widzianych
w optyce jego własnego, niepowtarzalnego oglądu.
Jak wiadomo, rzeczywistość oglądać i opisywać można z różnych perspektyw.
Mój świat wołomiński lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego stulecia
zachowałem w dość żywej pamięci. Wspominałem go wielokrotnie na łamach
„Rocznika Wołomińskiego”, nie szczędząc ani konkretów, ani fantazji. Tym razem
chciałbym zaproponować Czytelnikom własne Abecadło, tzn. drobny fragment
zbioru haseł dotyczących miejsca, w którym się urodziłem i wychowałem. Inni
autorzy, o ile uznaliby pomysł za sensowny, mogliby go podchwycić i rozwinąć
w wielowątkowe Abecadło wołomińskie. W tym projekcie rejestruję głównie słowa
mojego dzieciństwa. Otaczały mnie zewsząd, jak osoby i rzeczy, obrazy i dźwięki,
smaki i zapachy, których były desygnatami.
Słowa nie tylko nazywają rzeczy, opisują świat, ale nade wszystko wyrażają
uczucia. Mogą z równą siłą koić, leczyć, jak i ranić. Przypominam je, ponieważ giną,
odchodzą do lamusa historii, stają się materiałem słownikowym. A przecież żyły,
dźwięczały w ustach dorosłych i dzieci, porządkowały swój czas. Niech powracają
przy lekturze.
Ancymonek
Słyszałem je w dialektycznej wersji Mancymonek jako synonim niezliczonych
określeń dziecięcych „żywych charakterów”, tłumnie zaludniających podwórka
i ulice. Po wojnie rodziło się dużo dzieci, nie dziw więc, że wszędzie było ich pełno,
psociły i rozrabiały. Inne określenia to: „niezłe ziółko”, huncwot, urwipołeć, gagatek,
urwis, rozrabiaka, diabelskie nasienie, zgrywus itd.
Błoto
Było zawsze i wszędzie. W mokre miesiące zalegało na jezdniach i chodnikach,
nikt go nie sprzątał, co najwyżej rozchlapywały go na elewacje domów kursujące do
huty samochody. W dni letnie i suche grudy błota zamieniały się w pył i kurz wiszący
nad naszymi głowami. Jedyny ratunek w burzy, która na jakiś czas oczyszczała
powietrze okolicy.
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Bumelant
lub Obibok to jedno z podstawowych pejoratywnych określeń w języku wczesnej
propagandy PRL-owskiej. Służyło do ośmieszenia i zohydzenia wszystkich tzw.
„aspołecznych typów”, których obciążyć można było za niepowodzenia gospodarcze
nowej władzy. Słowo „bumelant” wbiło mi się w pamięć dzięki oszklonej tablicy
stojącej przed bramą hucką. Właściwie stały tam dwie tablice: jedna poświęcona
była pozytywnym bohaterom nowych czasów, zwanym „przodownikami pracy”,
druga – negatywnym, czyli bumelantom. Zawierały zdjęcia chwalonych i ganionych
pracowników, opatrzone komentarzami. Okolica nie lubiła oglądać tablic. Napsuły
dużo krwi między ludźmi, ponieważnie odpowiadały ludowemu pojmowaniu
sprawiedliwości. Wszyscy odetchnęli z ulgą, gdy zniknęły sprzed bramy zakładu.

Dom hucki
Dwupiętrowy budynek na rogu Paplińskiego i Mickiewicza, naprzeciwko bramy
wjazdowej do huty, zbudowany jeszcze przed wojną dla rodzin pracowników
zakładu. Mieszkała w nim głównie „starszyzna” hutnicza, ludzie kierujący
trzyosobowymi załogami (majster, pomocnik i odnoszaczka), odpowiedzialni za ilość
i jakość produkcji. Mieli w miarę spore i widne mieszkania, oczywiście bez wygód
w dzisiejszym rozumieniu słowa. Wspólna ubikacja znajdowała się w tyle podwórka.
Każdy miał komórkę, w której przechowywał potrzebne rzeczy. Podwórko, jak
wszystkie dookoła, służyło do wspólnych celów: odpoczynku, zabawy lub drobnych
robót. Mam przed oczyma odpoczywających w letnie dni majstrów, przebranych
po pracy w czyste podkoszulki, czytających gazetę i ćmiących nieodzowną lufkę
do papierosów.
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Ciastko
tortowe kosztowało przez długie lata 2 złote. Wybór był duży: wuzetki, ponczowe,
serniki, bajaderki, makowe, szarlotki, napoleonki, ptysie… Zwykle kupowałem
w niedziele po sumie w cukierni na dawnej Kasprzaka, wcześniej i dziś Kościelnej.
Droga z cukierni do domu była jedną wielką męką pokusy, by uszczypnąć coś ze
słodkiego skarbu.
Ciocia Andzia
Była jasną gwiazdą mojego dzieciństwa, wiadomo - chrzestna. Ale z chrzestnymi
bywa różnie. Jak nie masz szczęścia, ominą cię ciekawe podarunki i musisz
zadowolić się naprędce skleconym łukiem lub jakąś książeczką. U cioci Andzi to co
innego. Gdy pracowała w sklepie GS-u, zawsze chowała dla mnie słodycze i butelkę
wymarzonej oranżady. Ale nic złego nie mogę powiedzieć i o chrzestnym. W czasach
tak ubogich zdobył namiastkę prawdziwego amerykańskiego colta. Po obejrzeniu
wspólnie z kolegami westernu, colt przeżywał nieziemskie zainteresowanie. Każdy
chciał go co najmniej potrzymać. Ze smutkiem muszę przyznać, że niezbyt długo
cieszyłem się prezentem chrzestnego Franciszka.
Czarna wołga
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku głośno było o porwaniach
dzieci. Prym wiodła plotka o „czarnej wołdze”, do której miano zwabiać małe dzieci.
Czy była to w rzeczywistości tylko „plotka”, trudno mi powiedzieć. Na pewno spełniła
swoje ostrzegawcze zadanie. Nie tylko wzmagała czujność mieszkańców, ale
i chroniła dzieci przed łatwowiernymi kontaktami z osobami nieznajomymi. A tych
z racji licznej załogi huty szkła było dużo. Na hasło „czarna wołga” wszystkie dzieci
musiały wracać na swoje podwórko.
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Filcaki
Kapcie z filcu zwane, zależnie od formy, papuciami lub bamboszami. Wycinał
je mozolnie, kleił i suszył na dachu niskich komórek mój chrzestny Franciszek
Wawrzyński.
Fryzjer
Miałem do wyboru, ze względu na bliskość, albo zakład fryzjerski Brzozowskiego,
albo Konarzewskiego. Obydwa mieściły się na ówczesnej ulicy Kasprzaka. Idąc
od strony huty ulicą Mickiewicza na lewo przy rynku urzędował pan Brzozowski,
na prawo – nieco dalej w stronę stacji – pan Konarzewski. Do kogo się udać, było
pytaniem łatwym i trudnym. Obaj mistrzowie grzebienia hołdowali tej samej metodzie
pracy i strzygli dzieci oraz młodzież według ówczesnej mody, tzn. „po męsku
i z grzywką”. Efekt był odstraszający! Czy skręciłem w lewo, czy w prawo, nie miało
znaczenia, decydowały wyłącznie rozmiary kolejki.
Huta
Pamiętam ją „od zawsze”. Pracowała non stop, bez względu na porę roku
i święta; wanien z płynnym szkłem nie dało się przecież wyłączyć. Co najwyżej
ograniczano produkcję, ale serce huty biło nieustannie. Z tego powodu okolica nigdy
nie odpoczywała. Mimo pewnego przyzwyczajenia do rytmu procesu produkcyjnego:
przypływu i odpływu zmieniających się załóg, ruchu samochodów, łuny światła
w nocy z otworów piecowych organizmu nie dało się oszukać. Ludzie stawali się
nerwowi, alergicznie reagowali na siebie i obcych. Ale zakład dawał zatrudnienie,
czyli chleb, a nawet prestiż. Hutnicy byli cenionymi i szanowanymi pracownikami.
Na każdego pierwszego maja Huta Szkła wystawiała najliczniejszych uczestników
pochodu i samochody z asortymentem produkcyjnym. Zafundowała też świetlicę
i pierwszy telewizor w okolicy. Nastrój starszych udzielał się dzieciom. Ratunkiem dla
normalności były wypady nad wodę rzeczki Czarna (Trzeciak), w Górki Mironowskie,
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które wtedy przypominały jeszcze „górki”, czy na okoliczne glinianki. Kłopot w tym,
że wszędzie było daleko i po drodze czyhały niebezpieczeństwa.

Kominiarz
Każde dziecko wiedziało, że na widok kominiarza należało złapać się za
guzik, inaczej szczęście przepadło. Kominiarz mieszkający w naszym domu był
zaprzeczeniem roznosiciela szczęścia. To alkoholik i awanturnik. Wracał późno
w nocy i maltretował żonę oraz małoletnią córkę. Nieraz uciekały do nas, by
przeczekać do rana. Gdy po pijanemu spadł z dachu, wszyscy odetchnęli z ulgą.
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Jedynka
Szkoła podstawowa nr 1 przy ówczesnej ulicy F. Paplińskiego. Odwiedzałem ją
w latach 1952-1959. O szkole rozpisałem się więcej w rozmowie z kolegą klasowym
Ryszardem Michalikiem, zamieszczonej w tomie X „Rocznika Wołomińskiego”.
Jesień
Trudno się było zorientować, kiedy nadchodzi, bo nic jej nie zapowiadało
w naszym otoczeniu. Może jedynie wielki kasztan, mijany na Paplińskiego (Wileńskiej)
w drodze do jedynki i ten przy samej szkole, oblepiony klepsydrami, stojący do dnia
dzisiejszego. Brązowiły się liśćmi i sypały kasztanami, które szybko się kończyły
z powodu wielkiego na nie zapotrzebowania. Coraz krótsze dni przywracały okolicy
brudną szarość, pokrywającą jak liszaje wszystko co żywe i martwe.
Kątnik
Kątnikiem nazywano kogoś, kto „mieszkał kątem”, wynajmował pokój
(pokomorne) lub nawet tylko miejsce do spania. Ciocia Modesta Grudzień, wdowa
wychowująca dwoje dzieci, odstępowała na noc swoją kuchnię, w której nocowali
dwaj młodzi pomocnicy: jeden w fachu piekarskim, drugi - stolarskim. Uczyli się
zawodu, więc wstawali skoro świt i nie było ich cały dzień. Ściągali pod wieczór,
gdy się już ściemniało. Jedyny hałas jaki robili to nocne mycie i wylewanie wody
na podwórko. Oni mieli gdzie spać, ciocia dorabiała parę groszy do renty wdowiej.
Kino
Odwiedzałem dwa kina, najpierw o nazwie „Hel”, usytuowane przy stacji
kolejowej, później – „Kultura”, w sąsiedztwie rynku. Do pierwszego chodziło się
na filmy dla dzieci, do drugiego na westerny. Panoramiczny ekran pozwalał przez
półtorej godziny rozkoszować się światem, którego ze świecą szukać w pobliżu.
W pamięć wryli się aktorzy i bohaterowie. Jeden z nich nazywał się Cochise, czyli po
naszemu Koczis, wódz Apaczów. Imię wodza kojarzyliśmy z nazwiskiem szkolnego
kolegi Zygmunta, który dzięki temu stał się na jakiś czas sławny.
Kolej
Stanowiła wielką atrakcję. Zawsze można było obserwować ruch pociągów
i śledzić podróżnych. Największych przeżyć dostarczały lokomotywy parowe, które
zatrzymywały się na początku peronu w stronę Tłuszcza. Gdy ruszały, wypuszczały
kłęby dymu. Na ten moment czekały grupy odważniejszych, którzy wdrapywali się
na przejście dla pieszych nad torami, zwane „szubienicą”, by znaleźć się w chmurze
dymu. Kto nie czmychnął ze strachu, chwalił się swoim czynem.
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Komórka
Konieczna część każdego domostwa. Trzymało się w niej głównie węgiel i stare
sprzęty. Nadawała się również wyśmienicie do zabawy i w razie konieczności
do ucieczki. Mogę sobie wyobrazić, że w czasie okupacji uratowała niejednemu
śmiałkowi życie.
Konduktor
Pamiętam go, gdy zacząłem dojeżdżać pociągiem do szkoły ze Słonecznej do
Wołomina. Już wtedy otaczała go legenda. To był prawdziwy „kat” na gapowiczów.
Normalnie każdy konduktor wychylał się z łącznika, by dać chorągiewką znać
kierownikowi pociągu do odjazdu, ale nie on. Nie wiadomo, jak się maskował,
ważne, że jego oko bezbłędnie wypatrzyło wskakujących w ostatniej chwili. Zjawiał
się niespodziewanie i tarasując możliwość ucieczki, zaskakiwał swoim groźnym
głosem: „bileciki do kontroli”. Niejeden uczeń, gdy zapomniał biletu i legitymacji,
wolał spóźnić się na lekcję, niż spotkać go na swej drodze.
Lato
Lato zjawiało się zawsze z zakończeniem roku szkolnego. Kto mógł wyjechać
na wieś do rodziny, znikał na dwa miesiące. Dla reszty nastawał trudny czas.
Pozostawał Trzeciak, a wieczorami wałęsanie się po mieście. Wałęsali się dorośli
i młodzież, a obok nich tabuny bezpańskich psów. Rzadko kto wyruszał z domu
bez kija.
Listopadowe wieczory
To najgorszy czas w roku: ciemno i strasznie. Po domach opowiadano sobie
mrożące krew w żyłach historie. Pamiętam opowieść o dwóch kolegach, którzy
założyli się, kto z nich odważniejszy. Trzeba było w letnią księżycową noc pójść
na cmentarz i wbić przy kaplicy kołek przeciwko złym duchom. Jak postanowili,
tak zrobili. Ale tylko jeden wrócił z wyprawy. Drugiego znaleziono martwego. Co
się okazało? Wbijając kołek, nieostrożnie przybił do niego koniec marynarki. Gdy
chciał wracać, coś trzymało go na miejscu. I pękło mu serce, jak mówili ludzie!
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Łaźnia miejska
Położona na skwerku przy ulicy Moniuszki, naprzeciwko dawnego GS-u, została
przerobiona z przedwojennej żydowskiej mykwy. Dzieci nie wiedziały o niczym,
myły się i wygłupiały w najlepsze. Dorośli nie wtajemniczali małolatów w sprawy,
o których nie miały zielonego pojęcia!

Piekarnia
Najbliższa była piekarnia pana Domurata, czasem mówiło się Kubiaka.
Właściciel urzędował w sklepie prawie cały dzień, choć częściej czytał gazetę,
niż handlował. Każdy wiedział, kiedy opłacało się zajść do piekarni, oczywiście
w porze dostarczania świeżego wypieku. Ustawiała się wtedy niezła kolejka,
zwłaszcza w sobotę lub przed świętami. Pan Domurat nie przyjmował zapisów
na chleb, ale prowadził sprzedaż „na zeszyt”. Kto nie mógł płacić na bieżąco,
regulował rachunek na początku nowego miesiąca. Wiele rodzin brało codziennie
„dwa chleby na zeszyt”.
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Morwy
Dzieliły się na białe i czarne. Rosły na skraju polanki prowadzącej na Słoneczną,
nieopodal starego młyna. Zbierali się tam hutnicy po pracy w letnie popołudnia,
w niedzielę przychodziły całe rodziny. Odważniejsi próbowali wdrapać się na
wysokie drzewa w pozyskaniu słodkich owoców.
Nasz dom
O naszym domu napisałem sporo w XII i XIII tomie „Rocznika Wołomińskiego”.
Nie wspomniałem w nich o jednym przypadku, mianowicie o duchach. W naszym
domu straszyło, przynajmniej tak twierdzili dorośli. Straszyło w niezamieszkanej
części strychu. Zakaz wchodzenia dzieciom na niezabezpieczone schody
i wyglądania przez dziurawe okna na ulicę opierał się na prawdziwym wydarzeniu.
W czasie okupacji na balkonie prowadzącym ze strychu Niemcy powiesili młodego
Ogonowskiego. Opowieść działała skutecznie. Nikt z dzieci nie odważył się złamać
zakazu, mógł przecież srodze odpokutować swój czyn.
Odpust
Uroczystość kościelna, stanowiąca niebywałą atrakcję dla całego miasta.
Przypadał na 26 sierpnia jako święto Matki Bożej Częstochowskiej. Zbiegał się
z końcem wakacji i początkiem nowego roku szkolnego, co oznaczało, że dzieci
nie omijało wiele uciech. Odbywał się na rynku, wielkim placu mogącym pomieścić
karuzelę, stanowiska strzelnicze i budy z wyrobami rzemieślniczymi, zabawkami,
słodyczami. Każdy ciułał na odpust pieniądze, a pokus było dużo: piszczałki,
balony, piłki na gumce, wata cukrowa, pańska skórka, lody, oranżada w pękatych
butelkach z klipsem…
Pan Sikorski
Gdyby ktoś zapytał, czy widziałem na własne oczy świętego, bez wahania
odpowiedziałbym, że tak. Pan Sikorski mieszkał niedaleko i miał mały warsztat
stolarski. Kiedy w szkole na lekcji religii ksiądz Januszko opowiedział o św. Józefie
i rozdał każdemu obrazek z jego podobizną, nie miałem najmniejszej wątpliwości,
kogo zobaczyłem. Wszystko się zgadzało: długie siwe włosy, krzaczaste brwi,
dostojna broda i wąsy. Najbardziej uderzyło mnie, że obaj mieli mądre, zapadnięte
oczy i lekko zaznaczony uśmiech na twarzy. Tak, znałem św. Józefa.
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Podwórko
Wszędzie był dom z podwórkiem. Zresztą niepodobna sobie wyobrazić innej
wówczas zabudowy. Podwórko stanowiło naturalne przedłużenie domu. Wychodziło
się „na podwórko”, bawiło „na podwórku”, tam stały komórki, śmietnik i ubikacja
dla wszystkich. Można powiedzieć, że więcej czasu spędzało się na podwórku
niż w domu, czyli w niewielkim, przeludnionym, często zawilgoconym mieszkaniu.
Podwórko żyło wspólnym życiem, od wczesnego rana do późnej nocy. Słychać było
wychodzących do pracy na pierwszą zmianę i tych wracających z ostatniej. Każdy
wiedział o drugim wszystko, uczestniczył w jego życiu. Bez trudu rozpoznawało
się znajome kroki, oddechy, sapania, zamknięcia drzwi, skrzyp schodów, powolny
lub szybki trucht. W tym rytmie codziennych odgłosów ucho łatwo wyłapywało
„obce” dźwięki: najczęściej zabłąkanych psów lub pijanych osobników. W płytki
sen mieszkańców wkradał się każdy niedający się zlokalizować dźwięk. Uchylały
się firanki, a zaspane oczy wypatrywały intruza. Trzeba było przetrzymać tylko
najgorsze miesiące. Gdy wiosenne słońce stopiło śnieg, już człowieka ciągnęło
„na dwór”. A gdzie było najbezpieczniej i pod uważnym okiem matki?
Pranie
To był prawdziwie sądny dzień, kiedy wypadało pranie bielizny, zwłaszcza
pościelowej, czyli dużych sztuk, wymagających dużego kotła i balii, dużej
ilości wody oraz miejsca na podwórku w pogodny dzień. By zgrać te wszystkie
elementy układano grafik podwórkowy, rodziny były liczne i każdy musiał zdążyć
z zapasem na najważniejsze święta. Praczki miały mnóstwo pracy, panowało
ogólne poddenerwowanie, dzieci zapędzano do noszenia wody, a o zabawach
czy grze w piłkę nie było w ogóle mowy. Nie pozostawało nic innego, jak skryć się
w świetlicy huckiej.
Przodownik pracy
Pracownik przekraczający z powodów ideowych wyznaczone normy pracy.
Początkowo była to osoba szanowana w środowisku i nagradzana przez władzę.
Z czasem utraciła swój prestiż, stając się symbolem „naiwniaka”, dającego się
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wykorzystywać. Los instytucji przodowników pracy najlepiej obrazowały dzieje tablic
przed hutą. Pojawiły się na początku lat pięćdziesiątych, później zniknęły na dobre.

atrakcję okolicy. Można powiedzieć, że właściwie każda odzywała się na swój
sposób, tak że trudno było się pomylić, o jaką zmianę chodzi. Lękiem przeszywały
syreny pozaplanowe lub o zmienionej tonacji. Wtedy serca słuchaczy przyspieszały,
głowy wychylały się z okien, a dzieci biegły pod bramę, by przynieść wiadomość,
co się stało.
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Psy
Nie pamiętam, by ktoś w podwórku trzymał psa, nie było tam dla niego miejsca.
Chyba że w obejściu jednorodzinnym, wtedy to co innego. Problemem dzieci były
wolno biegające za słabo zabezpieczonym ogrodzeniem lub całkiem bezpańskie
psy. Nie tylko napędzały strachu, ale i nieźle gryzły, a jeszcze do tego mogły być
zarażone wścieklizną. Do ich zwalczania powołano wtedy urząd hycla bądź rakarza.
Remiza
Kojarzy się od razu ze Strażą Pożarną, ale pełniła jeszcze inne funkcje
użyteczności publicznej. Zapamiętałem walki bokserskie, cieszące się ogromną
popularnością. Któregoś razu natłok chętnych do obejrzenia lokalnych sław boksu
był tak wielki, że jako wyrostek zostałem wraz z szybą wepchnięty do środka.
Skończyło się interwencją Milicji Obywatelskiej i wielkim strachem.
Rzeźnik
Nikt nie używał oficjalnej nazwy „sklep mięsny”, okolica pozostała przy
przedwojennym „rzeźniku”. Wygląd sklepu i perypetie związane z zaopatrzeniem
w wyroby mięsne opisałem w „Roczniku Wołomińskim”.
Siksa
Znaczyło to samo co „siusiumajtka” lub „smarkula”, czyli określało młodą
dziewczynę, trochę „rogatą”, wzbudzającą swoim zachowaniem zastrzeżenia.
Nie ma wątpliwości, że słowo przeszło do potocznej polszczyzny z języka jidysz.
Swatka
Pani Szulcowa była jednoosobowym biurem wszelkiego możliwego pośrednictwa.
Wiedziała o potrzebach mieszkańców prawie wszystko: kto chce sprzedać (kupić)
dom, plac i inne rzeczy, kogo trzeba ożenić (wydać za mąż), kto pomoże w razie
choroby… Gdy zachodziła do nas, przez godzinę dom huczał od plotek, a dzieci
robiły, co chciały.
Syrena hucka
Odzywała się w ciągu doby cztery razy, tyle ile zmian hutniczych wymieniało
się przy wannach szklarskich. Kierowana była wyłącznie do najważniejszych
pracowników, tych na produkcji. Reszta załogi stanowiła dla niej tło, wyłączając
dyrekcję i administrację huty, które pracowała we własnym rytmie. Nazywaliśmy
je wedle pory zmianowej: poranna, południowa, wieczorna i nocna. Najdostojniej
odzywała się syrena południowa, która jak hejnał mariacki stanowiła prawdziwą
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Szarość
To połączenie bieli i czerni, innymi słowy bezkolorowość. Szare, bez koloru
i wyrazu, były nasze domy, podwórka, ulice… Gdy do nich wracam pamięcią,
przypomina mi się wiersz Władysława Broniewskiego Ulica Miła.
W każdym domu cuchnie podwórko,
w każdym domu jazgot i turkot
błoto, zaduch, wilgoć, gruźlica
Miła ulica,
Miła ulica.
Szlachtuz
Najwyższa komórka, służąca przed wojną do „szlachtowania”, czyli uboju
zwierząt, z których przygotowywano wyroby mięsne. Po nastaniu władzy ludowej,
gdy zabroniono hodowli i uboju świń trzymanych w komórkach, szlachtuz stracił
swoje pierwotne przeznaczenie. Ale nazwa pozostała do końca żywota posesji.
Szpital
Nazwa „szpital” nie wzbudzała zaufania podwórka. Panowało przekonanie, że
jest to miejsce, do którego się przychodzi, ale z którego nie wychodzi się o własnych
siłach. Najlepszym dowodem na słuszność takiego myślenia był przypadek pana
Dzieciaka, znajomego rodziny. Nikt nie wiedział, co mu dolega, ale wiedział, że
pan Dzieciak nie wrócił już ze szpitala przy ulicy Powstańców 3.
Szycie
Gdyby ktoś nocą przeszedł się naszą ulicą, zobaczyłby długo świecące się
w kuchniach żarówki. To gospodynie, obrobiwszy się z pracami domowymi,
ślęczały nad ubraniami, reperując własnej rodziny i jeszcze szyjąc zamówienia
na bazar. Asortyment określały okazje i pory roku. Najwięcej zamówień było
w maju i czerwcu, gdy zaczynały się pierwsze komunie, a zaraz po tym – koniec
roku szkolnego. Tworzyły się sąsiedzkie kooperatywy: pożyczano sobie maszynę
do szycie, wymieniano materiałami, omawiano problemy techniczne. Dzieci nie
zastanawiały się, skąd matki czerpały siłę, by wstać przed nimi i wyprawić do szkoły.
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Święconka
Chodzenie ze święconką było obowiązkiem i przywilejem dzieci. Obowiązek
zawsze jest przykry, wymaga poświęceń. Należało wcześniej wstać
i z przygotowanym koszyczkiem udać się do kościoła, najlepiej przed godziną
ósmą. W nagrodę miało się prawo do dłuższego przebywania tego dnia poza
domem: obserwacji zmiany strażaków pilnujących grobu, zdobycia wody święconej
i fragmentu cierni.

Wolny czas
Takiego określenia nie słyszałem w dzieciństwie. Powód był prosty: nikt nie miał
„wolnego”, nie nudził się. W soboty dorośli pracowali, dzieci chodziły do szkoły.
Jedynie niedziele i święta były wolne, ale tylko z nazwy. Przecież gospodynie kiedyś
musiały posprzątać mieszkanie, przygotować jedzenie na kilka następnych dni,
dokończyć zaczęte prace. Niedzielny „wolny czas” kobiety odsiadywały w kościele
na wieczornym nabożeństwie, ucinając sobie zdrową drzemkę. Nieporównanie
lepiej mieli mężczyźni. Zawsze znaleźli okazję, by pograć w karty i napić się wódki.
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Tajniak
Niby „tajny” współpracownik władzy, a cała okolica wiedziała, kim jest. Przyjaźnił
się z rodziną mojego dobrego kolegi szkolnego, zachodził do nich często, więc stał
się jakby „swój”. Wtedy przymykano okna, zasuwano firanki i cichły radia ustawione
na odbiór Wolnej Europy. Kilka razy okazał się „swoim chłopem” i załatwił dla
chłopaków z podwórka bilety do kina. Pewnie miał coś na sumieniu, inaczej nikt
by go nie nazywał „tajniakiem”.
Trzepak
Słynny punkt spotkań mieszkańców, starszych i młodszych. Właściwie miał
przeznaczenie czysto praktyczne, ale wyśmienicie nadawał się i do wygłupów
dzieciarni. W naszej okolicy był tylko jeden, na podwórku huckim, stąd jego wielkie
powodzenie. U nas trzepało się chodniki na płocie. Gdy znudziła się gra w piłkę
na podwórku Piotrka Rusina, zgraja dzieciaków z sąsiedztwa przenosiła się na
trzepak hucki i obsiadała go jak stado wróbli, krzycząc i swawoląc. Latem, gdy starsi
chcieli posiedzieć w spokoju na podwórku, zawsze zjawiał się ktoś z dywanem czy
chodnikiem i było po zabawie.
Trzy siostry
Nie ze sztuki Antoniego Czechowa, a wołominianki, z domu Rabińskie: Filomena,
Modesta i Leokadia. Wcześnie wyszły za mąż, urodziły dzieci, pochowały mężów.
Ich życie ułożyło się w los wdowi. Filomena przeżyła we wdowieństwie trzydzieści
pięć lat, Modesta czterdzieści dwa, Leokadia równo czterdzieści.
Wiosna
Przychodziła na początku kwietnia. Pierwszymi jej zwiastunami były suche, pełne
kurzu ulice i pękające pączki bzu, który rósł gdzieś na placu w drodze do szkoły.
Woda sodowa
czyli Sodówka, napój gazowany, podobnie jak oranżada, obiekt westchnień
i marzeń dzieci. Wodę piło się z syfonu szklanego, a oranżadę z butelek zamykanych
klipsem.
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Wróble, gołębie i inne ptaki
Najwięcej było wróbli. Skrywały się, gdzie mogły, głównie w otworach pod
dachami kamienic. Szare jak otoczenie wiodły spokojny żywot, bez naturalnych
wrogów. Rzucały się w oczy jedynie po burzy, gdy w ogromnych kałużach zażywały
kąpieli. Czasem odbywały „ptasie wesele”, obsiadając gromadnie naszą gruszkę
w podwórku. Gołębie i inne ptaki odwiedzały nas sporadycznie. Syrena hucka
zazdrośnie strzegła swojego terenu i nie wpuszczała intruzów na teren zakładu.
Zima
Kojarzy mi się wyłącznie z ulicą Miłą, tzn. krótkim wybetonowanym odcinkiem
między Daszyńskiego a Mickiewicza. Gładka nawierzchnia i niewielki ruch pozwalały
na szaleństwa łyżwowo-saneczkowe. Zdarzały się lata, kiedy ten odcinek zamieniał
się w jedną długą ślizgawkę.

KronikaII.internatu
Technikum
Przemysłu WSPOMNIENIA
Szklarskiego (1964–1968)
ŹRÓDŁA,
MATERIAŁY,

287

„Rocznik Wołomiński”
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Ryszard Musiałowicz

Kronika internatu Technikum Przemysłu Szklarskiego
(1964–1968)
Jest to kronika pisana przez uczniów. Z uwagi na złą jakość kilku
fotografii zrezygnowano z publikacji niektórych. Wypadało dodać w ramach
uzupełnienia, że w poprzednim roku uczeń kl. IV Krzysztof Lewandowski
wygrał konkurs czytelniczy dla województwa warszawskiego. Ten sam uczeń
wygrał konkurs na nazwę popularnej kawiarni warszawskiej na MDM-ie. Nosiła
ona przez kilkadziesiąt lat nazwę: „Uśmiech”, a w nagrodę otrzymał bezpłatną
wejściówkę na miesiąc. To był dość uniwersalny uczeń z naszego internatu,
prowadził nawet jako konferansjer pochody 1-majowe dla miasta Wołomina.
Na końcu artykułu małe podsumowanie.
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Kronika internatu Technikum Przemysłu Szklarskiego (1964–1968)

Pierwszym poważniejszym wydarzeniem w internacie, o którym Księga ta
przemilczeć nie może i w sprawie którego pamięć moja nie może być zawodna,
było zebranie Rady Internatu.

Redaktorami audycji i jej spikerami są uczniowie, członkowie sekcji kulturalnooświatowej na czele z uczniem kl. V Piotrem Roguskim. Pierwsza audycja miała
charakter bardzo uroczysty i oficjalny, chociażby dlatego, że zaszczycili studio
swym przybyciem honorowi goście: kierownik internatu pan J. Lewandowski
i profesor z naszej szkoły inż. Nowotny. Po uroczystym otwarciu audycji poprzez
ceremonialne przecięcie wstęgi w kancelarii dokonane przez pana kierownika,
pogadankę na temat historii szkolnictwa szklarskiego w Polsce wygłosił inż.
Nowotny. Audycja zawierała również ciekawostki internackie oraz życzenia dla
kolegów. Studio Rozmaitości zyskało już w internacie popularność. Świadczy
o tym zainteresowanie koleżanek i kolegów audycją, ich ocena Studia wypadająca
dość korzystnie. Koleżanki i koledzy biorąc pod uwagę fakt, że wiek młodzieńczy
wymaga nieco rozrywki tanecznej – zorganizowali zabawę. Przed zabawą było
oczywiście dużo pracy. Dekoracja sali i bufetu, dobranie odpowiedniej muzyki,
zorganizowanie aparatu zabawiającego uczestników. Wszystko wymagało kilku
niedospanych nocy. Trud przyniósł jednak owocne wyniki. Zabawa ogólnie była
udana. Wpłynął na to głównie czynnik najważniejszy: przybycie młodzieży. Prócz
młodzieży internackiej, teren zaszczyciły przybyciem koleżanki i koledzy z Liceum
Ogólnokształcącego, Technikum Ekonomicznego, Liceum Pedagogicznego oraz
Szkoły Medycznej. Sala gimnastyczna, na której zabawa się odbywała, wypełniona
była całkowicie roześmianą, rozbawioną młodzieżą. Po każdym tańcu wielu
kolegów odprowadzając koleżanki na miejsca, które stanowiły krzesła ustawione
dookoła sali, z rozgoryczeniem stwierdzało, że miejsca są już zajęte. Na zabawie
bawiła się prawie cała młodzież. Piszę „prawie”, gdyż nie można objąć mianem
bawiącej się młodzieży – grupki uczniów tzw. „podpieraczy”, którzy to z obawy,
że bez ich podpory ściany sali pękną od szumu muzyki i zawalą się na głowy,
czy to z przekonania, że jest to mecz na którym występują w formie kibiców, nie
odważyli się poprosić koleżanek do tańca. Na szczęście były to tylko wyjątki i ich
pesymistyczne ustosunkowanie do tańczącej młodzieży, nie popsuło całokształtu
zabawy. Młodzież zmęczona tańcem i gwarem sali, mogła przejść do sali nr 11, czyli
do bufetu, gdzie panowała cisza i gdzie można było przy małej kawie i ciastkach
zawrzeć bliższą znajomość. Tak bawiono się do godz. 23.00. Po wybiciu tej godziny
młodzież internacka zmuszona była na udanie się /nie bez protestów i próśb o
przedłużenie zabawy/ do pokoi sypialnych. Młodzież poza miastowa natomiast,
odprowadzona przez kolegów z internatu powędrowała opowiadając wrażenia
z zabawy do pociągu. Studio Rozmaitości kontynuując swą misję informacyjną
w internacie nadało drugą z kolei audycję. Dużo miejsca w tej audycji poświęcono
pogadance politycznej wygłoszoną przez kol. Puchniarskiego, którego interesują
głębiej sprawy na świecie, zapoznał młodzież z kampanią wyborczą w USA.
Dużo do powiedzenia, a właściwie do zaśpiewania w drugiej audycji miał zespół
„Laboga Stompers”. Skład tego zespołu stanowią koledzy z czwartych i piątych
klas. Zapowiada się on dość dobrze. Istnieją wprawdzie duże niedociągnięcia
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Co się zmieni w internacie?
Na ważność tego zebrania wpłynęła rola Rady i jej znaczenie dla życia uczniów.
Radę Internatu stanowi grupka młodzieży o największych walorach organizacyjnych.
Jest ona głównym organem uczniowskim, od którego zależy poziom życia w
internacie. Istniała ona od założenia placówki. Zmieniał się tylko jej skład. Obecnie
kierownicze role w niej powierzono wybranym uczniom z klas V i VI. Powodem
zebrania, na które przybył kierownik internatu pan J. Lewandowski, całe grono
wychowawców oraz młodzież. Omówiono najbardziej palące sprawy organizacyjne.
O planach podjętych przez poszczególne sekcje dowiedzieli się zebrani uczniowie
z wypowiedzi jej przewodniczących. Plany są duże. Jeżeli zostaną zrealizowane
w ciągu roku szkolnego, młodzież nie będzie miała możliwości ani czasu na nudy i jej
życie będzie na pewno ciekawe i przyjemne. Kontakt ze światem i jego problemami
będzie mogła zachować poprzez czasopisma i gazety, które będą znajdowały się
w czytelni prowadzonej przez koleżanki z sekcji kulturalno-oświatowej. Organizowane
będą zabawy i zgaduj – zgadule. Zapaleni miłośnicy szachów i gry ping - ponga
będą mieli możność wykazania się swym poziomem intelektualnym i zręcznością
w organizowanych przez sekcję rozgrywkach. W internacie będzie czysto i przytulnie
dzięki działalności sekcji porządkowej. Nie należy również pominąć zamierzeń
sekcji, której celem jest dbanie o sytość naszych organów pokarmowych połączone
z estetyką i kulturą na stołówce w czasie spożywania posiłków. Jest nią sekcja
gospodarcza. Ostatnio istnieją w niej pewne niedociągnięcia, które członkowie
przyrzekli zlikwidować. Zebrania Rady Internatu wypełniły właśnie powyższe
sprawy, które możemy uznać za najważniejsze czynniki wpływające na życie
internackie. Dyskusje na ich tematy podjęto po wypowiedziach przewodniczących
sekcji. Głos zabierali: kierownik internatu pan Lewandowski i młodzież. Ogólnie
o dyskusji tej można powiedzieć, że była jak najbardziej pożyteczna. Pan
kierownik ustosunkował się do zamierzeń sekcji pozytywnie, uznał je za słuszne
i mądre. Biorący udział w dyskusji uczniowie traktowali omawiane sprawy zupełnie
poważnie i ich wypowiedzi pozwoliły na zorientowanie się w dążeniach młodzieży.
Tak więc zebranie Rady Internatu było prawdziwym dowodem, że młodzież umie
samodzielnie myśleć i wie czego powinna wymagać od sekcji, aby uprzyjemnić
życie sobie i innym. Sekcja kulturalno-oświatowa, której przewodniczącym jest kol.
Filipow, zaczyna realizować swe zamierzenia podjęte na zebraniu Rady Internatu.
Dowodem tego jest nadanie pierwszej audycji „Studia Rozmaitości” powstałego
z inicjatywy sekcji. Nazwę swą zawdzięcza ono zadaniu, jakie postawiło przed sobą.
Mianowicie audycje zawierać będą ogólne internackie ciekawostki, wiadomości ze
świata, nieco polityki oraz to czemu większość chętnie się oddaje czyli nieco krytyki.
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w repertuarze i dykcji zespołu lecz nie można ich zbytnio krytykować, biorąc pod
uwagę fakt, że zespół ten dopiero się tworzy. Studio Rozmaitości zgodnie ze swą
misją nadało jeszcze ogólne wiadomości internackie. Nie zapomniano również
o piosence, którą dedykowano panu kierownikowi.

pilnowanie, aby zawodnicy nie otrzymywali pomocy słownej w formie podpowiedzi,
które niezbyt dobrze świadczyły o kulturze tych z ust, z których wyszły. Po debiucie
klas czwartych audycje nadal są prowadzone przez klasy V. Dzisiaj z kolei nadano
czwartą z kolei audycję Studia Rozmaitości. Audycję ożywiła bardzo powieść
radiowa. Autor /jest nim jeden z uczniów/ pragnie utrwalić na papierze codzienne
życie w internacie z jego najgłębszych zakątków. Pierwszy odcinek zawierał opis
ranka jednej z sali internatu. Poprzez Studio Rozmaitości młodzież dowiaduje się
o zmianach, jakie zachodzą w internacie. Ostatnia informacja była korzystna. Życie
w internacie zmienia się na lepsze. Szkoła nasza wzięła udział w konkursie „Zabawa
jakiej nie było” organizowanym przez kilka warszawskich organów młodzieżowych.
Konkursową zabawę urządziła w TPSz., sekcja kulturalno-oświatowa. Zabawę tę
rzeczywiście można uznać za specjalnie udaną. Bawiła się cala młodzież, zniknęli
dostrzegani na poprzedniej zabawie tzw. „podpieracze”. Były bardzo pomysłowe
dekoracje na sali, liczne przybycie młodzieży, wszystko to wpłynęło na jej dobry
smak. Młodzież bawiła się kulturalnie, co utwierdziło jeszcze bardziej opinię
o zabawach w TPSz. głoszone przez jej rodziców. Rodzice bowiem z całkowitym
spokojem pozwalają uczniom na uczestniczenie na wieczorkach TPSz. uważając
je za prawdziwie kulturalne i przyjemne. Duży wpływ na te opinię ma niewątpliwie
dobra organizacja zabawy. Pilnowanie porządku przy wstępie, aby nieprzyjemny
incydent nie zdarzył się na sali zabawy, przygotowanie programu rozrywkowego,
aby zabawa nie ograniczała się jedynie do tańca, wreszcie estetyka i kultura
w bufecie, wszystko to niewątpliwie zależy od organizacji i wszystko to można
było na zabawie tej znaleźć. Teren zabawy zaszczycili swym przybyciem dyrektor
szkoły pan P. Rostkowski oraz przedstawiciele władz powiatowych. Ich opinie
o zabawie były jak najbardziej pozytywne. Internat zastępujący młodzieży rodzinny
dom przez pięć lat musi ją wychowywać. Jednym z punktów wychowawczych,
których wpojenie w umysły młodzieńcze jest niezbędne dla przyszłego jej dobra jest
akcja przeciwalkoholowa. W ramach tej akcji prowadzonej przez powiatowy komitet
Przeciwalkoholowy i Wydział Zdrowia, dziś właśnie zostały urządzone rozrywki
półfinałowe do zgaduj-zgaduli. Rozrywki obejmowały pytania z zakresu ujemnego
wpływu alkoholu na organizm ludzki oraz z zakresu gruźlicy, która wprawdzie
z alkoholizmem niewiele ma wspólnego, jednak ze względu na swe ujemne
znaczenie jest choroba społeczną atakującą większość organów wewnętrznych
i musi być przez uczniów doskonale znana. W skład jury czuwającego nad właściwą
oceną zawodników weszły przedstawicielki Powiatowego Wydziału Zdrowia
i Komitetu Przeciwalkoholowego oraz lekarz medycyny Z. Socjusz. Zawodnicy
pragnący wziąć udział w rozgrywkach zgłaszali swą kandydaturę, wcześniej
wymagała odpowiedniego przygotowania. Pytania nie były zbytnio trudne, dużo więc
było odpowiedzi dobrych. Największymi wiadomościami wykazali się uczniowie:
R. Popławski, R. Galant, J. Łempicki, W. Smoleń, S. Lechowicz. Oni też weszli
do finału mającego się rozegrać za tydzień. Rozgrywki półfinałowe miały duże
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Audycja i jej odbiorcy
Młodzież internacka pragnąca wykazać się poziomem intelektualnym będzie
mogła zrealizować swoje pragnienia biorąc udział w rozgrywkach półfinałowych do
ogólnej zgaduj-zgaduli organizowanej przez sekcję kulturalno-oświatową. W skład
zgaduj-zgaduli wchodzą rozgrywki o kilku tematykach. Dzisiaj odbyły się rozgrywki
z zakresu geografii dla klas pierwszych, drugich i trzecich oraz rozgrywki z zakresu
techniki dla klas czwartych i piątych. Rozgrywki zyskały sobie dużą popularność.
Przybyła na nie większość młodzieży. Być może wpłynęła na to dobra organizacja
rozgrywek, przygotowanie programu rozrywkowego i prowadzenie rozgrywek
w uroczystej i przyjemnej formie. Same rozgrywki dały nieoczekiwane wyniki.
Z zakresu geografii uczeń klasy pierwszej G. Bader wykazał się największymi
wiadomościami zdobywając pierwsze miejsce przed uczniem klasy trzeciej Adamem
Dumą. Z zakresu techniki zwyciężył uczeń klasy piątej Z. Lewicki przed uczniem
klasy czwartej R. Popławskim. Audycje Studia Rozmaitości dotąd redagowane były
przez kolegów z klasy V –tej. Trzecią z kolei audycję zredagowali koledzy z kl. IV dla
zestawienia swych umiejętności z umiejętnościami poprzedników. Audycja wypadła
dość korzystnie. Podobnie jak w poprzedniej wystąpił kol. Puchniarski ze swoją
prelekcją. Tym razem poruszył sprawy krajów nowo wyzwolonych i wyzwalających
się. Zmianą w programie audycji była bardziej humorystyczna jej forma oraz mniej
krytyki. Redaktorzy potrafili w bardziej dostępnej formie przedstawić poważniejsze
problemy życia internackiego. Niektórym krytykom audycji /większość młodzieży/
niezbyt odpowiadała ta forma. Muszą oni jednak przyznać, że bardziej docierają do
świadomości uwagi podane w humorystycznej formie. Wiedział już o tym Krasicki,
który satyrycznie krytykował niedociągnięcia społeczeństwa. Krytyka podana
w audycji nie ma takiej rozpiętości zagadnienia, jednak mimo to może forma
Krasickiego w niej się przyjmie. Ze względu na zainteresowanie, jakie wzbudziła
w ostatnich dniach Olimpiada następnymi rozgrywkami do ogólnej Zgaduj-zgaduli,
została dziedzina aktualna – sport. Zgaduj zgadula, podobnie jak poprzednie
prowadzona była przez kol. W. Filipowa. Została ona jednak słabiej organizacyjnie
przygotowana. Sekcja kulturalno-oświatowa nie zdążyła przygotować programu
rozrywkowego, który jest podporą wszelkich rozrywek. Niemniej jednak walka
o pierwsze miejsce była pasjonująca i ciekawa. Chodzącą żywą encyklopedią
sportową okazał się kolega z czwartej klasy J. Kujawa, zdobywca pierwszego
miejsca. Dużymi wiadomościami wykazał się również uczeń klasy III T. Siwiński. Tak
więc najbardziej interesuje się sportem klasa IV i III. W rozrywkach półfinałowych
nad właściwą oceną zawodników czuwało jury. Ich zadaniem było również
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znaczenie dla kształtowania się świadomości młodzieży o szkodliwości alkoholu.
Były one połączeniem przyjemności z pożytecznością. Dla młodzieży nie biorącej
bezpośredniego udziału w rozgrywkach stanowiły rodzaj rozrywki i jednocześnie
wykładu ujętego w przyjemnej formie. Zawodnikom dały natomiast satysfakcję
i zadowolenie z otrzymanej nagrody, skromnej wprawdzie lecz wartościowej jako miłą
pamiątkę. Zgodnie z zapowiedzią odbył się dziś finał zgaduj-zgaduli organizowanej
przez Powiatowy Wydział Zdrowia i Powiatowy Komitet Przeciwalkoholowy. Wzięli
udział koledzy, którzy wykazali się największymi wiadomościami w rozgrywkach
półfinałowych. Finał ze względu na to, że wyłaniał spośród pięciu zawodników
o dużym zakresie wiedzy jednego najlepszego, musiał mieć większy poziom
od poprzednich rozgrywek. Właściwe odpowiedzi wymagały dużo inteligencji
i wyższego poziomu intelektualnego ze strony zawodników. Ze względu na
ograniczony czas, odpowiedzi musiały zawierać tylko wiadomości najistotniejsze.
Same pytania nie były zbyt trudne. dużą trudność natomiast stanowiło właściwe
sprecyzowanie odpowiedzi. Przez te trudności z najlepszymi wynikami przeszedł
kolega z klasy czwartej Ryszard Popławski. Oprócz dużych wiadomości z dziedziny
szkodliwości alkoholizmu i gruźlicy odznaczył się on inteligencją. Jego odpowiedzi
zawierały wiadomości rzeczowe pozbawione tzw. pływania cechującego niektórych
spośród innych zawodników. Podzięką ze strony organizatorów za zainteresowanie
zawodników omawianą dziedziną i wykazanie dużych wiadomości były nagrody.
Nasze życie 1965/66
Tak jak co roku, tradycyjnie pierwsza uroczystością w naszym drugim „domu” było
rozpoczęcie życia internackiego. Na uroczystość te przybyło kierownictwo internatu,
grono wychowawców oraz cała młodzież. Wśród młodzieży ujrzeliśmy wielu nowych
kolegów z kl. I. Znaleźli się oni w zupełnie innym środowisku z daleka od rodziców.
Do nowego zbiorowego życia trudno jest im się przyzwyczaić. Dużą pomocą
w dostosowaniu się do zdyscyplinowanego życia w internacie jest dla nich miłe i
ciepłe przyjęcie ze strony wychowawców, kolegów. Z takim właśnie przyjęciem
spotkali się na uroczystości. Tradycyjnie rozpoczął ją pan kierownik. Zapoznał
on nowo przybyłych z regulaminem internackim, tak wiele się różniącym od ich
regulaminu domowego. Jednocześnie nowi koledzy poznali grupkę najpoważniejszej
młodzieży o największych walorach organizacyjnych stanowiących Radę Internatu.
I tak więc poznali przewodniczącego Rady, komórkę najbardziej reprezentacyjną
kol. Antoniego Polaka. Z żalami i pretensjami dotyczącymi żywności i oby takich
pretensji było jak najmniej mogli zwracać się do przewodniczącego sekcji.
Młodsi uczniowie poznali głównych przełożonych w szkole i w internacie
oraz członków Rady Internatu. Poznali Pana dyrektora P. Rostkowskiego, pana
kierownika internatu J. Lewandowskiego, pana mgr St. Piotrowskiego, pana
wychowawcę Gumińskiego i swych starszych kolegów, prowadzącego sekcję
gospodarczą kol. Adama Dumę. Odtąd do sprzątania internatu w niedzielę, jak
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Kierownictwo i Rada internatu TPSz.
anioł czystości miał prawo przydzielać ich przewodniczący sekcji porządkowej
Ryszard Popławski. Poznali też Mirosława Niedzielskiego przewodniczącego sekcji,
która ma w internacie najszersze pole działania. Sekcją tą jest sekcja kulturalnooświatowa. Rok szkolny 1965/66 jest rokiem, w którym życie w internacie płynie
pod hasłem - „chcemy mieszkać kulturalnie i być za wszystko współodpowiedzialni”
dla omówienia realizacji tego hasła oraz dla ustalenia planu pracy poszczególnych
sekcji zostało zwołane pierwsze zebranie Rady Internatu. Rada Internatu jest
organem władzy uczniowskiej na terenie internatu. Od jej działalności zależy poziom
życia w internacie. dlatego jej zebranie ma duże znaczenie dla całej młodzieży. Po

Młodzież internacka chcąca
dowiedzieć się nowości
z kraju i ze świata gromadzi
się w czytelni, gdzie
znajdują się czasopisma.
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rozpoczęciu zebrania dokonanym przez kol. Antoniego Polaka oraz po zaproszeniu
do stołu prezydialnego grona wychowawców, głos kolejno zbierali przewodniczący
poszczególnych sekcji, którzy naświetlili plany na najbliższą przyszłość.

Czytelnia prowadzona przez panią wychowawczynię Elę Lewandowską czynna
jest codziennie i codziennie ma wielu zwolenników.
Plany są duże. Jeśli zostaną one w pełni zrealizowane nikt w internacie nie
będzie miał czasu na nudę. Sekcja kulturalno-oświatowa kontynuując dzieło
podjęte przez poprzednią sekcję i będzie prowadzić Studio Rozmaitości. Zostanie
wprowadzona jedynie mała zmiana w samym układzie programu Studia. Odtąd
Studio będzie nadawało najpopularniejsze przeboje piosenkarskie świata i Polski,
przeplatane aktualnymi wiadomościami internackimi. Sekcja doceniając fakt, wiek
młodzieńczy, wymaga nieco rozrywki tanecznej zorganizuje kilka ogólnoszkolnych
zabaw tanecznych. Prócz tego w sobotnie popołudnie dla umilenia czasu młodzieży
będą organizowane wieczorki. Intelektualiści internatowi będą mogli wykazać się
swymi wiadomościami w konkursach i zgaduj-zgadulach. W internacie będzie
czysto i przytulnie, dzięki działalności sekcji porządkowej. Sekcja ta ma zamiar
zorganizować konkurs czystości między sypialniami. Poczynione zostały pewne
zmiany w sposobie przechowywania żywności oraz sprzętu do jej spożywania.
Odtąd żywność przywożona przez uczniów z domu będzie przechowywana
w stołówce w szafkach, a nie jak dotąd w salach. W ten sposób zostaną rozszerzone
możliwości utrzymywania czystości w sypialniach. Zebranie Rady Internatu. Męska
część młodzieży internackiej interesuje się modelarstwem i majsterkowaniem.
Kierownictwo internatu, aby skierować te zainteresowania na właściwe tory założyło
kółko modelarskie prowadzone przez instruktora. Kółko otrzymało wyposażenie
widoczne na zdjęciu i już niebawem będziemy mogli oglądać prace wykonane przez

jego członków, a zebranie zakończyło się dyskusja nad omawianymi sprawami.
Koledzy uznali plan pracy za bardzo korzystny dla podniesienia poziomu życia
w internacie. Po wprowadzeniu niewielkich zmian do zamierzeń sekcji, po
uzupełnieniu planu pracy nowymi propozycjami wysuniętymi przez kolegów,
poszczególne sekcje mogły przystąpić do realizacji swoich zamierzeń. Sekcja
kulturalno-oświatowa realizując zamierzenia podjęte na zebraniu Rady Internatu
zorganizowała pierwszą ogólnoszkolną zabawę. Ze względu na to, że sala
gimnastyczna po remoncie nie została jeszcze oddana do użytku, zabawa została
zorganizowana na stołówce. Z tego względu sekcja spotkała się z dodatkowymi
trudnościami. Najtrudniej było przygotować dekoracje.
Zabawa była niezbyt udana. Niewielka stołówka nie była w stanie pomieścić
przybyłej młodzieży. Bawiła się tylko młodzież zaproszona i niewielka część
młodzieży internackiej. Z pewnych względów akustycznych muzyka płynąca
z magnetofonu była tak cicha, że mogły ją słyszeć jedynie osoby najbliżej tańczące.
Zdarzały się więc przypadki, że koledzy nie słysząc brzmiącej muzyki tańczyli
w przerwie między tańcami. Często też rytm melodii nadawały kolegom ruchy
osób bliżej tańczących. Za nieudaną zabawę należy obwinić jedynie sekcję
kulturalno-oświatową. Być może sekcja nie miała jeszcze wielkiego doświadczenia
w organizowaniu zabaw. Zabawa ta była ich debiutem organizacyjnym w tym roku.
Na pewno w przyszłości ucząc się na popełnionych błędach zorganizuje ona dobrą
zabawę, na którą wszyscy czekamy.
„Ryczące pudła”
Uczniowie kl. V pod kierownictwem wychowawcy pana Gumińskiego,
zorganizowali ciekawy wieczorek rozrywkowy. Na wieczorek złożyły się skecze,
piosenki i gry. Atrakcją wieczoru był występ zespołu „Ryczące Pudła”. Zespół
ten składający się z 5 kolegów ze starszych klas wystąpił z programem „Echa
Warszawy”. Charakterystyczny strój zespołów podwórkowych z lat trzydziestych,
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doskonała parodia tych zespołów, wszystko to złożyło się na dużą popularność
„Ryczących Pudeł”. Duże emocje przyniosła też gra. Wzięła w niej udział między
in. wychowawczyni pani Lewandowska. Wieczorki zapoczątkowane przez klasę
V, mają być urządzane przez dalsze grupy. Zgodnie z tym następny wieczorek
urządziła klasa IV pod bacznym okiem pana kierownika Lewandowskiego.
Wieczorek w niczym nie ustępował poprzedniemu. Piękne sentymentalne piosenki
w wykonaniu kol. Wiesława Pańty podbiły serca koleżanek i kolegów. Gra
z poznawaniem kolegów po wystawianych nosach przyniosła niemniej emocji niż
poprzednie wieczorki. Następnego wieczorku oczekujemy ze strony dziewcząt
i kolegów młodszych
Dziś odbyła się uroczystość, do której wszyscy w internacie tak dokładnie się
przygotowywali i na którą oczekiwali z niecierpliwością. Uroczystością tą było
otwarcie kawiarenki „Szklarynka”, połączone z odsłonięciem znaku szklarskiego
wykonanego przez młodzież. Na uroczystość przybył pan dyrektor P. Rostkowski.

czas przy dźwiękach najnowszych przebojów. Tu będzie można podyskutować
w ścisłym gronie na określony temat. Jej gustowne i przyjemnie urządzone wnętrze
stwarzać będzie dobra atmosferę w czasie różnego rodzaju zebrań. Aby uroczystość
uprzyjemnić sekcja kulturalno-oświatowa przygotowała bogaty program rozrywkowy.
Wystąpili w nim, oprócz sławnych solistów (W. Pańta) i zespołów („Ryczące Pudła”)
debiutanci: kol Z. Kliszcz i kol J. Buksiński. Program doskonale z wielką swobodą
prowadził kol. Sylweriusz Dworakowski. Byli nawet tacy, którzy twierdzili, że robi
konkurencję Kydryńskiemu.
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Kawiarenka z miejsca zyskuje sobie sympatyków. Wspólne zdjęcie młodzieży,
upiększone zbiorowym uśmiechem daje pełne prawo do przebywania w niej.

Kawiarenka, jak przystało na kawiarenkę urządzoną przy Technikum Przemysłu
Szklarskiego, zyskała miano „Szklarynki”. Nazwa ta wypisana dużymi, barwnymi
literami przy wejściu wita wchodzących. Wewnątrz „Szklarynki” króluje znak
organizacji, z którą młodzież jest ściśle związana, a mianowicie ZMS-u. Poza
dyrektorem był też inż. W. Nowotny, mgr St. Piotrowski, grono wychowawców oraz
cała młodzież. Znak szklarski długo i starannie wykonywany był przez kolegów:
A. Boguskiego, J. Molendę i R. Szygulskiego pod kierownictwem wychowawcy
pana Gumińskiego. Jest on dużym dorobkiem naszej pracy. Uroczyście odsłonięty
przez pana dyrektora świeci swym pięknem, okazałością w internacie. Po
uroczystości odsłonięcia wszyscy przeszli na stołówkę, aby dowiedzieć się z ust
przewodniczącego Rady Internatu Antoniego Polaka o osiągnięciach młodzieży.
Osiągnięć jest dużo. Największym jest kawiarenka urządzona przez uczniów. Ma
ona być miejscem, w którym w wolnych chwilach uczniowie będą mogli spędzać

Piosenka jest dobra na wszystko – twierdzili koledzy, zwłaszcza gdy jej
wykonawcą jest kolega Mirek i gdy słyszy się ją w „Szklarynce”.
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Na zakończenie uroczystości dla całej młodzieży nadeszła chwila
najprzyjemniejsza, podziękowanie i radość pana dyrektora oraz wręczenie dyplomów
najbardziej aktywnym, zasłużonym w pracy społecznej uczniom. Oczywiście nie
wszyscy uczniowie mogli zostać wyróżnieni. Dumni i radośni czuli się nawet
ci, którzy mieszkali razem z posiadaczami dyplomów. Po wręczeniu wyróżnień
przedstawiciele młodzieży udali się na uroczyste otwarcie kawiarni „Szklarynka”.
Nazwa „Szklarynka”: została zgłoszona przez kol. T. Bębna na błyskawiczny
konkurs nazwy kawiarni i zdobył I miejsce. Kolega Bęben jako zwycięzca mógł
również brać udział w uroczystości otwarcia kawiarni i pierwszym skromnym
przyjęciu. Reszta uczniów uroczystości chcąc uroczystość utrwalić w swej pamięci,
jeszcze bardziej zakończyła zabawą. Na terenie szkoły i internatu działa PCK
kierowany przez wychowawczynię panią Janinę Socjusz. Jego członkowie dbają,
aby higiena gościła w internacie, opiekują się izolatką. Ostatnio mieliśmy okazję
podziwiać ich na estradzie. Urządzili bowiem wieczorek taneczny, na który złożyły
się skecze, piosenki, gry, monologi. Wieczorek rozpoczęty został hymnem PCK
odśpiewanym przez kwiatki internatu, czyli dziewczęta. Był on dobrze przygotowany.
Dużym powodzeniem cieszyła się gra polegająca na szybkim zjedzeniu cukierka
widelcem. Zwyciężył oczywiście przewodniczący sekcji gospodarczej kol. Adam
Duma. Wśród ogólnego śmiechu został on ogłoszony największym żarłokiem. Na
estradzie ukazywali się ludzie różnych epok i klas społecznych. Szlachcic XVII
wieczny okpiony przez swego sługę w skeczu wykonywanym przez kol. W. Żyłę
i kol. S. Pasia. Koleżanka M. Muda w przebraniu wiejskiej staruszki opowiedziała
wszystkim o swych nieporozumieniach z poborcą. Na estradzie ujrzeliśmy też
treserkę pcheł. Była nią kol. Z. Kliszcz. Nie zabrakło również piosenek. Umilał
nimi czas kol. R. Szemraj. Jego ładny głos i repertuar Piotra Szczepanika spotkał
się z takim uznaniem, że zmuszony został kilka razy powtarzać swój występ. Na
zakończenie wieczorku zgodnie z jego tradycją koleżanki odśpiewały marsz drużyny
sanitarnej. Pod wrażeniem marszu przyrzekając sobie w duchu, że od dzisiaj będą
utrzymywać higienę (aby nie zasmucać PCK) koleżanki i koledzy udali się do pokoi
sypialnych. Kwiatki i kropelki czyli dziewczęta przy pomocy młodszych kolegów
urządziły wieczorek. Przygotowaniem kierowała opiekunka wychowawczyni pani
Lewandowska. Tematem wieczorku był uczeń, jego komiczne sytuacje, wady,
śmiesznostki. Dużym plusem dla organizatorów było dobre przygotowanie (po raz
pierwszy w wieczorkach) - konferansjerki. Prowadziły ją koleżanki K. Koniecpolska
i E. Król. Wieczorek odbył się na świeżo odnowionej sali gimnastycznej. Podniosło
to znacznie jego uroczysty charakter. Powaga jednak szybko opadła z twarzy
widzów, gdy na estradzie ukazali się wykonawcy skeczu pt „Pieniądze”. Zabawnie
rozśmieszając wszystkich do łez przedstawili jeden ze sposobów zdobywania
pieniędzy na ulicy. Na wieczorku został zachowany bezpośredni udział widza
w programie poprzez gry. Wykrywały one różne uzdolnienia młodzieży. Zdolność
kolegów w projektowaniu mody damskiej wykryła gra pt „Panowie dla pań”.

Najpiękniejsza kreację stworzył kol. M. Niedzielski. W nagrodę otrzymał melodię
graną na akordeonie. Niesprawiedliwością byłoby pominąć inne gry wieczorku.
Dużo śmiechu przyniosła gra sprawdzająca refleks i gra z odbieraniem patyczków.
Na wieczorku nie zabrakło też nowości. Był nią występ piosenkarki kol. L. Stadler.
Spotkał się on z burzliwa owacją. Koleżanka była zmuszona bisować. W programie
usłyszeliśmy też dawnych solistów, takich jak: Z. Kliszcz, W. Michałowską,
J. Buksińskiego. Akompaniowali koledzy: G. Ludwikowski, S. Dworakowski
i J. Buksiński. Widzowie mieli również okazję przenieść się w daleki kraj Arabów.
Słuchali modłów Allacha wznoszonych przez koleżanki. W modłach przedstawione
były śmieszności życia internatowego. Oryginalny strój Arabów, muzyka
i odpowiednie światła sprawiły, że widzowie odnieśli wrażenie, że znajdują się
w arabskiej świątyni. Modlitwa arabska zakończyła wieczorek. Wszyscy (niektórzy
powtarzając modły arabskie) udali się na kolację. Dzisiaj profesorowie obchodzą
swoje święto. Z tego względu, zgodnie z tradycją, w szkole i w internacie wszystkie
funkcje naszych przełożonych przejęli uczniowie. Z trudnościami kierownika
internatu borykał się kol. A. Polak. Na lekcjach po raz pierwszy niektórzy uczniowie
przekonali się, jak trudno jest je prowadzić. Na przyszłość na pewno nie będą
więcej przeszkadzać na nich. Święto rozpoczęło się już rano. Na uroczystym
apelu profesorowie otrzymali piękne kwiaty wraz z serdecznymi życzeniami.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił przewodniczący samorządu szkolnego
kol. K. Miniec. Następnie uczniowie udali się na lekcje, profesorowie na przyjęcie
urządzone z okazji ich święta. W internacie młodzież odczuła prawdziwa swobodę
dopiero po obiedzie. Przez głośniki popłynęły melodie z całego świata. Koledzy
z klas IV przygotowali dość pomysłowy program rozrywkowy. W przerwach między
melodiami przeprowadzali mianowicie (na niby) wywiady ze sławnymi ludźmi.
Zabawne były pytania i jeszcze zabawniejsze odpowiedzi rozśmieszały do łez.
W programie wystąpił zespół „Ryczące Pudła”. Na zakończenie ogłoszono koncert
życzeń. Był on doskonałą okazją dla wyrażenia swojego uznania, czy też sympatii
do koleżanki czy kolegi. Wraz z życzeniami płynęły melodie, rozrzewniały się serca
lub biły w rytm mocnego uderzenia. Pod wrażeniem tych rytmów młodzież udała się
na spoczynek. Pozostanie ona zawsze sobą i nawet ze święta swych przełożonych
umie wyciągać korzyści dla siebie. Młodzież internacka i szkolna urządziła
tradycyjna „Mikołajki”. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej. Oczywiście
nie mogło zabraknąć Mikołaja. Zagościł on na sali w charakterystycznym stroju
z białymi wąsami i brodą, dźwigając worek prezentów. Koleżanki i koledzy urządzili
w salach Mikołajki i następnie wszystkie prezenty powędrowały do wspólnego
worka, aby uroczyście dotrzeć do właściciela na sali. Przy wręczaniu prezentu,
odbiorca płacił za niego piosenką, wierszem lub monologiem. Było to dość
pomysłowe, gdyż jednocześnie młodzież na sali miała miłą rozrywkę. Rozrywki
dostarczała również baśń „Świniopas” wystawiona przez artystów amatorów
z naszej szkoły. W przerwie między wręczaniem prezentów młodzież wzięła udział
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w grze. Polegała ona na tym, aby pary tańczące na klaśnięcie dłoni szybko
zajmowały miejsca na krzesełkach. Krzeseł było zawsze o dwa za mało i kto
nie zdążył zająć je był wyeliminowany z gry.. Wygrywał ten kto najdłużej zdołał
zachować swoje miejsce. Po grze i wręczeniu prezentów cała młodzież przeszła na
świetlicę, aby zakończyć uroczystość rozrywką taneczną. Przy dźwiękach melodii
płynących z adapteru koleżanki i koledzy bawili się do godz. 22.00.

Zabawa, jakiej nie było
Zgodnie z tradycją rozpoczętą w ubiegłym roku. Szkoła nasza wzięła udział
w konkursie organizowanym przez kilka organów młodzieżowych. Konkurs po
nazwą „Zabawa, jakiej nie było” polegał na zorganizowaniu kulturalnej zabawy.
Zorganizowanie takiej zabawy wymagało wiele wysiłku i pracy. Przygotowanie
programu, dekoracji, zaopatrzenie bufetu, zabrało wiele wolnych chwil od
młodzieży. Aby uniknąć niepotrzebnych (i niezbyt przyjemnych) gości, organizatorzy
wprowadzili ściśle numerowane zaproszenia. Nad porządkiem na sali tanecznej
przy wejściu czuwał sam pan dyrektor P. Rostkowski. Był on bezwzględny
i dzięki temu nie zdarzyło się, aby na salę wkroczył ktoś w nieodpowiednim stroju.
Zabawa należała do jednej z najbardziej udanych. Najefektowniejszą jej stroną
była bezkonkurencyjna dekoracja. Oryginalne, pomalowane w wapnie gałązki
stanowiące część górnej dekoracji sprawiły, że młodzież miała wrażenie, iż znajduje
się w krainie baśni. Po raz pierwszy zerwano z tradycją stosowania bibuły do
dekoracji. Organizatorzy udekorowali również bufet. Wchodzących już z daleka
witał wypisany dużymi literami jadłospis. Nie był on zbyt różnorodny, zawierał jednak
sporządzone przez koleżanki kanapki i upieczone pączki. Zabawa rozpoczęta
została tradycyjnym polonezem. Jak później stwierdziło trzyosobowe jury w żadnej
szkole nie był on wykonywany tak poważnie i uroczyście jak w TPSz. Oczywiście
powaga nie gościła zbyt długo na twarzach młodzieży. Gdy ze strun gitar zespołu
„Jupitery” zaczęły płynąć wartkim potokiem nuty mocnego uderzenia, młodzież
zapomniała o wszystkim i zaczęły się rock and rolle, lipsy, twisty. Oczywiście nie było
tak idealnie tańczących par, które nie potrącałyby się wzajemnie. No, ale przy takiej
ilości uczestników było to nie do uniknięcia. Młodzież nie zapomniała też o tangu.
Zawsze modne, dobrze tańczone, gościło dość często na sali. Dużo emocji przyniósł
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Poranny posiłek spożywany wspólnie na stołówce smakuje jak żaden.
Dyżur pełnią bowiem koleżanki.
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Przebój bufetu –
pączki, najbardziej
smakowały ich
twórczyniom.

Prosimy więc o jeszcze koleżanki dyżurne! - Wołają koledzy. Wścibski fotograf
zauważa to no i oczywiście zdjęcie gotowe.
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A to już inna zabawa, uśmiech od ucha do ucha, wielobarwne wstążki i kokardki
we włosach to rekwizyty uczesania na zabawie gałganiarzy. A braterskie uściski
przebierańców często gościły na sali.

konkurs piosenkarski. Pierwsze miejsce zdobyła kol. L. Stadler uczennica TPSz.
Jej temperament, swobodne poruszanie się po scenie no i oczywiście ładny głos
podbiły serca publiczności. Drugie miejsce zdobył również uczeń naszej szkoły kol.
W. Pańta. Jego piosenka była przeciwieństwem repertuaru zdobywczyni I miejsca.
Sentymentalna, pełna liryzmu spotkała się również z uznaniem publiczności.
Po konkursie na nowo zaczęły się tańce. Niektórzy dla ochłodzenia wzruszonej
piosenkami twarzy lub gwizdania podczas występu (a byli i tacy) udali się do bufetu.
Zabawa trwała do godz. 24.00. Oczywiście wiele osób bawiłoby się jeszcze dłużej.
Cóż, kiedy nawet na zabawie obowiązuje regulamin szkolny. Po godz. 24.00 na
sali nie było już nikogo. Gdzieniegdzie na parkiecie widoczne były serpentyny.
Przebrzmiałe melodie, zawarte znajomości i tyle wspomnień zostało tu na sali, aby
znów za kilka tygodni odżyć na nowo, ale już na studniówce.

Na tej zabawie „pozwoleństwo” na wygłupianie się zezwolono do 19.00, czyli do
kolacji, na której dyżurnymi były klasy V, które przy okazji dzieliły się z całą młodzieżą
pozostałościami po wczorajszej studniówce. Na stole zagościła oranżada, smaczne
kanapki, parówki, ciastka. Po kolacji znów rozpoczęły się tańce, które trwały
aż do 22.00. Na drugi dzień profesorowie zmuszeni byli słuchać wymyślanych
usprawiedliwień nieprzygotowanych do lekcji.
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Wszystko się kiedyś kończy
Już niedługo klasy piąte opuszczą progi szkolne. Nie jest to dla nich zbyt
przyjemne, zżyli się bowiem z nią, mają wiele wspomnień. Wspomnieniem, które
pozostanie w ich pamięci na całe życie jest studniówka. Tradycja urządzenia
wspólnej zabawy na 100 dni przed maturą został zapoczątkowana w zeszłym
roku. Młodzież bowiem swoją pracą społeczną i postawą uczniowską skłoniła
pana dyrektora na wyrażenie zgody na urządzenie zabawy. Ze względu na to,
że klasy piąte składają się z kolegów, nie ma natomiast koleżanek, uczestnicy
studniówki zaprosili indywidualne sympatie, znajome koleżanki lub siostry. Wszyscy
o godz.18.30 wkroczyli na pięknie udekorowaną salę gimnastyczną. Dokoła
barwnych ścian ustawione były stoliki, za którymi zasiedli zaproszeni goście
(profesorowie i cały personel szkoły i internatu oraz młodzież). Pijąc oranżadę,
prowadząc miłą rozmowę, można było przygotować się wewnętrznie do tańca.
Stoliki stanowiły jednocześnie miejsce odpoczynku w czasie tańców. Rozpoczęły
się one szybkim rytmem rock and rolla granym przez słynny już zespół gitarowy
„Jupitery”. Sale powoli opanował nastrój wesoły i wkrótce zapanowało ogólne
rozbawienie. Wszyscy rzucili się w wir tańca, oczywiście niosło to za sobą pewne
zniszczenie dekoracji – balony pękały pod wpływem dźwięków muzyki, młodzież
przystrajała się w serpentyny i krepinę. Taneczny szał trwał do 2.00 w nocy. Wszyscy
udali się na stołówkę w celu spożycia posiłku przygotowanego przez członkinie
samorządu szkolnego. Uczestnicy studniówki mogli zaspokoić głód kanapkami,
parówkami, herbatą i ciastkami. Prowadząc miłe rozmowy spędzali czas na stołówce
do godz.4.oo, potem znowu rozpoczęły się tańce. Przy dźwiękach muzyki, piosenek
śpiewanych przez solistę tańczono do 7.00. Mimo że wszyscy byli już zmęczeni,
nikt nie przejawiał zbytniej ochoty na zakończenie zabawy nawet o tej godzinie.

i postawę uczniowską regulamin przewiduje nagrody. Nie pominięto również
sprawy mniej przyjemnej, mianowicie, kar. Karanymi w internacie są uczniowie
źle zachowujący się. Pozbawieni są oni rozrywek na czas, aż zachowanie ulegnie
poprawie. Regulamin był opracowany w myśl hasła – jesteśmy współorganizatorami
i współodpowiedzialnymi. W myśl tego sama młodzież układa sobie życie
w internacie. Po przedstawieniu przez pana kierownika założeń regulaminu uczniowie
zabrali głos w dyskusji.. Uznali oni regulamin za słuszny i ulepszający życie w
internacie. Po wprowadzeniu niewielkich poprawek będzie go można zatwierdzić.
No cóż kończy się karnawał. Dla uczczenia tej doniosłej chwili w internacie
odbył się „bal gałganiarzy”. Nadarzała się ku temu świetna okazja, gdyż sala
gimnastyczna nie została jeszcze sprzątnięta po studniówce. Na balu spotkali
się ludzie żyjący w różnych epokach. Dziewczęta przebierały się za chłopców,
chłopcy za dziewczęta. Na sali jak na morzu grasowali bosonodzy piraci. Byli
jednak zupełni nieszkodliwi dla otoczenia. Nie mordowali, nie grabili lecz zupełnie
spokojnie bawili się z „Ariami z zielonych wzgórz”. Koledzy chcąc upodobnić się do
XVII wiecznych baronów, hrabiów malowali sobie wąsy, dorabiali baki. Największa
popularnością wśród przebierańców cieszyła się para arabska. Arabką była kol.
K. Koniecpolska, Arabem kol. S. Paś. Ubrany w tradycyjny strój - ona ubrana
z przykrytą na pół twarzą, on z turbanem na głowie stanowili nie lada atrakcję. Na
sali nie brakło też kontrastów. Dużo śmiechu wywołała przebrana para, ona była
kowbojem, on damą. Partner był o wiele wyższy od partnerki i to stwarzało wiele
komicznych sytuacji. Na przebierańców z pobłażliwym uśmiechem patrzyło grono
pedagogiczne. Uważało, że raz w roku należy się nieco powygłupiać i rozładować.
Na sali roiło się od chłopców przebranych w ludzi z różnych epok. Jednoczyła
ich jedna cecha: umalowane wąsy i broda. Uważali bowiem, że łatwiej im będzie
dotrzeć do pięknej damy (przebrał się za nią jeden z chłopców), której uśmiech
roztapiał najtwardsze serca. Dziewczęta natomiast w barwnych strojach chętnie
pozowały do zdjęcia ze swoją koleżanką starej matrony (był nią również chłopiec).
Dzisiaj żeńska strona naszej młodzieży obchodziła swoje święto „Dzień Kobiet”.
Dziewcząt w internacie jest tylko dwadzieścia, chłopców 200. Tym bardziej
więc święto to jest uroczyste. Jego powagę odczuły koleżanki już na śniadaniu.
Koledzy ustawieni szpalerem wzdłuż schodów witali je aż do stołówki. Tam za
pokrytym obrusem stołem każda koleżanka miała wyznaczone miejsce i otrzymała
zaproszenie na wieczorek do „Szklarynki” na godz.18.00. Dziewczęta odczuły
doniosłość swego święta wszędzie. Chłopcy składali im życzenia w różny sposób.
Byli nawet tacy, którzy realizując hasło „Kwiatek dla Ewy”, przejawiali ochotę do
wręczenia koleżankom lipki ze świetlicy. Okazała się jednak zbyt ciężka i z tego
względu musieli ograniczyć się do wręczania doniczkowego kwiatka już
w „Szklarynce”. Nie zapomniano również o naszych wychowawczyniach. Otrzymały
one piękne kwiaty do których dołączono serdeczne życzenia. W „Szklarynce”
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Zmiany i nowe rozwiązania
W internacie ma być opracowany nowy regulamin. W związku z tym odbyło
się zebranie Rady Internatu dla przedyskutowania jego poszczególnych punktów.
Zebranie otworzył przewodniczący Rady kol. A. Polak. Powitał on przybyłego na
zebranie p. kierownika Lewandowskiego, grono wychowawców i całą młodzież.
Następnie zabrał głos p. kierownik. Przedstawił on założenia regulaminu
internackiego i zmiany jakie wprowadzono w stosunku do poprzedniego. Nowy
regulamin jest ujęciem w przepisy wszystkich praw ucznia w internacie, jego
obowiązków, nagród, kar. Wprowadza on między in. zmianę w godzinach nauki
zbiorowej w internacie. Nauka będzie o godzinę później z tego względu, że czas
wolny od obiadu do nauki był dotychczas niewystarczający na wyjście do miasta.
Zmiana ta jest również korzystna dla młodzieży, chcącej się uczyć przed nauką
własną. Do obowiązków ujętych w regulaminie należy głównie branie czynnego
udziału w życiu internatu. Każdy uczeń obowiązany jest wspólnie podnosić jego
poziom i wspólnym życiem to uprzyjemniać. Za dobrą naukę, za pracę społeczną
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dziewczęta przy kawie i ciastkach wysłuchały koncertu życzeń. Każda otrzymała
życzenia i melodię.
Po dwumiesięcznej przerwie znów jesteśmy stałymi mieszkańcami internatu.
Dla uczczenia tej doniosłej chwili dla powitania nowych kolegów z klas pierwszych
i ustalenia planu działania Rady Internatu w jego ogólnych zarysach zostało zwołane
zebranie. Tradycyjnie otworzył je kierownik. Powitał on serdecznie wychowawców
i młodzież. Szczególnie serdecznie byli witani państwo Ściborowie, rozpoczynający
pracę nad kształtowaniem charakterów młodzieży TPSz. Po uroczystym powitaniu
i króciutkiej wymianie wrażeń powakacyjnych, przystąpiono do planowania
normalnej codziennej pracy w internacie. Jak wiemy organem kierującym życiem
w internacie jest jego Rada. Koniec ubiegłego roku szkolnego przyniósł nam
zmianę w składzie Rady, odeszli uczniowie z klas piątych zajmujący kierownicze
stanowiska. Młodzież dokonała wyboru nowej Rady. I tak przewodniczącym został
wybrany kol. J. Koliński. Zażalenia, skargi w sprawie posiłków będziemy mogli
składać do kol. A. Dumy. przew. sekcji gospodarczej. Bogate życie kulturalne
ma rozwijać w internacie kol. K. Brania przew. Sekcji kulturalno-oświatowej. Nie
można też pominąć przew. sekcji dbającej o higieniczny wygląd internatu. Jest
nim kol. L. Hernik. Przewodniczący poszczególnych sekcji kolejno omawiali plan
swej działalności. Największe pole do popisu miała sekcja kulturalno-oświatowa.
Przewidywała ona zorganizowanie dwu zabaw i wielu wieczorków tanecznych
i programów rozrywkowych. Młodzież internacka zaraz po przyjeździe z wakacji
przystąpiła do porządkowania boiska wokół internatu. Pracami kierował pan
kierownik Lewandowski. Wysiłek rozpoczęto od zrównywania terenu, usuwając w
ten sposób przeszkody do zwycięstw meczach piłki nożnej i siatkowej. Wywożono

A po skończonej pracy miło było odpocząć, zwłaszcza ,że foto-pstryk
prosił o miły uśmiech.
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niepotrzebny gruz – pozostałości po niedawnej budowie drugiego budynku szkoły.
Na boisko przywożono żużel by utwardzić teren
Sekcja kulturalno-oświatowa realizując zamierzenia zorganizowała eliminacje
do finału zgaduj-zgaduli. Tematem rozgrywek były aktualne obchody 1000-lecia
państwa polskiego. Zgaduj-zgadula uatrakcyjniła została programem rozrywkowym
w którym zabłysły takie talenty jak R. Galant, zespół „Szarpistruny” i inni. Dzisiaj
mamy 27 październik 1966 r. Młodzież internacka miała dzisiaj okazję obejrzeć
sztukę „Obrona Sokratesa”. Wystąpili w niej aktorzy scen warszawskich. Poza tym
wieczorem wyświetlano film o Janie Matejce. Jak więc mieszkańcy internatu bliżej
poznali dwóch wybitych ludzi żyjących w zupełnie odmiennych epokach. 6 listopada
1966 roku odbył się finał „Zgaduj –Zgaduli”. Jak wiemy hasłem było 1000 lat Polski
w pytaniach. Zawodnicy musieli teraz zabłysnąć jeszcze większym zasobem
wiadomości ze względu na wyższy poziom pytań. Największym intelektem,
wiadomościami i bystrością odznaczyli się M. Kowalska, D. Stępowski i J. Knap
zdobywcy trzech pierwszych miejsc. Tak jak w rozgrywkach przedfinałowych
zdenerwowanie zawodników łagodziły występy pantomimiczne R. Galanta, gitary
zespołu „Szarpistruny” i innych artystów amatorów z własnego internackiego
podwórka. 18 listopada, jak co roku ten dzień upływa pod znakiem święta naszych
przełożonych. Tradycyjnie w internacie rządy przechodzą w ręce młodzieży.
Dzisiejsze rządy przejęła w swe ręce nowa Rada Internatu. Kierownikiem został
J. Koliński, wychowawcą dyżurnym, S. Paś. Młodzież uzyskała szersze możliwości
do samodzielnego działania. Zorganizowała więc wieczorek recytatorski. Z nagrań
płytowych usłyszeliśmy fragmenty najwybitniejszych dzieł poezji polskiej. Poza tym
wieczorem przez głośniki popłynęły melodie Studia Rytm. W internacie rozwija się
życie kulturalne. Dowodem tego może być powstanie kabaretu „Pixoko”. W jego
skład wchodzą uczniowie klas IV i V, mieszkańcy internatu. W pierwszym programie
kabaretu usłyszeliśmy piosenki W. Pańty, skecze J. Kalinowskiego i K. Bielawskiego.
Niezwykłym poczuciem humoru odznaczał się konferansjer i wykonawca piosenki
„Tomasz” w jednej osobie Z. Lipert. W programie wystąpił też z nowym układem
pantomimy R. Galant.
Kolejnym filmem wyświetlanym w internacie był dokument utrwalony na taśmie
filmowej pt. „Grunwald”. Zawierał on fragmenty obrazu Jana Matejki o tym samym
tytule, przeplatane fragmentami rzeczywistego pola walki z 1410 r. Film obejrzała
większość młodzieży internackiej.
Młodzież pamięta o rozrywce tanecznej. Miejscem tańców była świetlica na
parterze. Muzyka jak zwykle płynęła z adapteru. Płyt dostarczyła młodzież.
Wieczorek był udany. Mieszkańcy bawili się kulturalnie w miarę wesoło i elegancko.
Panującą formą tańca było tango i nowe przekształcenie rocka.
14 grudzień 1966r. Dzisiaj teren internatu zaszczycili swym przybyciem kierownicy
internatów Mazowsza. Przybyli oni, aby podzielić się swymi doświadczeniami
w pracy nad kształtowaniem charakterów młodzieży. Internat przybrał z tej okazji

odświętną szatę. Młodzież starała się w jeszcze większym stopniu zachować
czystość w sypialniach. Jej zachowanie w tym dniu było również idealne. Goście
po obejrzeniu sypialń kontynuowali obrady trwające aż do godzin popołudniowych.
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Kolejne lata, kolejne wydarzenia
7 stycznia 1967 roku rozpoczął się karnawał. zobowiązuje to samorząd internacki
do wzmożenia wysiłków nad zapewnieniem rozrywek kulturalnych i tanecznych
młodzieży. Dzisiejsze zebranie Rady Internatu zwołano właśnie dla rozpatrzenia tej
sprawy. Oczywiście najwięcej do powiedzenia miała sekcja kulturalno-oświatowa.
Zaplanowała ona zorganizowanie „Balu gałganiarzy” i niedzielnej nauki tańca. Poza
tym przewidziane są wieczorne spotkania na dowolnie wybrany temat.
Drużyna PCK działająca w internacie zorganizowała zabawę taneczną. Muzyki
dostarczył zaproszony zespół „Szarpistruny” z Radzymina. Dekoracje miały
charakter wyraźnie karnawałowy. Baloniki, jasne kolory, zwiewność - oto główne
jej cechy potęgujące dobry nastrój. Oczywiście nie zapomniano o stronie kulinarnej
zabawy. W dobrze zaopatrzonym bufecie miłe koleżanki oprócz uśmiechu mogły
podać kawę, herbatę, oranżadę ciastka, słodycze itp. Zabawa trwała do 22.00.
14 stycznia 1967 r. dziewczęta pod kierownictwem pani Ścibor zorganizowały
wieczornicę, na której recytowano wiersze znanych poetów. Tematem kolejnej
wieczornicy zorganizowanej przez grupę II był 22 rocznica wyzwolenia Warszawy.
W programie pokazano poprzez wiersze, piosenki, walkę stolicy w powstaniu
listopadowym, walki w czasie II wojny światowej i wreszcie jej odbudowę. Program
prowadzili B. Bielecka i Z. Lipert
27 stycznia 1967 r. młodzież klas V tradycyjnie sto dni prze maturą zorganizowała
studniówkę. Zabawa ta miała bardzo uroczysty charakter. Najważniejszym było
uczestnictwo grona pedagogicznego. Dalszym zaproszenie popularnego zespołu
gitarowego „Blackout” dla umilenia muzyką chwil spędzonych na sali. Mimo że
studniówka zaplanowana była do godz. 5.00 nikt nie przejawiał o tej godzinie
ochoty do jej ukończenia. Zespół burzliwymi oklaskami zmuszono do powtarzania
najpopularniejszych przebojów np. piosenki „Anno wróć”, Zabawa pozostanie
jednym z najmilszych wspomnień młodzieży. Przypomnijmy znanych solistów
zespołu: Mira Kubasińska, Tadeusz Nalepa i Stanisław Guzek (po latach przybrał
pseudonim Stan Borys)
Dzisiaj 7 lutego 1967 roku z inicjatywy sekcji kulturalno-oświatowej odbył się
„Bal gałganiarzy” dla upamiętnienia karnawału. Młodzież chcąca uczestniczyć
w zabawie obowiązana była przebrać się w charakterystyczne stroje. Na sali roiło
się od pajaców, cyganek, motyli. Do oryginalnych kreacji należał strój Szkota
czy muzułmanina. Między nimi przewijały się dwa koty. Na balu tańczono przy
muzyce zespołu gitarowego z Radzymina – „Szarpistruny”. Rada Internatu, w której
kierownicze role pełnili uczniowie klas V, przekazała dziś funkcje nowej Radzie
złożonej z młodzieży klas IV i III. Przewodniczący byłej Rady złożył uroczyste
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sprawozdanie z rocznej działalności. Uczniowie klas piątych wyróżniający się
w pracy społecznej otrzymali z rąk pana kierownika Lewandowskiego drobne
upominki. Na zakończenie plan działalności nowego samorządu przedstawił kol.
J. Gordeła przewodniczący nowej Rady Internatu. Żeńska młodzież internatu
obchodziła dzisiaj swoje święto „Dzień Kobiet”. Z tej okazji męska młodzież już
od rana zgotowała im szereg niespodzianek w postaci uroczystego przywitania
na śniadaniu i złożeniu życzeń, umilaniu czasu piosenkami itd. W godzinach
popołudniowych wychowawczynie i uczennice otrzymały indywidualne życzenia na
wieczorku zorganizowanym z okazji święta. Do godz. 22.00 na stołówce odbywały
się zabawy i tańce.
1 maja 1967 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pracy. Wszyscy zebrali
się przed szkołą, a następnie wyruszyliśmy na stadion „Huraganu”. Dziewczęta
internackie jako organizacja PCK szły w białych czepkach z czerwonym krzyżem.

Na stadionie zebrali się mieszkańcy miasta. Szkoły Wołomina, zakłady pracy,
delegaci z powiatu
Trudno było utrzymać młodzież w szeregach. Wiedzą o tym i pan dyrektor i pan
kierownik internatu Lewandowski. Po przemówieniach odbyła się defilada. Szkoła
nasza wypadła bardzo ładnie. Gdy rozwiązano defiladę, uczniowie udali się na
imprezy organizowane z okazji 1 Maja w kinie „Kultura” oraz na placach Wołomina.
18 maja 1967 r. Matura w naszej szkole. Nie mówiąc już o uczniach V klas
przeżywają ją wszyscy. Trzymamy kciuki. Chyba pomogło, zdali wszyscy. Odjadą
– trudno. Zostaną wspomnienia. Życzymy im wszystkiego najlepszego
27 czerwca 1967 r. Wakacje. Czekaliśmy długo na ten dzień. Za bardzo dobrą
naukę i pracę społeczną były nagrody. Wręczał je pan dyrektor. Teraz jeszcze
rozdanie świadectw. Już je mamy. Nastroje raczej zróżnicowane. Każdy obiecuje
sobie poprawę na drugi rok. Żegnamy się z profesorami i kolegami. A teraz dwa
miesiące swobody.
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Święto Pracy z 1964 r.
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Rok szkolny1967/68
Minęły dni beztroskie. Spotkaliśmy się znów. W naszym gronie znalazło się wielu
nowych kolegów i koleżanek. Aby zapoznać ich z trybem życia w naszym internacie
i rozpocząć nowy rok internacki, Rada zwołała zebranie. Otworzył je pan kierownik.
Miłe są dni wakacyjne, lecz to tylko wspomnienia i trzeba znaleźć sposób, aby
stworzyć atmosferę dogodną do nauki. Toczono więc dyskusję nad przygotowaniem
lekcji i spędzaniem wolnego czasu. W Radzie Internatu zaszły duże zmiany. Opuścili
nasza szkołę i internat koledzy z klas piątych. Młodzież dokonała wyboru na
kierownicze stanowiska i tak na przew. Rady został wybrany kol. Janusz Gordeła,
przewodniczący sekcji gospodarczej kol. Józef Knap, przew. Sekcji porządkowej
kol. Janusz Księżak, przew. Sekcji sekcji kulturalno-oświatowej Stefan Paś. Każda
sekcja przedstawiła swoje plany pracy. Życzymy nowym przewodniczącym, aby
ich praca przyniosła dobre wyniki. Młodzież internatu wykonuje prace społeczną.
Po odmalowaniu wszystkich sal, postanowiono
odnowić naszą internacką kawiarenkę. Malowali
koledzy, pastowały, sprzątały po malowaniu
i szyły zasłony - koleżanki. Wspomnieć należy
o chłopcach, którzy poświęcili swój cały wolny
czas i wykonali stoliki i krzesełka do „Szklarynki”.
Praca dała rezultaty, było się czym pochwalić
i przed panem dyrektorem, który dokonał
przecięcia wstęgi i przed profesorami, którzy
przybyli na otwarcie.
Obok historyczny moment: wstęgę przecina
pan dyrektor. Potem wszyscy wychwaleni i inni
zajmowali miejsca w niemal nowym obiekcie. Po
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uroczystej kolacji, w której wzięli udział profesorowie odbył się wieczorek taneczny,
na którym bawiono się wesoło o czym świadczą zdjęcia.
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W przerwie między występami odbyła się kolacja. Trudno jest nazwać kolacją, ale
na pewno wspaniałą wyżerką, którą przygotowały (zapewne na polecenie dyrekcji)
nasze panie kucharki. Apetyty dopisywały wszystkim.
W naszym internacie zaistniała myśl ażeby utworzyć kolejny własny zespół
internacki. We wrześniu 1967 grupa uczniów w porozumieniu z kierownikiem
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A solistą zespołu został
Rysiek Szemraj, po prostu
zadatek na Jacka Lecha.
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internatu udała się do dyrektora technikum aby przedstawić swój plan utworzenia
zespołu muzycznego. Po uzyskaniu zgody Komitet Rodzicielski przeznaczył fundusz
na potrzebne zakupy, po czym ustalono skład zespołu
Nic ważnego nie działo się w międzyczasie - zwykłe życie internatowe, aż
przyszedł luty i następna studniówka.
Już tylko 100 dni do matury. Dla niektórych to bardzo mało, dla innych za dużo.
Jak przystało na 5-klasitów urządzili wspaniałą ZABAWĘ. To już ich ostatnia zabawa
szkolna. Bawiono się więc do upadłego. Na maturze grał zespół „Malkontenci”.
Studniówka naprawdę udała się. Wybawiono się na 102 z góry. Teraz wszyscy
zabiorą się solidnie do nauki, by matura wypadła jak najlepiej

internatowego i jego rygorów. Do historycznych wydarzeń, czego nie odnotowali
szerzej kronikarze było zaproszenie na studniówkę zespołu „Blackout”, wówczas
bardzo modnego zespołu będącego w czołówce polskich zespołów big-bitowych.
Tę inicjatywę uczniów w pozyskaniu zespołu zaakceptował dyrektor Rostkowski,
dysponujący odpowiednimi środkami, co spowodowało niewyobrażalną radość.
Spontaniczne przywitania czy towarzyszące ich repertuarowi hałas, okrzyki
akceptujące swoich idoli, to wszystko było w tamtych czasach. Ale żeby zebrał
się tłum pod salą gimnastyczna TPSz., i słuchał muzyki tego zespołu to naprawdę
było wydarzenie. Bierzmy pod uwagę raczej mroźne powietrze, miesiąc styczeń
i pół nocy słuchać pod „gołym niebem” muzyki to naprawdę wysiłek i poświęcenie.
Z tego co mówiono wówczas, to byli miłośnicy nie tylko z Wołomina. Dodajmy,
że gdy grali w TPSz ukochani wołomińscy „Jupiterzy”, tłumy nawet tańczyły pod
salą gimnastyczną. Tak rozpisałem się o idolach muzyki, bo kronikarze internatu
TPSz. największą jej część poświęcili właśnie zabawom tanecznym. Dodajmy,
że wychowawcy dbali, by ich wychowankowie w internacie podlegali rygorom
niemal wojskowym. To na pewno sprzyjało ogólnemu porządkowi i przestrzeganiu
regulaminowi internatu. Nie było innego wyjścia wśród 300 i więcej uczniów nad
którymi trzeba było zapanować.
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Podsumowanie
Kronika internatu TPSz. liczy sobie kilka ksiąg i jest dość bogato ilustrowana.
Pisali ją uczniowie pod nadzorem często Rady Internatu, bądź wyznaczeni
do jej prowadzenia. Sprawy uznane za ważne, różnie były traktowane przez
prowadzących tą Kronikę. Ja wybrałem część Kroniki Internatu z lat 1964-1968,
uważając, iż był to okres dość bogaty w wydarzenia. Ubiegłoroczni uczestnicy
zjazdu absolwentów po 50 latach, również uznali tą część kroniki za najbardziej
dokładną i dopracowaną. Na uwagę zasługuje jeszcze jeden punkt. W latach
tych było niewielu uczniów spoza internatu. Nie wiedzieć dlaczego uczniowie absolwenci szkół podstawowych nie bardzo mieli chęć iść do „szklarza”. Nie było
jakiejś złej woli, czy złego poziomu nauczania, ale rodzice tych uczniów wybierali
raczej miejscowe liceum, ekonomik lub technika warszawskie. Dziwne to w sumie,
zwłaszcza że wołomińska huta szkła „połykała” wówczas wszystkich miejscowych
absolwentów. Później już było znacznie gorzej – nie było już gwarantowanej
pracy w tym zakładzie i następne roczniki łatwiej znajdywały prace w Piasecznie
w tamtejszych zakładach telewizyjnych i innych jeśli chodzi o woj. warszawskie.
Nauczyciele reprezentowali wysoki poziom nauczania, a uczniowie wielokrotnie
zdobywali laury na wszelkich konkursach z przedmiotów szkół średnich. Kronika
była pisana przez uczniów, którzy znakomicie znali wszelkie plusy i minusy życia
internatowego i doskonale wiedzieli o obawach od miejscowych. Dlatego opis
szkolnych zabaw nie jest dokładnie opisywany, bowiem każda zabawa szkolna to
najazd miejscowych, by koniecznie w niej uczestniczyć. A wiadomo, że zaproszeni
z zewnątrz mieli inne prawa, a ci co ich zapraszali musieli dbać by nic szczególnego
nie zaszło. A nie zawsze układało się z miejscowymi chłopakami, wielokrotnie od
lat 50-tych, uczniowie z internatu byli zaczepiani i niejednokrotnie okładani przez
miejscowych chuliganów. Obroną było raczej wychodzenie na przepustkę w kilka
osób i radzenie sobie w ten sposób z intruzami. Tamten okres to bardzo mała ilość
dziewcząt, stąd wychowawcy bardziej liczyli na zainteresowanie nimi chłopcami
z internatu, a zarazem odłożenie ewentualnych zagrożeń od nieznających życia

Bibliografia:
Kronika internatu 1964 – 1968 /archiwum szkolne/
Wycinki „Trybuny Mazowieckiej” z lat 60 XX wieku
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018

Wanda Lipińska

Wołomiński „Vitrum” po „Jupiterach”
Odkąd sama zaczęłam pisać do „Rocznika Wołomińskiego” różne
wspominkowe teksty, wysyłam je moim znajomym, kolegom z młodości.
Chcę by poznali, przypomnieli sobie różne znane, czy poznali nieznane
sylwetki i zdarzenia z minionych lat, choć mieszkają już w różnych miastach
(państwach).
Jedną z takich osób jest Andrzej Milczarek, który wyprowadził się z Wołomina
(za żoną) najpierw do Szczecina, ale osiadł w Bydgoszczy. Gdy przeczytał w IX
tomie „Rocznika Wołomińskiego” tekst pani Teresy Rogulskiej o zespole muzycznym
„JUPITERY” - postanowił dołożyć swoją opowieść, o czasie, w którym był członkiem
zespołu „VITRUM”, następcy zespołu „JUPITERY”.
O taki łańcuszek wspomnień chodzi redakcji „Rocznika”. Tworzymy społeczność
miasta, tutejsze wydarzenia, i niech nie zostaną bez echa - chociaż te pozytywne.
Zostawimy te wspomnienia, jako obraz miasta, naszym wnukom. Co zmalowaliśmy,
to zostanie w pamięci, by tworzył się nowy obraz, ich czasów.
Przed początkiem
Mieli po kilkanaście lat i żadnego kątka, w którym spokojnie mogliby po
swojemu,sami próbować swoich umiejętności muzycznych.Wiemy, że były szkoły
muzyczne, ogniska muzyczne w niektórych miastach, w Wołominie też, ale tam
zgodnie zwytycznymi uczono muzyki klasycznej, nut, historii muzyki i wielu innych
potrzebnych muzykom profesjonalnym umiejętności. To nie taka przygoda. Oni
chcieli już zaprezentować to, co im w duszy grało. Było to inne od tego, co wciąż
nadawało radio!
Andrzej przypomina, że skrzykiwali się z kolegami w sprzyjającą pogodę
w parku, na skwerze, podwórku czy garażu, aby popisać się przed sobą tym,
co zapamiętali i wydaje się im, że potrafią.
Próbowaliśmy coś robić, grać, śpiewać. Nie wyglądało to za ciekawie, ale nam
dawało radość i nadzieję,że może się zgramy i wystąpimy kiedyś jako zespół.
W zimne dni spotykaliśmy się w mieszkaniach kolegów, gdzie były jakieś warunki.
Często spotykaliśmy się u Wandy (dziś Lipińskiej).
Jej mama, jako jedna z nielicznych, znosiła te nasze „próby”. Chciała nam
w jakiś sposób pomóc. Wanda z nami podśpiewywała, ale na solistkę się nie pisała.
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Ja pierwsze rytmy wystukiwałem na stołach,krzesłach, poduszkach, na czym się
dało uzyskać jakiś dźwięk i rytm, byle niezbyt głośno, bo w domu.
Chłopcy z pozyskiwanych części ze starych radioodbiorników robili tzw.
przystawki do gitar, sami budowali sobie wzmacniacze i próby trwały w najlepsze.
Wtedy grali jeszcze na zwykłych klasycznych gitarach, a ja stukałem rytm na
parkowej ławce, ale miałem już pałeczki.
Gdy zaczynaliśmy czasem śpiewać w parku przy Moniuszki, jak spod ziemi
zjawiała się milicja i przeganiała nas do domu - takie były czasy.
Dziś młodzież może się z tego śmiać, bo jest dostępność sprzętu,klubów, Domu
Kultury, świetlic, które czekają na chętnych i zapraszają do zajęć.

częściej siadać do perkusji, mimo że stałym perkusistą był Leszek Grotowski, jego
brat Waldek grał na gitarze. Najdłużej w zespole grał na basie Waldek Wolski.
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Mało było zakładów pracy, które chciałyby mieć pod opieką jakiś zespół.
Wiązało się to wtedy i dziś z finansowymi obciążeniami, na salę, sprzęt,
instruktorów. Wołomińska huta i PSS, jak pamiętamy, były nielicznymi
wówczas na naszym terenie sponsorami. Nasze i Rady Zakładowej
wyobrażenia o tym opiekuńczym mecenacie były często rozbieżne – wręcz
odmienne.
Jak te próby wyglądały w moim niezbyt dużym, 21m2, pokoju, dziś trudno
mi sobie to uzmysłowić. Pamiętam, że czasem sąsiedzi prosili, żeby trochę
ciszej, ale konfliktów nie było. Miałam umuzykalnionych sąsiadów, byli
przyzwyczajeni. Ja wyśpiewywałam co dzień, już od szkoły podstawowej, wraz
z radiem, wszystko co akurat udawało się powtórzyć, choćby fonetycznie.
Do dziś pamiętam większość piosenek z tamtych lat, ot wybiórcza pamięć.
I tak między 1962-65 rokiem zabawialiśmy się w muzykowanie w spontanicznie
zwoływanych grupkach, między nauką i pracą.
Niektórzy wyrośli z marzeń albo grali u cioci na imieninach, a mnie ciągle
marzył się jakiś zespół i perkusja, która była nieosiągalna. Zacząłem pracować
w hucie w 1967 roku, ale niebawem zaprosili mnie do wojska. Z przekazów
kolegów dowiadywałem się, że „JUPITERY” mają przenieść się pod opiekę miasta
zrezygnować z opieki huty. Gdy wróciłem jesienią 1968 roku po krótkim pobycie w
tymże wojsku, dowiedziałem się, że „JUPITERÓW” już nie ma w hucie.
Jednak próby jakiegoś zespołu słyszałem za oknami tej samej sali konferencyjnej,
w której wcześniej grały „JUPITERY”. Po kilku dniach dowiedziałem się, że to nowy
zespół, który przybrał nazwę „VITRUM” (tak się nazywała huta przed wojną). Był
to pierwszy skład tegoż zespołu, już wszystkich osób nie pamiętam, bo nie istniał
w takim składzie zbyt długo.
Drugi skład zespołu zaczął się konsolidować z końcem 1968 roku, gdy zespołem
zajął się pan Paweł Rozbicki - student drugiego roku w PWSM, w klasie fortepianu.
Zatrudniono go chyba jako instruktora muzycznego i grającego klawiszowca.
Jeszcze przez jakiś czas mieszało się w kapeli, nim zawiązał się jej nowy skład.
Z zespołu „JUPITERY” pozostał Oskar Bachowski (wokal). Ja zaczynałem coraz
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Metodą prób i błędów krystalizował się trzeci skład „VITRUM”,
jedni odchodzili, przychodzili inni, ćwiczyliście wciąż w tej samej sali
konferencyjnej, czekając z niecierpliwością na otwarcie budującego się już
zbyt długo, Zakładowego Domu Kultury przy ulicy Mariańskiej.
Tak docieraliśmy się, było coraz fajniej, weselej, i coraz lepiej muzycznie.
Dużą rolę w tej dobrej atmosferze odegrała pani Halina Owsińska.
Matkowała nam, głaskała i chwaliła, ale też potrafiła być ostra, gdy zaszła
potrzeba – jak matka.
To prawda, pamiętam kilka takich akcji, ale potem byliśmy wdzięczni.
Jak określiłbyś powody swojej obecności w zespole i relacje wewnątrz
grupy?
Pisałem od najmłodszych lat wiersze i od dawna teksty do piosenek angielskich
- polskie wersje. No bo kto wtedy znał doskonale ten język - mało było takich osób.
Miałem muzyczne ucho, teksty się zgrywały z muzyką, były na temat, cieszyły się
uznaniem - zostałem kierownikiem literackim zespołu i pilnie doskonaliłem grę na
perkusji. W niedługim czasie do zespołu dołączyła Ala Kucka - piękny głos i do
tego śliczna dziewczyna. Było dla kogo pisać.
Paweł Rozbicki zapraszał często różnych muzyków, którzy przez jakiś czas
grali lub próbowali razem z wami nowe utwory? Poszerzaliście w ten sposób
repertuar i podnosiliście swój poziom?
No właśnie, długo z chłopakami grał Jurek Libich (później bardzo znany)
gitarzysta. Karol Ważyński z „JUPITERÓW” był świetny, ale Libich to był mistrzunio!
Na którąś z prób Jurek Libich przywiózł kolegę perkusistę, Leszka Szenesa. Gdy
go usłyszałem - wiedziałem, że wówczas żaden bębniarz z licznych już zespołów
mu nie dorównuje.
To dla mnie było edukacyjne doświadczenie - mimo pracy zacząłem jeszcze
więcej ćwiczyć.
Ale to nie był koniec Pawłowego „szatańskiego” planu. Któregoś dnia przywiózł
ze sobą trzech swoich kolegów muzyków z uczelni. Dwóch trębaczy i puzonistę tworzyli później naszą sekcję dętą, nadając jazzowego aranżu i charakteru naszym
koncertom. A wkrótce jeszcze przywiózł gitarzystę z klasy skrzypiec. Coraz bardziej
stawaliśmy się silną i bardzo urozmaiconą kapelą.
Wszystko się zmieniało i na jednej z prób, przed którymś ważnym wyjazdowym
koncertem czy przeglądem, Leszek Grotowski poróżnił się w jakiejś spornej kwestii
z kierownikiem zespołu panem Pawłem Rozbickim. Zespół został bez pałkarza,
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bo Leszek się obraził i opuścił naszą grupę. Tak bywa z gwiazdami. Paweł
z determinacją spytał mnie, czy sobie poradzę. Odpowiedziałem, że nie wiem ale spróbowałem i sobie poradziłem! Zostałem więc nie tylko „tekściarzem”, lecz
również stałym perkusistą!
Ustalił się więc,trzeci - reprezentacyjny skład zespołu „VITRUM”
Paweł Rozbicki - szef zespołu, aranżer, klawisze
Bogdan Grodzicki - trąbka, aranże
Wojtek Siedlecki - trąbka
Michał Wycech - puzon
Sławek Stasiak - gitara i skrzypce, na nich czasem przygrywał
Waldek Wolski - gitara basowa i śpiew
Oskar Bachowski - wokal - dość krótka współpraca
Alicja Kucka - wokal - najlepszy
Witold Knap - obsługa sprzętu
To był już najlepszy, wyjściowy garnitur zespołu „VITRUM”, który godnie wówczas
reprezentował wołomińską Hutę Szkła.

i Mazowsze. Wtedy dopiero kupiono organy „Jonica” NRD - wzmacniacz 60WATREGENT z kolumnami, ale te nieszczęsne „AMPLI 40” zostały.
Wraz z nami zaproszono KABARET (nie pamiętam nazwy), którym opiekowała się
pani Jola Słobodzian, a reżyserem był pan Andrzej Siedlecki - aktor. Akompaniował
im oczywiście Paweł Rozbicki, Waldek i Alinka użyczali głosu. Podczas występu
naszej gwiazdy - Ali - wzmacniacz plunął dymem, zacharczał jak miał w zwyczaju
i przestał działać.
Dobrze, że w repertuarze były również utwory tylko instrumentalne z repertuaru
HerbaAlperta - dęciaki tryumfowały - a Bogdan pokazał w solówce na trąbkę taką
klasę, że jeden z jurorów nie chciał wierzyć, że jest amatorem.
Pogratulował zespołowi gry na instrumentach, solistce współczuł, a my
wieczorem upiliśmy się na smutno.
Nazajutrz rankiem nie mogli nas dobudzić - ale wiadomość, że wygraliśmy ten
konkurs instrumentalnie i mamy być gotowi za dwie godziny na koncert laureatów
postawiła nas na nogi. Był to największy sukces tego składu „VITRUM”. Gdyby
nie zepsute wzmacniacze, Ala miałaby pierwsze miejsce w konkursie - my z nią.
Najbardziej była poszkodowana i sfrustrowana, ale to już historia. Były nagrania
z tego koncertu, zostały w ZDK-u. Również zdjęcia z tych bydgoskich występów
dokumentował fotograficznie pan Jacek Brzuszczyński. Być może, że w jego
zbiorach się zachowały, bo w dzisiejszym MDK-u nic nie ma.
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Muzycy z PWSM dodawali klasy waszemu zespołowi, podciągali
i motywowali was do starań o najlepsze efekty koncertowe?
W momencie prób w rozszerzonym składzie zaczęły się pojawiać częściej
problemy sprzętowe. „Dęciaki” były niezależne, mieli swoje instrumenty, gitarzyści
własne gitary, ale wzmacniacze, kolumny głośnikowe zostały po zespole
„JUPITERY”, a ich kondycja już była nie najlepsza. Perkusja w opłakanym
stanie, niekompletna, w części z plastikowym naciągiem, w części skórzanym wyeksploatowana, o prywatnym zakupie nawet nie marzyłem. Obiecywano nam
nowy sprzęt nagłaśniający po otwarciu ZDK-u na nową scenę, ale obiecanki,
cacanki. Zaczęło się sporo wyjazdów na przeglądy, konkursy, koncerty, do innych
miast w Polsce. Ogrywaliśmy wiele ówczesnych akademii na święta państwowe,
resortowe, ale i rozrywkowo, jak wianki na Wiśle, na kilku estradach wzdłuż rzeki.
Wzmacniacze (o śmiesznej dziś mocy) trzeszczały i charczały. Potrafiły wielokrotnie
zadymić czy wręcz plunąć ogniem. Witek Knap, techniczny cudotwórca, starał się
jak mógł,ale wszystko się kiedyś kończy.
Nawet to, że wygraliście kilka przeglądów na Mazowszu, nie było pretekstem,
by wasza sytuacja sprzętowo-nagłośnieniowa zmieniła się na lepsze?
No nie, a graliśmy na wszelkie życzenia Rady Zakładowej, na imprezach
dla seniorów, emerytów, nawet dla przedszkolaków w zmniejszonym składzie.
Aż któregoś dnia przyszła wiadomość, że wytypowano nas do zagrania
na ogólnopolskim przeglądzie zespołów Związku Zawodowego Chemików
w Bydgoszczy. Mieliśmy być zespołem reprezentującym Hutę Szkła Wołomin
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Tajemnicą poliszynela było, że dla zespołu, który wygrywa na takim
konkursie są nagrody pieniężne na doposażenie w sprzęt, fundowane przez
Centralną Radę Związków Zawodowych, w tym przypadku Chemików. Ale
skostniałe grono Rady Zakładowej trzymało w swoich szponach tę nagrodę,
co poruszyło panią Irenę Selig. Była z wami w Bydgoszczy i widziała co się
wydarzyło ze sprzętem. Postawiła się radzie i zawalczyła o kasę na lepszy
sprzęt - mogła sobie pozwolić, była skarbnikiem tej rady. Nigdy o tym nie
mówiła. Dowiedzieliście się od innej osoby.
Niedługo po tym bydgoskim konkursie poznaliśmy pana Andrzeja Zakrzewskiego
z Kobyłki - wytwórcę świetnego sprzętu nagłaśniającego. Gdzieś usłyszał, jak i co
gramy, zainteresował się naszym zespołem. Stwierdził, że mamy kiepski sprzęt
nagłaśniający i przyjechał do nas na próbę, z jednym wzmacniaczem 100 - watowym
dość dużym, bo lampowym, ale dobrym. W latach 60. i później, był producentem
wzmacniaczy dla znanych profesjonalnych zespołów jak np.: Niebiesko-Czarni,
zespół Tadeusza Nalepy itp.
Zostawił nam ten wzmacniacz jeszcze bez pieniędzy,żeby muzycy się
przyzwyczajali. Za jakiś czas był jeszcze drugi, bardziej wyposażony, miał już
pogłos, i możliwość podłączenia kamery pogłosowej z magnetofonem - wtedy to dla
nas był luksus. A ja, biedny bębniarz, zostałem ze starym zestawem perkusyjnym
(zawsze ktoś ma przechlapane). Ale i tak się cieszyłem jak inni w zespole. Nowy
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zestaw kupiono, jak już mieszkałem w Bydgoszczy. Jakiś szczęściarz na nim grał.
Nagroda ponoć starczyła tylko na wzmacniacze.
Z panem Andrzejem Zakrzewskim to była fajna przygoda, gdyby takie spotkanie
nastąpiło dziś - zostałby taki człowiek naszym menadżerem.
Wtedy proponował, że zajmie się zespołem, załatwi sprzęt, koncerty itp. Ale my,
amatorzy, byliśmy tylko połową zespołu, dla kolegów studentów najważniejsze były
studia i bliski termin obrony prac magisterskich. Poza tym byli już zaangażowani
w różne projekty muzyczne - w teatrze Syrena - C.Z.A. Wojska Polskiego - Orkiestra
Harcerska. Bogdan nagrywał z orkiestrą pana Rachonia. Także inne zobowiązania,
nie było o czym mówić.

Tak, prawda niektórzy znajomi do dziś wspominają, tę szampańską zabawę
z zespołem, na żywo, a nie z płyt, byli dumni i chwalili się, że to zespół z ich
miasta Wołomina.
Także mój przyjaciel Ryszard Sasin (znany w młodości sportowiec) odbywający
służbę wojskową w Warszawie (tak blisko, bo treningi) „załatwił” nam granie dla
młodzieży w mundurach. Poruszył niebo i ziemię, aby umożliwić nam ten koncert.
Tenże koncert miał być przepustką do przesłuchania „VITRUM” na Festiwalu
Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Miło było grać dla żołnierzy ze specjalnej
jednostki Kompanii Sztabu Generalnego oraz młodzieży z Technikum Kolejowego,
w którym daliśmy ten koncert. Dla nich to było kulturalne wydarzenie, przerywnik
w wojskowym drylu. My się cieszyliśmy, że chociaż tak możemy się im zrewanżować
za tę „służbę”. Oprócz tych niby tylko rozrywkowych występów „VITRUM” wciąż
był zapraszany na różnego rodzaju przeglądy, konkursy zespołów muzycznych,
wykonawców-amatorów. Wracaliśmy zawsze z jakimś znaczącym sukcesem.
Konflikt z Radą Zakładową tlił się jednak cały czas. Chcieliby się nami chwalić bez
ponoszenia żadnych kosztów, które wtedy nawet były śmieszne w porównaniu do
cen rynkowych.
Ostatni nasz wyjazd na dwutygodniowy obóz międzynarodowy do ośrodka
CRZZ-u na Mazurach, stał się dla mnie powodem konfliktu z zakładem pracy.
Najzwyczajniej nie udzielono mi kilku brakujących dni urlopu i po powrocie zostałem
bez pracy. Porywczość młodości, naiwna wiara w to, że byłem tam w słusznej
sprawie,była powodem braku negocjacji.
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Zespół „VITRUM” był dla nich epizodem rozrywkowym, odskocznią
od muzyki poważnej. Żadnych profitów z gry z wami nie mieli, oprócz tego,
że się świetnie bawili, przyjaźnili się z Pawłem Rozbickim.
Trochę może, jak to wszystkim młodym, nieco schlebiało uznanie i aplauz
publiczności łechtał serce.
Wreszcie doczekaliście się otwarcia podwoi Zakładowego Domu
Kultury, przy ul. Mariańskiej, w czerwcu 1970 roku w Dniu Chemika. Feta
była niesamowita - oficjele z Warszawy, wszyscy ważni z huty, z władz
miastaWołomina i wielu innych - pełna po brzegi, duża sala.
A wy - zespół - wreszcie daliście pokaz artystyczny i pokaz mocy
nagłośnienia, dziś może śmiesznej, ale to było niemal pół wieku temu. Byłam
tam przemycona przez zespół, nie byłam żadną personą - i tak dziś nic nie
pamiętam. Wierzę Andrzejowi, że to była feta.
Po otwarciu ZDK-u warunki naszych prób się poprawiły - mieliśmy własną salę
do ćwiczeń i scenę częściej na koncerty i potańcówki, nie tylko dla pracowników
huty, ale dla wszystkich z miasta.
Posypały się znów zaproszenia. Graliśmy w różnych miejscach w Wołominie,
m.in. w kinie „KULTURA”. Było sporo letnich wyjazdów. Graliśmy w ośrodku
wypoczynkowym huty w Barcicach nad Bugiem. Były tam również ośrodki wczasowe
różnych warszawskich zakładów, z których przychodzili do nas na koncerty, zabawy
pod chmurami. Graliśmy również w ich ośrodkach.
Mieliśmy w tym 1970 roku kilka koncertów w Warszawie na różnego rodzaju
akademiach, rocznicach, obchodach rocznic itp.
Wanda (Lipińska) prowadziła w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu Klub
Młodych Rzemieślników. Zaprosiła nasz zespół - byśmy dali koncert i zagrali
na potańcówce. Była świetna zabawa, przyjechało również kilkoro znajomych
z Wołomina.
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Po prostu czułeś się pokrzywdzony i, jak to artysta, zwyczajnie się obraziłeś.
Nie będę drążył tego tematu. Minęło tyle lat. Co można pisać - takie były czasy.
W 1971 roku zespół został rozwiązany, być może to wydarzenie było jednym
z powodów, ważna była również obrona dyplomów naszych kolegów muzyków
na uczelni PWSM w Warszawie. A może po prostu mieliśmy siebie i swojego
towarzystwa już dość i pora była na następny garnitur zespołu „VITRUM”?
Ja wyjechałem do Szczecina, tak ułożyły się sprawy rodzinne i nie wiem
dokładnie, jakie były dalsze losy „VITRUM”. Podobno jeszcze raz się odrodził pod
koniec 1971 roku, czy na początku 1972, ale to już nie moja bajka.
Taka refleksja. Zespół „VITRUM” istniał i sławił Wołomin pod dowództwem pana
Pawła Rozbickiego. Odnosił sukcesy - i co? NIC - żadnej wzmianki nigdzie.
Jest żal i smutek - myślę, że nie tylko mój!
Może ktoś zainteresowany albo pamiętający tamte koncerty i przygody zespołu,
przeczyta wspomnienia Andrzeja Milczarka i doda własne - lub dopisze dalszy ciąg.
Myślę, że nasi równolatkowie podzielą moją opinię, początki takich zespołów
wcałej Polsce były siermiężne, jak czasy i okoliczności, w których się tworzyły.
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Wanda Lipińska

Wołomiński „Vitrum” po „Jupiterach”

Ale w krótkiej historii Wołomina, wart odnotowania jest ten epizod, narodzin
pierwszych zespołów muzycznych „JUPITERY” i „VITRUM”(podziękowania dla
p. Teresy Rogulskiej i p. Karola Ważyńskiego za artykuł w IX tomie „Rocznika
Wołomińskiego”). Coś po sobie zostawili ci młodzi wówczas ludzie, nie tylko we
własnej pamięci, ale wzbogacili krajobraz kulturowy miasta.
Ponieśli w Polskę dobrą opinię o patronie zespołu - HUCIE - której też już nie
ma, a także o tworzących kulturę mieszkańcach Wołomina.
Chciałabym, by na 100-lecie Wołomina odnaleźć więcej takich epizodów
i zapisać w kronice miasta. Wtedy to był niemal heroizm, dziś młodzież nawet nie
rozumie tamtych dylematów, nie tylko zawodowych, społecznych (które dziś się
zdeklasowały). Może bardziej ideologiczno - moralnych. To już temat rzeka, może
nas porwać nurt w złą stronę, niekoniecznie muzyczną.
Ale piszmy, „bo jak nie my - to kto”? CZAS - nie czeka!

Tu również p. Waldek Wolski,
odprężenie po koncercie
i "spracowana ręka" Andrzeja
Milczarka.

Z zagubionych w przeprowadzkach (do Szczecina, Bydgoszczy) dyplomów
i zdjęć zespołu - zachowały się tylko te zdjęcia wśród rodzinnych albumów
p. Milczarka.

Przy perkusji bohater wspomnień - p. Andrzej Milczarek - z gitarą basową
p. Waldemar Wolski.

327

P. Paweł Rozbicki - krucza
czupryna, skupiona mina,
galowy strój - któryś
z koncertów - 1970-1971
rok (kierownik zespołu
"VITRUM" - aranżer
i klawiszowiec).

Artyści
w wołomińskiej
hucie - Henryk
Albin Tomaszewski
II. ŹRÓDŁA,
MATERIAŁY,
WSPOMNIENIA
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018

Ryszard Musiałowicz

Artyści w wołomińskiej hucie
- Henryk Albin Tomaszewski

Henryk Albin Tomaszewski - był niepowtarzalnym rzeźbiarzem
specjalizującym się w szkle artystycznym. A co łączyło artystę z Wołominem?
Otóż tutaj przez niemal 20 lat (1973-1991) w większość niedziel w roku,
w wołomińskiej hucie szkła – (zakład „B”) - tej do dzisiaj działającej, artysta
po przedstawieniu swoich koncepcji tworzył dzieła, które wykonywali wybrani
hutnicy pod jego bezpośrednim nadzorem.
Artyście poświęcono wiele publikacji o ogólnym charakterze. Tym artykułem
chciałem nieco przybliżyć postać artysty z tytułem honorowego Zasłużonego dla
Kultury Polskiej, wykonawców jego dzieł i zdradzić nieco sekretów „rodzącego się”
dzieła przez ich bezpośrednich realizatorów.
Początki
Tomaszewski wyrastał z w wielodzietnej rodzinie jako najmłodszy z dzieci (trzech
braci i dwie siostry) a jednocześnie w ich cieniu. Ojciec prawnik, matka szlachcianka
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– zadbali o ich staranne wychowanie. W ich przekonaniu uchodził za odmieńca
i nieudacznika – a jak sam mówił - uchodził za wyrodka. Wobec rodzicielskich
rygorów i szkolnych okazywał się być niepokornym i upartym. Pogłębiło się
w nim poczucie niższości zwłaszcza po nieudanych studiach pianistycznych, mimo
fenomenalnego słuchu i pamięci muzycznej, bowiem chciał zostać zawodowym
muzykiem wbrew woli ojca, który widział go, jak i swoich pozostałych synów, jako
farmaceutę. Gdy nadszedł 1918 rok i Polska odzyskała niepodległość, ucieka z domu
i jak setki innych młodych wychowywanych w duchu patriotycznym, usiłuje dotrzeć
do Legionów Piłsudskiego. Już od dziecka był bardzo uzdolniony jako rysownik.
Czuł się ciągle niedoceniany, mimo poczucia humoru i częstokroć autoironii,
raczej niełatwo nawiązywał kontakty. Często się narażał i często zrażał do siebie
innych. Miał nieliczne długotrwałe przyjaźnie, niestety często popadał w konflikty
z urzędnikami ministerstw, pracownikami muzeów i salonów wystawienniczych, za
to szybko znajdował wspólny język z pracownikami hut; szlifierzami i hutnikami,
których zawodowe uzdolnienia natychmiast trafnie potrafił ocenić. Dopiero w wieku
już dobrze dojrzałym, dzięki między innymi kolejnym sukcesom utwierdził się
w przekonaniu o własnej wartości. Należy dodać, że całe życie dzielił między dwie
wielkie namiętności muzykę i plastykę.

ówczesnych zwyczajów: powiązania artystów-plastyków z przemysłem, skierowany
do Szklarskiej Poręby i tam do 1950 r. tworzył projekty kryształów i pracował
w tamtejszej hucie szkła kryształowego „Józefina”(później „Julia”).
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Źródła
Pochłaniał książki zwłaszcza biograficzne wybitnych kompozytorów, jak
i wybitnych postaci ze świata plastyki. Wielkie dzieła malarstwa czy plastyki
poznał w czasie licznych późniejszych podróży. Poznał też szereg hutniczych
technik szklarskich. Należy podkreślić, że tylko na początku swojej działalności
był związany z zakładem pracy, później okazał się być przysięgłym samotnikiem,
pracującym poza środowiskiem innych artystów i jeżeli wiązał się, to na krótko
z jakąś uczelnią czy zakładem pracy. Bardzo cenił sobie niezależność i podjął
trudną sztukę utrzymania się z wyłącznie ze sprzedaży własnych prac lub rzadko
uzyskiwanych zleceniach. Ciągle borykał się z kłopotami finansowymi, aż do czasu,
gdy jego dzieła zaczęły być doceniane. Bardzo długo jego jedynymi odbiorcami były
placówki muzealne, które miały niestety ograniczone środki finansowe. Dlatego
tak usilnie zabiegał niegdyś o wystawy i z różnych względów mu ich odmawiano,
często z osobistych i zawiści.
Przed wojną kształcił się w Warszawie w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych
i Malarstwa – wówczas najnowocześniejsza szkoła w Europie. Dostał się bez
egzaminów, wyłącznie na podstawie swoich rysunków, później trafił do Akademii
Sztuk Pięknych. Studiował malarstwo, ale rzeźba w szkle była jego głównym
zainteresowaniem. W czasie wojny był aresztowany i więziony przez Niemców
na Pawiaku ponad 9 m-cy (by przetrwać, a już miał rodzinę: żona Maria Babulska
i syn Andrzej nielegalnie handlował żywnością). Po II wojnie światowej do 1946 r.
jako nauczyciel rysunku pracował w Siedlcach, w 1946 r. został w ramach
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Całe piękno kryształów
Był wówczas autorem ponad 250 uznanych projektów szkła użytkowego,
pozostałe również bliskie tej liczbie uznano za zbyt nowatorskie i w sumie
unikatowe odrzucono. I tak zerwał kontakt z tą hutą za niezapłacenie za wzory,
które wprowadzono do produkcji. Wówczas płacono za każdy opracowany wzór.
Zainteresował się szkłem, jako tworzywem artystycznym i zaczął tworzyć szkła
unikatowe. W latach 1947-1948 wykonał rękoma hutników pierwsze szkła odręcznie
formowane na gorąco. Już w Szklarskiej Porębie sam obserwował prace kuglerów,
zgłębiał tajniki szlifu, dobieranie tarcz, doświadczał głębinę żłobin czy poznawał
dogłębnie materiał, czyli szkło i jego tajemnice. Stąd potem śmiałe nowe wzory,
które stały się podstawowymi do określenia piękne polskie kryształy, których
niewiele można jeszcze zobaczyć w Muzeum Narodowym w Krakowie – masywne
grubościenne formy czy wiele interesujących projektów, które niestety nie doczekały
się realizacji.
Mieszkając w Łodzi od 1950 r. tworzył jako artysta niezależny prowadząc
jednocześnie wykłady w latach 1950-1952 w Pracowni Projektowania Szkła
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1954 r. uzyskał
dyplom na ASP

Z kolekcji pana Tomasza Lulko.
Należy nadmienić, że artyście udało się zapoczątkować nowy trend w tradycji
estetycznej kryształów. Wraz z powrotem Dolnego Śląska do Polski przybyła
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Ryszard Musiałowicz

Z albumu „Henryk Albin
Tomaszewski Szkło artystyczne”
z 1980 r. - projekt kryształu
artysty.

nowa tradycja, której nie było w Polsce w czasach przedwojennych, mianowicie
szlifierni kryształów, jako oddzielnych zakładów, bądź jako oddziałów w hutach
szkła kryształowego. Wraz z nimi otrzymaliśmy zespoły doskonałych fachowców
Niemców i Czechów znających gruntownie swoje rzemiosło, ale niestety z bardzo
złymi tradycjami estetycznymi, które przez dłuższy czas również się zachowały
i dalej były pielęgnowane w Polsce. Jeszcze w latach 50-60 ub. wieku tzw.
kryształy - w sklepach całego kraju były owocem drobnomieszczańskich upodobań
powielającą nieudolnie pseudo biedermeierowskie, dziewiętnastowieczne szlify,
a przez to tandetne kryształy. Kryształy z tamtych lat to drobny i w kratkę wykonywany
szlif pokrywający całą powierzchnię zdobionego przedmiotu. Rzeczywiście tego
rodzaju szablon przynosił pewne efekty dające migotanie błysków, ale nużył
jednak oko skostniałą rytmiką i zatraceniem cennej właściwości w kryształowym
materiale czyniąc go niemal niewidocznym. Na skutek nieustannego nękania
władz zwierzchnich wreszcie udało się po pierwsze przekonać szlifierzy, że całe
piękno kryształów zasłaniają gęstą i głęboką sieczką, a po drugie przekonać
władze zwierzchnie, że rzadkie i głębokie wzory na kryształach uwypuklają ich
piękno, a „miękkość” kryształów pozwala również na wykonywaniu innych, ale
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głębokich ozdób dekoracyjnych cieszących się powodzeniem na rynku. Pierwsze
jaskółki ich twórczej inwencji w tym zakresie zaczęły pokazywać się na wystawach
zbiorowych i indywidualnych plastyków ze szkół plastycznych. I tak może nie
lawinowo, ale sukcesywnie zaczęła się poprawiać sytuacja na polskim rynku. Na
pewno prekursorem tych starań był Henryk Albin Tomaszewski. Uzupełnianie wiedzy
w zakresie rodzajów szlifów, gatunków szkła w sensie właściwości chemicznych
i fizycznych, barwienia szkła (tlenki, emalie, fryty i inne), pomocy w przełamywaniu
starych tradycji, artysta omawiał i uzgadniał niejednokrotnie z nestorem polskiego
szklarstwa inż. Aleksandrem Dobrzańskim, dyrektorem Technikum Zaocznego
Przemysłu Szklarskiego w Wołominie i redaktorem naczelnym „Szkła i Ceramiki”
wówczas również w Wołominie, członka różnych wpływowych instytucji przemysłu
szklarskiego w tamtych czasach. Świadczy o tym dedykacja artysty na artykule tej
w /w kwestii poświęcona. Znajomość tę obydwaj panowie utrzymywali do końca
życia, jak podkreśla dr Jakub Rycerski, wnuk inż. Aleksandra Dobrzańskiego.

Dedykacja Henryka Albina Tomaszewskiego dla inż. Al. Dobrzańskiego.
Stąd późniejsze sukcesy na rynkach Europy zachodniej i podbicie Ameryki
polskimi kryształami. Po 1963 r. osiadł w Warszawie i tworzył czasem w towarzystwie
drugiej żony Alicji (1961 r.), swoje szklane rzeźby, m.in. w hutach szkła na Targówku
(tu już w latach 50 dojeżdżając z Łodzi), Falenicy, Ożarowie i Wołominie. Niełatwa to
była twórcza praca w tamtych czasach. Artysta niespokojny, obdarzony błyskotliwą
inwencją, odrzucił przy tworzeniu swoich dzieł technikę wdmuchiwania szkła do
form. Uznawał, że jedynie kształty z wolnego formowania, czyli z bańki szklanej
i narzędzi zasługują na miano dzieła artystycznego czy użytkowego. To artysta
z erupcją talentu i artystycznej woli tworzenia kreował niesamowite kompozycje,
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w dodatku z ciągle młodzieńczą pasją. W Polsce był wówczas najlepszy, a na
świecie na pewno należał do czołówki artystów szklarzy w tego rodzaju technikach.

dzieła będące jakby rozcinaniem grubościennej bańki szklanej, które odkształcał
na różne sposoby, albo rozcinając górną część uwypukla je wyciętymi sterczynami,
tworząc jakby „języki”. Wyjątkowymi eksperymentami, których powodzenie zależało
wyłącznie od wyjątkowej siły fizycznej hutników to olbrzymie balony ważące
kilkadziesiąt kilogramów, a w nich przeróżne kanały powietrzne i sterczyny,
które zatopiono, by wyglądało to jak zamknięty balon. Te kompozycje osiągały
ok. 80 cm średnicy i wagi ok. 25 kg. Od kol. Żukowskiego wiem, że artysta miał
od 1979 r. swoją chatę w Urlach nieco przerobioną na pracownię i w przerwach
między kolejnymi wystawami czy wyjazdem do podwarszawskich hut nabierał
sił, modelował w gipsie czy w plastelinie różne postaci ze świata sztuki w formie
medali czy płaskorzeźb o średnicy kilkudziesięciu centymetrów. Przesadą byłoby
stwierdzić, że Tomaszewski należy do wybitnych, lecz nie odkrytych postaci polskiej
sztuki XX wieku. A jednak po ponad 20. latach od jego śmierci jest to zawód
i rozgoryczenie, że nie w pełni oddano mu sprawiedliwa ocenę. Ale prawda jest też
taka, że to jego projekty wzorów na kryształach pozwoliły im wyjść na świat, że to
on jako pierwszy jeszcze przed całą plejadą modnych amerykańskich plastyków
w szkle dał drogę, by tworzyć swoje dzieła od początku od wytapiania szkła, od
pierwszej utworzonej bańki z niego, by próbować odkształcić to płynne tworzywo
na kształtowanie przedmiotów i naśladować niegdyś dawno wypracowane metody
i osiągane efekty. To słynni zachodnioeuropejscy czy amerykańscy artyści plastycy
w szkle uczyli się na podstawie nonszalanckich i śmiałych dzieł Tomaszewskiego
samodzielnego opanowanie przeróżnych technik hutniczych i budowania dopiero
własnych małych pieców, tworzenia narzędzi i wykonywania wreszcie swoich
dzieł. Henryk Albin Tomaszewski był najstarszym z generacji, którzy debiutując po
II wojnie wytyczył kierunek przemian we współczesnym szkle.
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Droga przywiodła do Wołomina
Wytwarzane dzieła na Targówku nie zawsze zadowalały jego artystyczną duszę.
Szkło sodowe miało ograniczone właściwości plastyczne z uwagi na szybkie
stygnięcie, co w znacznej mierze nie pozwalało na wytworzenie koncepcji artysty.
Mimo poznania całych tajników szkła przy jego formowaniu, artysta nigdy nie
zdecydował się na samodzielną pracę przy piecu i również niemożliwe, często
z uwagi na ciężar jego kompozycji, zdany więc był na umiejętności hutników, którzy
pracowali jedynie przy seryjnych produkcjach wyrobów danej huty i mniej im była
znana skomplikowana technika formowania na potrzeby niemal jednorazowych
potrzeb artystycznych. Chociaż z czasem razem z nim tworzył świetnie rozumiejący
się zespół. Czasem posługiwali się niemal językiem migowym, by powstające
dzieło nabierało kształtów zleconych przez projektanta Tomaszewskiego. Co
ciekawe, artysta nie przywiązywał wagi do selekcji własnych prac. Zdarzało się
że prace ze skazami, pęknięciami czy błędami były także wystawiane. Targówek
to dzieła w miękko modelowym szkle, obciągane czasem ciemną zielenią wazony,
przeróżne masywne formy z zatapianymi wielkimi pęcherzami powietrza, a także
wygięte łukowato rury czy owinięte spiralą cylindry. Artysta w sumie unikał w swoich
kompozycjach intensywnego barwienia szkła w przeświadczeniu, że kolor czyni
szkło martwym i niweczy podstawowy walor szkła, jakim jest przejrzystość. Po
Targówku, Ożarowie i Falenicy rozpoczął współpracę z hutą w Wołominie, w której
szkło żaroodporne termisil było znacznie odporniejsze na szok termiczny i można
było o wiele dłużej pracować przy formowaniu swoich dzieł. Od 1974 r. współpracuje
tutaj z Zygmuntem Werstlerem, którego nazywa arcymistrzem z uwagi na naprawdę
mistrzowskie operowanie szkłem podobnie, jak z zespołem Bronisława Kurdka.
Stąd w wielu dziełach zwłaszcza z huty w Wołominie barwa niemal nie występuje
z wyjątkiem szkła z dodatkiem oleju, które czyniło kolor z poświatą niemal lekkiej
odmiany brązów z dodatkami, które lubił zdobić nieskomplikowanymi hutniczymi
sposobami, które hutnicy od lat stosowali w tzw. „produkcjach ubocznych” czyli
np. „sękach” w wazonikach, popielniczkach, koszykach, rybkach przeznaczonych
dla rodziny czy znajomych. Wiemy o wielkim zainteresowaniu Tomaszewskiego
muzyką poważną Debussy’ego, Wagnera, Schonberga, Skriabina i w swoich
dziełach to wyrażał na zasadach plastyczno-muzycznej improwizacji często na
podstawie literackich inspiracji i tylko jemu często znanych. Uważał i często
podkreślał, że niektóre serie szklanych abstrakcyjnych dzieł nazwanych nazwiskami
słynnych kompozytorów muzyki powinny być odczytane jako kojarzące się
z danym nazwiskiem słynnego muzyka. Najbardziej plastycznie w swoich szklanych
kompozycjach oddawał harmoniczną tonację i rytmikę muzyki Czajkowskiego
i Chopina w skojarzeniu z nastrojem, jaki wywołują ci kompozytorzy. Tworzy też
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Artystyczna przygoda w Wołominie
W Wołominie jedyny raz zetknąłem się z pracą tego artysty przypadkowo w latach
70. Artysta po uzyskaniu wszelkich pozwoleń, zaznajamiał przy piecu umówionych
hutników - majstra i jego zespół warsztatowy o kształcie swojego dzieła. Przy tej
pracy było czasem kilka prób, ale w sumie każde podejście hutników do wykonania
jakiegoś dzieła dla artysty było ważne i w zdecydowanej większości wszystko
akceptował uważając za udane. Wszystkie próby nawet te dla obserwatorów
uznawane za nieudane, również wędrowały do odprężarki (piec do pozbywania
się sił naprężeń trwałych i nietrwałych w danym produkcie przez szybkie nagrzanie
i bardzo powolne stygnięcie, znacznie dłuższe od stygnięcia w normalnych
warunkach otoczenia) i stawały się później czasem prezentem artysty dla „swoich”
hutników, obsługi czy nadzoru i gdzieniegdzie są do dziś dzień w ich posiadaniu
lub obdarowanych członków rodziny czy znajomych. Artysta nawet nieudane
z naszego spojrzenia dzieła, a więc stłuczone, popękane itp. dalej uważał za
skończoną kompozycję. Należy dodać, że przy wykonywaniu danego dzieła majster

Ryszard Musiałowicz

Artyści w wołomińskiej hucie - Henryk Albin Tomaszewski

posługiwał się narzędziami używanymi w wołomińskiej hucie, a nawet używanymi
jeszcze przed II wojną światową lub tuż po, przy produkcji szkła gospodarczego
i również narzędziami skonstruowanymi przez artystę. Tworzenie szklanych dzieł
w Wołominie ciągnęły się z przerwami latami z najbardziej odpowiedniego szkła,
za które artysta uważał za najlepsze do swoich dzieł – szkło techniczne „termisil”.
Inne gatunki „silvit” czy termosowe (rozalin, łosoś) nie spełniały oczekiwań
artysty mimo wielokrotnych prób, zwłaszcza ze szkłem rozalinowym, czyli z lekką
poświatą odmiany koloru różowego. Próby z tego szkła nie wytrzymywały czasu
przeznaczonego na tworzenie różnych kompozycji tak, jak ze szkłem „termisil”.
Dodać też należy, że najwybitniejsze dzieła, które są przedstawiane w muzeach
czy folderach muzealnych powstały głównie w Wołominie. Nietrudno bowiem
po kolorze szkła to odgadnąć. Głównym wykonawcą szklanych dzieł artysty
majster Bronisław Kurdek wraz ze swoim zespołem warsztatowym: Andrzejem
Markiem, Zbigniewem Opmanem i Henrykiem Banaszkiem, którzy na co dzień
wykonywali „grubiznę”(wyroby produkcyjne o grubszych ściankach np. pojemniki
do akumulatorów, eksykatory, pojemniki do dojarek, kształtki szklanej aparatury
przemysłowej, cylindry przelotowe itp.). I ta praktyka przy większych wyrobach
spowodowała wybranie zespołu hutniczego do pomocy w powstawaniu dzieł artysty.
Sam majster Bronisław Kurdek twierdzi, że artysta nie tak do końca posługiwał się
formami szklarskim przy tworzeniu swoich dzieł. Daje tu, jako przykład, kompozycję
typu akwariowego, których podparcia były wykonywane z wydmuchiwanych brył
pojemnikowych o podstawach kwadratów, kół, bądź z sześciokątów foremnych.
Dodajmy, wykonawcą dzieł artysty w wołomińskiej hucie szkła był także do przejścia
na emeryturę czy zmianę pracy Zygmunt Werstler. Na co dzień kierownik zakładu,
ale znający doskonale fach hutnika szkła, potrafiący wyczarowywać ze szkła
przepiękne wyroby. Zygmunt Werstler w latach 70. pomagał artyście w tworzeniu
dzieł z tzw. pęcherzykami oraz z mniejszymi gabarytami np. tzw. szkło „zadymione”.
Zaintrygowany niezwykłymi umiejętnościami Zygmunta Werstlera artysta z ekipą
filmową nakręcił film o jego mistrzowskiej biegłości, pokazywany w telewizji.

itp. W czasie tworzenia tzw. „zimy” pan Bronisław Kurdek, wieloletni wykonawca
dział Tomaszewskiego opowiadał, że trzeba było w sprytny sposób połączyć na
wpół stopione ułożone kawałki cienkich rurek i prętów szklanych i wpleść to we
wnętrze większej bańki szklanej co przypominało zmrożone i ośnieżone gałęzie
drzew, czy resztki płotów obsypanych śniegiem albo przy wykonaniu kompozycji
„ryba”(nawiązanie do muzyki Czajkowskiego), tak ułożyć cienkie pręciki w formę
rybiego szkieletu i opleść to również nieregularną bańką szklaną plus dodatek
oliwy, który nadawał koloru szaro-złotego. Ale to jedyny barwnik, którego używał
artysta w Wołominie również czasem przy dziełach mniejszych typu popielniczka
czy wazonik. Dzieła z wielką ilością pęcherzyków uzyskiwano przez zanurzenie
wydmuchanej bańki w rozsypaną sodę i ponowne nabranie na to masy szklanej
oraz końcowe uformowanie dzieła z pomocą narzędzi w zależności od potrzebnego
kształtu. Tego rodzaju technikę zapoczątkował tworząc swoje dzieła w szkle
sodowym w hucie szkła na warszawskim Targówku w 1960 r., w dziełach „kapelusze”
przedstawiające w sumie wazony o szerokich kołnierzach. Tu również powstały
pierwsze techniki perfekcyjnego wystrzygania i wywijania krawędzi wylewów w tzw.
szkle „mrożonym”. Z biegiem lat dzieła zatracały charakter naczyń, a stawały się
abstrakcyjnymi formami przestrzennym, rzeźbami o dużych rozmiarach i efektownej
konsystencji o fantastycznych kształtach. Te wymienione małe tajemnice warsztatu
przy wykonywaniu dzieł, są znane wszystkim plastykom artystom w szkle, albowiem
tego rodzaju tajemnic jest bardzo wiele.
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Wołomińskie dzieła
Nie można podzielić powstawania dzieł Tomaszewskiego na poszczególne
okresy w tworzeniu, ponieważ artysta w zależności od potrzeb wracał do ponownego
tworzenia szklanych dzieł po kilku latach od nowa. Ale w ogólnym zarysie można
stwierdzić, że druga połowa lat 70. to w Wołominie to głównie dzieła z rojem
pęcherzyków, potem szkło o strukturze, jakby tzw. szkła mrożonego, później
wyroby ze stylizacją łabędzi – impresje „Jeziora Łabędziego” Czajkowskiego,
muzyki Fryderyka Chopina, muzyki F. Schuberta, Lutosławskiego, czy poezji
Norwida, szereg przeróżnych kompozycji wazonów-kwiatów, wazonów-ptaków,
wazonów-smug powietrza, kompozycje zwane „Rytmem” i niezliczone ilości
dzieł metaforycznych, przeróżne kompozycje akwariowe, przeróżne meduzy
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Długotrwały kontakt z hutą
Czasem z artystą w latach 80. przyjeżdżał jego jedyny uczeń i współpracownik
Jerzy Krystyn Olszewski, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału
Geografii, który również pokochał szkło jako tworzywo artystyczne i próbował
swoich sił na tym polu uzyskując nawet m.in. uprawnienia artysty plastyka
z Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1988r. i nadal tworzy w szkle artystycznym.
Kolegą, z którym Tomaszewski współpracował na Targówku i Wołominie był
Tadeusz Szymański, również artysta pracujący w szkle. Artyście temu wtedy
(1967-70) w Wołominie pomagał Zygmunt Werstler. Dzieła Szymańskiego są nieco
podobne do dzieł Tomaszewskiego z wczesnego okresu. Ale za kontynuatora
jego szklanych dzieł Tomaszewski uznawał Ludwika Kiczurę (1934-2015), które
ogólnie były nieco podobne do Tomaszewskiego, lecz z większym użyciem kolorów
i mniejszymi gabarytami. Henryk Albin Tomaszewski był bardzo zadowolony z pracy
wołomińskiego zespołu hutniczego przy swoich dziełach i nazywał ich dosłownie
arcymistrzami. Czego dowodem są dedykacje z 1989 r. na pierwszym albumie
„Henryk Albin Tomaszewski Szkło artystyczne” z 1980 r. Członkowie zespołu
oczywiście nie zgadzali się z taką oceną uważając, że są to normalne możliwości
wymagane w hutniczym zawodzie. Pokreślmy, że dzieła artysty są trudne do
jednoznacznego określenia i tylko on jednoznacznie interpretował zagadkowe
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i fascynujące piękno w przedstawianych kompozycjach. Ta wirtuozeria w inspiracji
skojarzeń artysty muzyką daje niespodziewane efekty wypowiedziane w szklanym
dziele.
Długotrwały kontakt z hutą pozwolił mu nie tylko na zgłębianie tajników obróbki
na zimno. Zainteresował się również wytopem masy szkła, jego plastycznością,
konsystencją, grą świateł, migotliwością uwięzionych w tworzywie pęcherzyków
powietrza i wieloma innymi zjawiskami i efektami, długotrwałym obcowaniu
z tworzywem których sposoby uzyskiwania i swoiste piękno objawiają się dopiero
po ich dogłębnym poznaniu.

Album „Henryk Albin
Tomaszewski Szkło
artystyczne” z 1980 r.
Fot 8 i 9 Dzieła artysty z albumu „Henryk Albin Tomaszewski” z 1980r,
„Kompozycja akwariowa” i „Jezioro Łabędzie” P.A Czajkowskiego.

Dedykacja
artysty dla
Andrzeja Marka.
„Kwiat metaforyczny” fotografia z kolekcji
Andrzeja Marka od artysty.

Dzieło artysty w kolekcji
Z. Werstlera.
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Artysta przy pracy.

Albumy z 1966 i 1992 poświęcone Henrykowi Albinowi Tomaszewskiemu.

Z kolekcji pana Tomasza Lulko.

Dzieło artysty z Albumu „Henryk Albin Tomaszewski Szkło artystyczne” z 1980 r.
„Zima” i „Impresje z muzyki F. Chopina” - fotka z kolekcji Andrzeja Marka
otrzymana od artysty.
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i filmach propagujących jego sztukę. W 1970 r. film w reżyserii Marcelego Matraszka
również z udziałem Zygmunta Werstlera, jako wykonawcę dzieł projektu artysty.
„Szkła artystyczne Tomaszewskiego”, pokazywany we wszystkich wówczas 77.
Ośrodkach Kultury Polskiej i Informacji, na świecie, oraz drugi film „Dzień w Urlach”
w 1990 r. o podobnej tematyce Grażyny Pieczuro.
W miejscu urodzenia w Siedlcach w muzeum okręgowym stworzono kolekcję
złożoną z ponad 50. kompozycji szklanych Tomaszewskiego, również w pobliżu
miejsca jego pierwszej pracy w hucie szkła m.in. w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej
Górze i w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie. Tu przy
Leśnej Hucie również w 2009 r. w Zaułku Szklarzy odsłonięto tablice pamiątkową
poświęconą mistrzom szkła Karkonoszy i Gór Izerskich. Zaułek Szklarzy to powstałe
miejsce poświęcone hutnikom, artystom szklarzom, zdobnikom czyli ludziom, którzy
tworzyli historię hutnictwa szkła Szklarskiej Poręby. Ponadto był autorem witraży
i kompozycji plenerowych. Mimo formalnie malarskiego wykształcenia czuł się
zawsze rzeźbiarzem, podejmował też prace w dziedzinie wystawiennictwa i in. Był
jednym z najwybitniejszych twórców szkła artystycznego w Polsce. Zajmował się
tez malarstwem, rysunkiem i medalierstwem, był inicjatorem nowych trendów w
projektowaniu szkła przemysłowego w Polsce, był laureatem wielu prestiżowych
nagród za dokonania artystyczne. Jego szklane dzieła znajduje się w 20 muzeach
w kraju i za granicą. Artysta jest pochowany na warszawskich Powązkach.

Z kolekcji pana Tomasza Lulko.

Prezent artysty dla
inż J. Żukowskiego.

Gdzie są dzieła?
Pierwszą indywidualną wystawę artysta miał w1951 w Łodzi i udział w Wystawie
zbiorowej w Muzeum Śląskim we Wrocławiu. Prawdą jest ,że wystaw było bardzo
dużo, jednakże dla artysty liczyło się głównie ok. 100 wystaw w tym 40 za granicą.
Na szczególne wyróżnienie zasługują prace artysty przy przeszkleniu supraporty
katedry św. Jana w Warszawie, malowanie portretów specjalną techniką wcierania,
którymi obwieszano gmachy państwowe, malowanie portretów ówczesnych
przywódców na ich zamówienie z krajów wówczas zaprzyjaźnionych, wystawy
z okazji odbywającego się festiwalu muzyki Chopina, kompozytorów rosyjskich np.
Czajkowskiego, niemieckie Bacha, Światowego Sympozjum Szklarskiego, Festiwali
„Vratislavia Cantans” czy Łódzkich Spotkań Baletowych. W związku z wystawami
Tomaszewski wiele podróżował, ale też uczestniczył w warsztatach, audycjach

Wanda i Andrzej Tomaszewscy(syn) po odsłonięciu pamiątkowej tablicy
w Zaułku Szklarzy w Szklarskiej Porębie.
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Artyści w wołomińskiej hucie - Ireneusz Kiziński
Podobnie jak Henryk Albin Tomaszewski również i Ireneusz Kiziński
korzystał z usług naszych hutników tylko w innym okresie i tworzył tutaj
w wołomińskiej hucie swoje szklane dzieła.

Artysta pochowany jest na warszawskich Powązkach [kwatera 154/b(5/2)].
Bibliografia
Portal www.szklarska poręba.pl /foto z Zaułku Szklarzy/
Przemysł Ludowy i Artystyczny nr3/1956
Fotografia Łukasza Dąbrowskiego - wazon Tomaszewskiego sprezentowany Z. Werstlerowi
Okładka albumu „Szkło artystyczne Henryk Albin Tomaszewski” z 1980r
Okładka albumu Pawła Banasia i Heleny Michałowskiej „Henryk Albin Tomaszewski” 1992 i fot. z tegoż
albumu - artysta przy pracy
z kolekcji Andrzeja Marka -fotografie H.A. Tomaszewskiego przekazane właścicielowi kolekcji/ impresja
F. Chopina i Kwiat metaforyczny
Fotografie autora: dzieło artysty ofiarowane J. Żukowskiemu, dedykacja dla A. Marka, dedykacja dla
Al. Dobrzańskiego, Henryka Albina okładka albumu z 1992r
Moje cmentarze.blogspot.com /foto grobu Alicji i Tomaszewskich/
Fotografie dzieł Tomaszewskiego będące w kolekcji pana Tomasza Lulko.

Ireneusz Kiziński na początku i w końcu swojej twórczości artystycznej.
Od wiosny 1962 r. zaczęła się nowa era dla artystów zajmujących się
technicznymi możliwościami wykorzystania szkła poprzez samodzielne zbudowanie
oraz eksploatację pieca do wytopu szkła dla celów artystycznych. To były
zaledwie początki zaprezentowane w Muzeum Sztuki w Toledo poprzez warsztaty
zorganizowane dla artystów szkła dmuchanego. Na lata 70. XX w. przypadła już
ogólna fascynacja artystów szkłem i w wyniku tego licznymi wystawami. Jak pisze
Marek Puchała w albumie „Ireneusz Kiziński”, zaczęły galerie szkła powstawać,
jak grzyby po deszczu, a prezentowane dzieła podniosły ceny szkła artystycznego
do poziomu dotychczas nieosiąganego.
Moja droga
W tym samym czasie w Polsce szkło artystyczne miało się wyraźnie dobrze
dzięki świetnemu zapleczu, jakim była Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk
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Plastycznych i jej wykładowcy oraz w miarę dobrze funkcjonującemu przemysłowi
szklarskiemu. Przyszły artysta urodził się w 1937 roku w Ręcznie koło Piotrkowa
Trybunalskiego. Swoje zainteresowanie szkłem nabył w czasie praktyk w hucie
szkła „Hortensja” w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie został skierowany jako uczeń
Technikum Ekonomicznym. - Z ekonomika mnie szybko wyrzucili – wspominał
artysta. - Strasznie głupia historia. Ktoś rzucił szczurem w dyrektora akademika
i podejrzenie padło na mnie. Wyleciałem, choć to nie ja. Co to zresztą za dowcip.
Później skończył wydział Turystyki i Rekreacji wrocławskiej Akademii Wychowania
Fizycznego (1977 r.) Wraz z małżonką, absolwentką Wyższej Szkoły Plastycznej
wykonał pierwsze realizacje. Potem zaczęli pracować oddzielnie, osobno tworząc
swój sukces. Pierwsze próby ze szkłem zaczął w 1973 r., ale pierwszy sukces
nie przyszedł prędko. Dopiero w 1977 r. roku pokazał swoje prace na wystawach
indywidualnych w Opolu, Olsztynie i Wrocławiu.

Folder z wystawy szkła
artystycznego 1980
Ingeborgi Glądały Kizińskiej i Ireneusza
Kizińskiego.

1983-84 to wystawy specjalne dla niewidomych dzieci w celach poznawczych sztuki.
Następne lata to wiele zaproszeń do zagranicznych galerii: Bangkok (Tajlandia),
Paryż, Celle, Hanower, Coburg (Niemcy), Ebeltoft (Dania), Schwerin (Niemcy),
Montreal (Kanada), Kuwejt, Corning (USA),Brema (Niemcy), Kopenhaga (Dania).
Artysta sam podzielił swoje okresy twórczości przy opracowywaniu albumu jemu
poświęconemu. Początek lat 90. to początek okresu melancholijnego w sztuce
będącego wynikiem refleksji nad kondycją współczesnego człowieka, praca nad
obiektami pokazująca wojnę i holokaust. W 1994 r. bierze udział w zbiorowej
wystawie Artystów Europejskich w Bangkoku. Następny etap to prace związane
z żywiołem powietrza – „Tornado”, „Tajfun”, „Halny”. Następny okres to liryczny
cykl „Muzyka ciszy”. W 2001 r. przetwarzanie i deformowanie w szkle wizerunku
własnej twarzy, pierwsze instalacje w plenerze „Twarze i maski”. 2005 r. to już
kontynuacja doświadczeń z umieszczaniem różnych form w plenerze będącym
wynikiem poszukiwania przestrzeni oraz harmonii z naturą, angażowanie przyrody
w istnienie dzieł i poddawanie ich działaniu czasu i warunków atmosferycznych.
Dzieła Ireneusza Kizińskiego, z uwięzionymi w tworzywie szklanym pęcherzykami
powietrza o fantastycznych kształtach, odznaczają się przede wszystkim
bardzo silną ekspresyjnością. Dużo uwagi Kiziński poświęcał na eksperymenty,
wzbogacające kolorystykę i różnicujące konsystencję jego szklanych obiektów.
W niezwykły sposób obnażał wielobarwność szkła warstwowego i podkreślał
świetlistość tego materiału. W 1992 roku stworzył unikalną w skali światowej masę
szklaną tzw. „perłową”.

W folderze, tym dotyczącym BWA w Białymstoku, artysta prezentuje własne
dokonania artystyczne od 1977 r. W tym czasie miał już 16 wystaw indywidualnych,
a prace jego były już w zbiorach kilku muzeów krajowych oraz w zbiorach
prywatnych w kraju i za granicą. A w 1980 r. otrzymuje propozycję wystawy
w polskiej galerii w Dusseldorfie w Niemczech. Pod koniec lat 70. XX w. w swojej
twórczości odchodzi od form użytkowych i zaczyna poszukiwać własnego wyrazu
w szkle, rozpoczynając etap poszukiwawczy przesycony erotyką cykl „Ptaki
i Ziarno”, które okazały się dużym wydarzeniem artystycznym i dość szokującym,
chociaż w bardziej humorystycznym wymiarze, jak po latach opowiadał artysta. Lata

W Wołominie
Artysta wiele swoich koncepcji wykonanych w hucie, traktował raczej jako
półfabrykat i dopiero w swojej pracowni uzyskiwał końcowy rezultat poprzez
łączenie szkła sodowego z ołowiowym (kryształ) czy z wołomińskim termisilem
niektóre barwił, malował a jeszcze inne swoje dzieła piaskował, szlifował, kleił
i dodawał inne materiały, wszystko w zależności od swoich artystycznych wizji.
Mało wiemy o tworzeniu dzieł w innych hutach, ale na pewno była to huta szkła
„Hortensja” w Piotrkowie Trybunalskim, Huta Szkła w Tarnowie czy na Dolnym
Śląsku w Szczytnej Śląskiej i Stroniu Śląskim. Wołomińskie szkło termisil, którym
ostatnio zajmował się było takim tworzywem, które wytrzymywało szok termiczny
(szkło laboratoryjne wytrzymałe na nagłe skoki temperatur w trakcie wytwarzania
z niego wyrobów oraz w czasie ich późniejszego używania) i można było dłużej
na nim dokonywać przeróżnych prac zgodnych z wizją artysty. Kiziński tworzył
tutaj około 10 lat raczej w niedziele czasem w soboty i był łatwo rozpoznawalny,
głównie przez pracowników huty szkła i zapamiętany, jako jedyny z artystów
bardzo angażujących się w tworzenie swoich dzieł. I to od nich wyszła inicjatywa,
by szerzej przypomnieć tę postać występującą również w historii Wołomina.
Głównym współpracownikiem w tworzeniu dzieł artysty w wołomińskiej hucie był
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majster Bronisław Kurdek wraz ze swoim zespołem warsztatowym: Andrzejem
Markiem, Zbigniewem Opmanem i Henrykiem Banaszkiem, którzy na co dzień
wykonywali „grubiznę” (wyroby produkcyjne o grubszych ściankach np. pojemniki
do akumulatorów, eksykatory, pojemniki do dojarek, kształtki szklanej aparatury
przemysłowej, cylindry przelotowe itp.) Tu Kiziński tworzył prace różnorodne:
pełne dynamiki rzeźby inspirowane wiatrem, użytkowe puchary-trofea, fantazyjnie
skręcone, tańczące szklane rury czy twarze oddające ludzkie charaktery i uczucia.
No i małe formy (kula, jajo, skrzydło, kapliczka, kostka, stożek), choć niemało
znaczące w artystycznym dorobku autora. Apogeum twórczości Kizińskiego
przypada na czas, gdy szkło artystyczne formowało się „na gorąco” w hutach.
Powstawały wówczas pełnoplastyczne, jednoelementowe formy, od razu gotowe
do pokazania światu. Swoim zaprzyjaźnionym hutnikom ofiarował wielokrotnie
zdjęcia swoich dzieł czy zadedykowane im foldery z wystaw. Niestety, wieloletnia
współpraca z hutnikami z Wołomina zakończyła się z racji przejęcia huty przez
prywatnego właściciela i likwidacji ręcznej pracy hutników. Dodajmy, jak stwierdzili
hutnicy z nim pracujący: To był prawdziwy tytan pracy. To co chciał uzyskać robili
wielokrotnie, aż „wypaliła” jego wizja. Zawsze był przyjacielski, doceniający ich
umiejętności i trud, a zarazem oni uznawali jego znawstwo szklarskiego rzemiosła

i technologię szkła. Większość prac artysty np. z ostatniego albumu powstała
fragmentarycznie w Wołominie, co widać z opisu kolorowych fotografii i wymienionej
nazwy szkła – termisil. Także znawcy wołomińskiego szkła bez trudu rozpoznają
jego pochodzenie po specyficznym kolorze, różniącym się od szkła sodowego czy
kryształowego i innych.
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Dedykacja na folderze
z wystawy „Twarze i maski”
z Muzeum Miejskiego we
Wrocławiu dla hutnika
Andrzeja Marka
z wołomińskiej huty.

Pan Andrzej Marek
potwierdził, że fragment
tułowia figury był
wykonywany w Wołominie.
Ireneusz Kiziński „Kumaki”. Na kolorowej fotografii poznajemy szkło wołomińskie
termisil, stanowiące tułowia ptaków.
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Jedna z pocztówek z pracą artysty podarowana wołomińskiemu hutnikowi
Andrzejowi Markowi.

Jego pasja poznania szkła nie była łatwa. Ten pasjonat, jak wspominał po
latach, po prostu dla szkła „zwariował”, szkło zawładnęło nim całkowicie. Pracował
z poświęceniem po 16 godzin, nocował w nędznym hoteliku robotniczym, jadł byle
co, ażeby przetrwać, potem przerwa i postanowienie, że już nie wróci i za jakiś czas
znowu wracał do tych niewygód w hucie szkła i dalej poznawał szklarskie tajemnice.
Dodajmy, że przed śmiercią, ok. 3-4 lata w ogóle przestał tworzyć, w sensie
jeździć po hutach i zajął się wyłącznie uzupełnianiem „dekoracji” swojego ogrodu,
rezygnując z uczestnictwa w wystawach. W 2008 r. wyszedł album „Ireneusz
Kiziński” z przepięknymi zdjęciami jego najsłynniejszych dzieł i słynnego ogrodu
w Drogoszewicach koło Twardogóry blisko Wrocławia. Artysta znał i cieszył się
z zawartości albumu, ale niestety nie doczekał jego obejrzenia po wydrukowaniu.
Straszna choroba była szybsza.
Artysta współpracujący z hutnikami.
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dziennikarzy czy krytyków sztuki i wielu przyjaciół artystów. Takie odczucia są na
podstawie albumu wydanego 10 lat temu. Małżonka artysty potwierdziła, że ogród
nie zmienił się od tamtego czasu.

Wyrazić siebie
Ogród mistrza – powstawał wiele lat stając się w sumie autorską galerią, to
miejsce, gdzie Kiziński nie obawiał się żadnych konfrontacji artystycznej i mógł się
realizować na niemal dwuhektarowej powierzchni i dowolnie prezentować swoje
szkło. Ogród artysty to magiczny pejzaż złożony z abstrakcyjnych geometrycznych
form, porozrzucanych, ale tylko pozornie przypadkowo. Część poruszona wiatrem
porusza się i daje dźwięki. Jest tu szereg form figuratywnych, przeróżne maski.
W sumie to przekrój całej twórczości Kizińskiego, pokazujący poszczególne fazy
jego działalności. Widać, że ta ogrodowa wystawa po prostu oddycha swobodnie w
takiej przestrzeni, mimo, ze wystawiona była na działanie czynników zewnętrznych,
pogodowych. Obiekty są głównie prezentowane na postumentach z naturalnych
pni drzew, ale też w stawie czy wiszące na drzewach. To nie nowość, ale łączenie
natury ze sztuką jest procesem naturalnym i oba te obiekty żyją po prostu
w symbiozie i ich wzajemny stosunek zmienia się tylko w zależności od pór roku.
Pokazanie swojej twórczości na ogrodzie popierało wielu znanych fotografików,

Niezwykłość i ponadprzeciętność
Kiziński należał do czołówki najlepszych projektantów szkła artystycznego
nie tylko Polski, ale i świata. Już w 1985 r. został wyróżniony na Europejskim
Konkursie Szkła Współczesnego w Coburgu (Niemcy). Wśród 100 najlepszych
na świecie prac z zakresu szkła artystycznego, publikowanych w New Glass
Review wydawanego przez Muzeum Szkła w Corning NY. Jego prace znalazły się
czterokrotnie (1988,2000,2006 i 2007). To jest prestiżowe największe wyróżnienie
dla artystów w szkle. Zauważony był również na Międzynarodowej Wystawie Szkła
w Kanazawie (Japonia). Otrzymał medal w konkursie Kristallnacht w Filadelfii. Jego
wystawa indywidualna towarzyszyła otwarciu Muzeum Szkła w Ebeltoft (Dania).
Te wyróżnienia i wystawy artysta rzeźbiarz cenił sobie najbardziej. Podkreślał, że
tworzy nie tylko dla siebie, ale dla Wrocławia, dla Polski. Bo to jest najważniejsze,
reprezentować Polskę i wzbogacać jej dorobek. - Ja jestem z rocznika 1937. U mnie
w domu słowo „ojczyzna” pojawiało się w każdej rozmowie – zwierzał się artysta.
Kiziński to również miłośnik gór, przyrody, sportu, narciarstwa - instruktor,
żeglarstwa, muzyki, wielbiciel wycieczek zagranicznych, które czasem towarzyszyły
wystawom i służyły pogłębianiu tam rzemiosła artystycznego i innych technik
szklarskich.
Polscy artyści, zwłaszcza wrocławscy, pracujący w szkle nie znajdywali nici
porozumienia z Kizińskim, nie byli obiektywni, nie byli gotowi na jego niezwykłość,
ponadprzeciętność a nade wszystko talent, stąd artysta w ostatnich latach całkowicie
wyizolował się od tego środowiska. Dawni „koledzy” nie potrafili zaakceptować
faktu, że nie będąc absolwentem artystycznej uczelni, mógł zajść tak daleko.
A zazdrościć było czego. Świat rozumiał jego sztukę i jej wyjątkowość, co artystę
znacznie uskrzydlało i dodawało energii. Dodajmy, że jeśli przyjąć za kryterium
oceny wyróżnienia w prestiżowych konkursach, Kiziński znajdował się w czołówce
artystycznej świata i Europy, a w Polsce był liderem.
Łącznie jego dzieła były prezentowane na ponad 70 wystawach indywidualnych
i zbiorowych, w tym ponad 20 poza krajem: Niemcy, Tajlandia, Francja, Dania,
Kuwejt, Szwecja, USA, Kanada, Belgia, Holandia, Francja, Japonia, Austria, Jego
zbiory znajdują się w zbiorach prywatnych i w 13 muzeach. Dodajmy, że po śmierci
artysty jego dzieła były i są dalej prezentowane w wielu prestiżowych galeriach,
wystawach, muzeach.
Z udziałem artysty powstał film dokumentalny „Życie zamknięte w szkle - Ireneusz
Kiziński” reż. Wojciech Malinowski 2008.
Dziękuję Pani Małgorzacie Kizińskiej, małżonce artysty zarządzającej galerią
antyków i szkła artystycznego, w tym dzieł Ireneusza Kizińskiego - „Ładna Sztuka”
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we Wrocławiu za pozwolenie zaprezentowania fotografii dzieł tego wybitnego artysty
i za zrecenzowanie niniejszego artykułu.
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Broń używana do walki wręcz czyli tzw. broń biała - towarzyszy człowiekowi
niemal od początku jego istnienia. Jej przemiany i adaptacja są równie
ciekawe, jak sama ewolucja biologiczna. Kiedy pierwotna włócznia czy
maczuga, ustąpiły w końcu miejsca broni siecznej, to ta już na stałe zagościła
na dworach i w pałacach.
Okres rozkwitu broni białej to niewątpliwie średniowiecze – Europa i jej rycerze
z ćwiczeniami wojennymi, turniejami i pojedynkami. Ciężką kopię, tarczę, miecz
z czasem zamieniono na lżejszy rapier. Sztuka walki wymagała coraz większego
kunsztu i precyzji, co wiązało się z koniecznością pogłębiania wiedzy zarówno
praktycznej, jak i teoretycznej. Metodyki walki, analizowanie postawy, zagadnień
ataku i obrony uczono nie tylko w stworzonych do tego ośrodkach, ale również
przez mądrości spisane w traktatach szermierczych tłumaczących nawet najbardziej
zawiłe tajniki fechtunku.
Ireneusz Kiziński z żoną Małgorzatą w ulubionym ogrodzie
pełnym szklanych skarbów.
Bibliografia
Strona internetowa Zw. Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski Bibliografia
Folder z wystawy „Ingeborga Glądała i Ireneusz Kiziński” Białystok 1980
Folder „Twarze i maski” 2001
Album „Ireneusz Kiziński” 2008
Miesięcznik „Odra”nr 2/2009 artykuł Mirosława Ratajczaka” Amantes Amentes”
Strona internetowa www.kizinski.com.pl

Przełom
Szermierka utożsamiana była wtedy ze stanem rycerskim i szlachtą - wszyscy
dobrze władający bronią zyskiwali uznanie, dzięki,któremu awansowali w hierarchii
społecznej. Przełomowy, dla historii broni białej był niewątpliwie XVI wiek, to wtedy
ma swoje początki terminologia szermiercza obowiązująca do dziś. Kiedy rapier
wyparty został przez szpadę dworską - fechtunek stał się bardzo niebezpieczną
formą porachunków, a pojedynki z użyciem broni białej były sprawą honorową.
Dopiero wiek XVII odkrył w szermierce potencjał sportowo-rekreacyjny. To wtedy
wprowadzono maski zabezpieczające twarz ćwiczącego przed atakiem przeciwnika.
Dawały one nie tylko ochronę, ale i możliwość stosowania coraz to nowych,
nieograniczonych niebezpieczeństwem technik walki, umożliwiając tym samym ich
rozwój. W XVIII wieku pojawił się delikatniejszy od szpady - floret. Broń ułatwiająca
zadawanie jeszcze efektywniejszych (szybszych) i bardziej widowiskowych trafień.
Następstwem tego była większa precyzja natarć i konieczność opracowania zasad
pola trafień, a co za tym idzie i ustalenia hierarchii jednych akcji nad innymi.
Coraz większe prześciganie się i rywalizacja w tworzeniu bardziej złożonych oraz
dokładniejszych ruchów, dało początek sportowym pokazom i turniejom, nie tylko
indywidualnym, ale i drużynowym.
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Dyscyplina olimpijska
Rozszerzono zasoby o nową broń – szable. Dotychczasowe rekreacyjne pokazy
zastąpiono profesjonalnymi zawodami szermierczymi, które w 1896 roku zaistniały
na liście dyscyplin Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej w Atenach i występują
w nich nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Ich klasyfikacja to trzy konkurencje:
floret, szpada i szabla – różniące się od siebie polem trafienia. W szpadzie
zawodnicy celują w całe ciało przeciwnika, we florecie tylko w tułów, zaś w szabli
od pasa w górę. Początkowo w zawodach brali udział wyłącznie mężczyźni. Kobiety
otrzymały tę możliwość dopiero z nadejściem 1924 roku. Postęp cywilizacji nie był
obojętny także dla samej szermierki – z czasem sędziów wsparły aparaty, które
sygnalizowały dźwiękiem celnie zadane trafienia. System aparatury sprawdził się na
tyle, że nie zrezygnowano z niego i funkcjonuje on do chwili obecnej. Współczesna
szermierka sportowa podzielona jest w każdej z broni na osiem kategorii wiekowych:
skrzat (Sk)/ zawodnik w wieku 6-7 lat; zuch (Z)/ 8-9 lat; dzieci (D)/ 10-11 lat; młodzik
(M)/ 12-14 lat; junior młodszy (Jm) zwany również kadetem/ 15-17 lat; junior (J)/
18-20 lat; młodzieżowiec (Mł)/ 21-23 lata; senior (S)/ powyżej 23 roku życia.
Bardzo budujące jest to, że szermierka w Polsce nie odbiega efektami od tych
odnotowanych w innych krajach Europy czy nawet świata. Nasi reprezentanci to
licząca się już elita nie tylko w kategorii szermierki dla osób pełnosprawnych, ale
i (a może nawet przede wszystkim!) niepełnosprawnych – czyli tak zwanej potocznie
„szermierki na wózkach”. I na tej ostatniej chciałabym się skupić najbardziej, bo to
za jej zasługą ta dyscyplina w ogóle zawitała do Wołomina.
Zajęcia w Wołominie
A miało to miejsce zupełnie niedawno, bo pod koniec 2014 roku, kiedy to
z inicjatywy Fundacji Drops została zaproszona do naszego miasta Fundacja
Akademia Integracji i współpracujący z nią medaliści Igrzysk Paraolimpijskich
między innymi: Grzegorz Pluta, Marta Makowska, Adrian Castro, Stefan Makowski
– szermierze, którzy odnieśli już wiele światowych sukcesów. Założeniem tego
spotkania było wysondowanie potrzeb i potencjału gminy w możliwość utworzenia
tu pilotażowych dziecięcych zajęć integracyjno-zabawowo-sportowych. Pewnie nie
byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że po pierwsze chodziło o zajęcia
z szermierki tzn. dyscypliny znanej nam dotychczas tylko z ekranów telewizora,
a po drugie, że miały się one odbywać dla dzieci pełno i niepełnosprawnych
w formie integracyjnych spotkań jednoczesnych. Założenia ambitne i bardzo
trudne, bo przedsięwzięcie przewidywało, że będą mogły w nim uczestniczyć
dzieciaki bez ograniczenia co do swojej niepełnosprawności – zarówno ruchowej
jak i neurologicznej (autyzm, asperger, porażenie). Program został rozpisany na trzy
miesiące. Patronat nad nim objął Powiat Wołomiński. Zebrano pierwszych chętnych.
Pilotażowa grupa początkowo liczyła około dwanaścioro dzieci 10-14-letnich.

Dzieci z wołomińskiej sekcji szermierczej.
Zawodnicy i ich rodzice podchodzili do zajęć z zaciekawieniem, nie bardzo
wiedząc czego się ostatecznie mogą po nich spodziewać. Założenia trenerów
były proste - integracja przez zabawę z zastosowaniem podstawowych elementów
szermierki. Cel został osiągnięty. Po upływie kwartału plan Fundacji Drops został
zrealizowany i współpraca obydwu Fundacji została rozwiązana bez możliwości
jej kontynuowania. I na tym pewnie zakończyłaby się ta opowieść, gdyby nie
zdeterminowane na ćwiczenia dzieci i ich rodzice, którzy postanowili wziąć sprawy
w swoje ręce i zrobić wszystko, co w ich mocy, by treningi mogły być kontynuowane.
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Wołomińska sekcja szermiercza
Po upływie kolejnych trzech (organizacyjnych) miesięcy – w marcu 2015
roku zajęcia zostały wznowione i nieprzerwanie prowadzone są do dziś. Dzięki
ogromnemu wsparciu miasta i gminy Wołomin, zaangażowaniu Pani Burmistrz
Elżbiety Radwan, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 6 i nr 4 w Wołominie, ale
przede wszystkim dzięki warszawskiej Fundacji Akademia Integracji liczba dzieci
uczestniczących w ćwiczeniach wzrosła dwukrotnie, a ilość dwugodzinnych
treningów do trzech, a nawet czterech tygodniowo. Spotkania w wołomińskiej sekcji
szermierczej mimo swojej intensywności nie zmieniły założeń – nadal cechowały je
integracyjne ćwiczenia jednoczesne. To jedyne takie treningi w Polsce, a znawcy
tej dyscypliny twierdzą, że również na świecie się z czymś takim nie spotkali, by na
jednych zajęciach dzieci pełnosprawne ćwiczyły z dziećmi niepełnosprawnymi. Taka
forma jest bardzo cenna zarówno dla jednych, jak i dla drugich zawodników. Dla
pełnosprawnych to ogromna lekcja tolerancji i empatii połączona z wolontariatem,
ponieważ przez pierwszą godzinę każdego treningu „zajmują się”, opiekują, ale
przede wszystkim wspierają w lekkich ćwiczeniach swoich niepełnosprawnych
kolegów, by dopiero w drugiej części treningu rozpocząć intensywne zajęcia
równolegle w dwóch grupach przy wsparciu dedykowanych im trenerów. Dla dzieci
niepełnosprawnych to możliwość adaptacji i sprawdzenia swoich możliwości. Dla
wielu z nich „wózek” był dotychczas przeszkodą do samorealizacji oraz powodem
odizolowania i pozostawania w domu - zamykania się przed rówieśnikami. Ich
aktywizacja sportowa spowodowała, że nabrali wiary we własne możliwości,
zaś asymilacja, że są tak samo wartościowi jak ich sprawni koledzy. Dzięki
ogromnej wzajemnej akceptacji, te wspólne chwile są dla wołomińskich dzieci
również formą miłego spędzania czasu i dały początek wielu przyjaźniom, bez
względu na wiek, płeć i ułomności. Nauczyło to tych zawodników, że warto mieć
marzenia, wspólnymi siłami i dzięki wzajemnemu wsparciu, a przede wszystkim
dopingowi do ciężkiej pracy są w stanie osiągać sukcesy, które być może będą
zaczątkiem tego, co zdobyły ich wzorce – ich fantastyczni trenerzy. Przełożyło się
to na trofea, bo w samym tylko 2016 roku nasi zawodnicy wzięli udział w ośmiu
wydarzeniach sportowych, na których zdobyli łącznie aż jedenaście medali.
Żeby ci młodzi, mali, jeszcze zestresowani szermierze mogli bardziej rozwijać
swoje sportowe zainteresowania, ich rodzice w marcu 2017 roku powołali do
życia Stowarzyszenie Szermierka Wołomin – mające na celu wsparcie i pomoc
w kwestiach organizacyjnych będących zbyt wielkim obciążeniem dla Fundacji
Akademia Integracji. Te dwa podmioty zaczęły się w perfekcyjny sposób uzupełniać.
Wołomińska szermierka nabrała tempa i na stałe wpisała się w listach uczestników
dziecięcych i młodzieżowych zawodów. Nasi reprezentanci wielokrotnie udowodnili,
że nie są w niczym gorsi od ich kolegów z innych klubów, w których ta dyscyplina
trenowana jest od wielu, wielu lat. Zdobyte medale i ogrom stoczonych walk dały
wyraz w powołaniu w kwietniu 2017 r., przez Polski Związek Szermierczy do Kadry

Wojewódzkiej - trzech wołomińskich zawodników: Bartosza Dubowa i braci Macieja
Adamusa i Jakuba Adamusa.
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Było to dla chłopców ogromnym wyróżnieniem, zaszczytem i docenieniem ich
znacznych już osiągnięć. Cieszyło to tym bardziej, że przecież ich przygoda z tym
sportem dopiero co się zaczęła.
Na szeroką skalę
Rozwijanie działalności Stowarzyszenia i zaangażowanie rodziców w szukaniu
nowych perspektyw dla ich dzieci spowodowało, że podjęli się wspólnie z Fundacją
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Akademia Integracji stworzenia przedsięwzięcia na skalę krajową, jaką było
zorganizowanie ogólnopolskich szermierczych „Zawodów o Szablę Skrzetuskiego”
i puchar Burmistrza Wołomina Elżbiety Radwan. Odbyły się one 3 czerwca
2017 roku. Impreza okazała się hitem. Uczestniczący w niej sędziowie i trenerzy
jednogłośnie orzekli, że to jedne z najlepiej zorganizowanych zawodów ostatnich
lat. Była to ogromna promocja nie tylko Gminy, ale i całego Powiatu Wołomińskiego.
Do naszego miasta zjechało ponad 120 uczestników, reprezentujących 13
polskich klubów. Zaszczycił nas również swoją obecnością wielki reżyser Jerzy
Hoffman (twórca ekranizacji m.in. „Pana Wołodyjowskiego”, „Potopu” czy „Ogniem
i mieczem”) nie kryjący zachwytu nad naszymi zawodnikami.

sukces okupiony ciężką pracą był też ogromną motywacją na przyszłość nie tylko
dla niego samego, ale i dla pozostałych koleżanek i kolegów - ich udział w niemal
cotygodniowych zawodach na terenie całego kraju obfitował w zdobycie w 2017
roku sumie aż 37 medali, w różnych kategoriach wiekowych:
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Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan.
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Bartosz Rosłon – dwa złote, srebrny i dwa brązowe / (młodzik),
Maciej Figurski – dwa złote, dwa brązowe / (dzieci),
Joanna Makowska – złoty, trzy srebrne i brązowy / (młodzik),
Maciej Adamus – złoty, dwa srebrne i dwa brązowe / (młodzik),
Szymon Rudowski – złoty i srebrny / (szermierka na wózkach),
Jakub Adamus - złoty i brązowy / (junior młodszy),
Stanisław Kurowski – dwa srebrne / (dzieci),
Oskar Szybalski – srebrny, dwa brązowe / (młodzik),
Dawid Więckiewicz – srebrny i brązowy / (szermierka na wózkach),
Bartosz Dubow – srebrny i brązowy / (junior młodszy)
Jakub Kochan – dwa brązowe / (szermierka na wózkach),
Hubert Wilga – dwa brązowe / (junior młodszy),
Szymon Ogonowski - brązowy / (dzieci).
Rok 2018 również obfituje w szereg naszych sportowych poczynań. Robimy
wszystko co w naszej mocy, by o Wołominie było głośno i by w pozytywny sposób
zapisał się na kartach historii polskiej szermierki. Na Warszawskiej Olimpiadzie
Młodzieży postaraliśmy się zdobywając 6 medali w różnych kategoriach wiekowych
(kat. dzieci: srebro - Maciej Figurski, brąz - Stanisław Kurowski; kat. młodzik: złoto
- Maria Więckiewicz, brąz - Joanna Makowska, brąz - Bartek Rosłon; kat. junior
młodszy: brąz - Maciej Adamus).

Wołomińscy szermierze
z MISTRZEM - od lewej
stoją Bartosz Dubow, Jakub
Adamus, Jerzy Hoffman,
Maciej Adamus, Trener
Grzegorz Pluta, kuca od
lewej Oskar Szybalski,
Hubert Wilga.
Kolejną ważną datą dla wołomińskiej szermierki był zdobyty 10 czerwca przez
Macieja Adamusa srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski 2017 r. młodzików
w szabli mężczyzn na Mistrzostwach Polski w Olsztynie. Nasz zawodnik pokonał
tam 89 przeciwników zapisując się tym samym na kartach polskiej szermierki. Ten

Z przodu Maciej Adamus, za nim od lewej Hubert Wilga, Jakub Adamus,
Bartosz Dubow.
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W szermierce na wózkach podium bezapelacyjnie należało do Wołomina:
Szymon Rudowski - wywalczył złoto, Jakub Kochan - brąz i Dawid Więckiewicz brąz! W zawodach dla pełnosprawnych: w kategori dzieci - Maciej Figurski zdobył
srebro, w kat. młodzik - Bartosz Rosłon - brąz, Maria Więckiewicz - srebro, w kat.
junior młodszy - Bartosz Dubow - brąz.
Zaraz po tym wydarzeniu, jeszcze w ferworze atmosfery sportowej rywalizacji (drugi raz z rzędu!) wołomiński zawodnik zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski.
Bartosz Rosłon w fantastycznie spektakularny sposób obronił w Sosnowcu tytuł
Wicemistrza Polski 2018 r. młodzików w szabli mężczyzn. Tym samym nasza sekcja
potwierdziła swój kunszt i udowodniła jak bardzo wysoki poziom reprezentujemy.

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan dekoruje Oskara Szybalskiego.
W czerwcu zorganizowaliśmy drugą edycję zawodów szermierczych o Szablę
Skrzetuskiego i Puchar Burmistrza Wołomina Elżbiety Radwan. Tym razem
gościliśmy również zawodników z zagranicy. Na tegoroczne rozgrywki przyjechało
do naszego miasta około 100 uczestników z Polski i Białorusi.

Od lewej Maciej Figurski,
Stanisław Kurowski.

Od lewej Maria
Więckiewicz, Joanna
Makowska, Bartosz Rosłon.

Nasze plany i nadzieje
Ten obecny rok to też przełom organizacyjny dla nas - usamodzielniliśmy się
i wyodrębniliśmy poprzez stworzenie Integracyjnego Klubu Sportowego Szermierka
Wołomin. Dotychczasowa współpraca z Fundacją Akademia Integracji zmieniła
proporcje i od teraz to nie Stowarzyszenie będzie wspierać Fundację - tylko to
Fundacja będzie wspierać nowo powstały klub IKS SZERMIERKA WOŁOMIN,
dzieląc się swoim ogromnym doświadczeniem i pełniąc rolę opiekuna. I już jako
Klub witaliśmy gości z Japonii, Grecji i Gruzji, których zaprosiliśmy do Kobyłki na
zorganizowane przez nas międzynarodowe zgrupowanie szermierzy na wózkach.
Patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz Miasta Kobyłka Robert Roguski.
Przez cztery dni nasi zawodnicy mogli trenować i odbywać sparingi z zagranicznymi
gośćmi, dla których zgrupowanie było wartościową rozgrzewką przed ich występem
w Warszawie na Pucharze Świata „Szabla Kilińskiego”.

Otwarcie zawodów w Wołominie.
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Medaliści wołomińskich zawodów w szermierce na wózkach - trzeci od
lewej, złoty medalista Szymon Rudowski, obok niego Jakub Kochan, Dawid
Więckiewicz, towarzyszą im Bartosz Zawistowski, Sebastian Malinowski i trzecia
od prawej Ewa Dąbrowska.

Międzynarodowe zgrupowanie.
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Niestety dla nich, a szczęśliwie dla nas Puchar Świata zwyciężył wołomiński
szermierz i zarazem nasz nieoceniony trener - Grzegorz Pluta. To złoto to kolejne
wielkie trofeum, które zdobył po wywalczonym w marcu złocie w Pucharze
Świata w Pizie, czy srebrze w Eger. Nasze dzieci mają fantastyczny wzorzec
i natchnienie na to, by sukces budować na własnej pracy i zaangażowaniu w to,
co się robi i do czego jest się przekonanym. Wartości empatii, tolerancji wpajane
im na zajęciach, zgrupowaniach, obozach - procentują i dają satysfakcję nie tylko
im samym ale również i ich rodzicom i trenerom. Zawodnicy Szermierki Wołomin
chętnie uczestniczą w projektach edukacyjnych, mających na celu przełamywanie
barier środowiskowych. Bierzemy udział nie tylko w lokalnych przedsięwzięciach
(integracyjne pokazy w szkołach, pikniki rodzinne, obchody Dni Wołomina), ale
i pozaregionalnych, jak chociażby Ogólnopolskie Dni Integracji w Krakowie, na
które zaproszeni byliśmy przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”, czy
Piknik Olimpijski w Warszawie „Polskie Nadzieje Olimpijskie”. Szermierka połączyła
nas nie tylko ze sportem ale i z drugim człowiekiem. Pokazała, że można łączyć
i budować relacje pokoleniowe i społeczne. Mamy nadzieję, że ten zaczątek bytności
wołomińskiej szermierki rozwinie się w naszym mieście będąc kolebką kolejnych
medalistów (kto wie, może i olimpijskich i paraolimpijskich).

Szermierka Wołomin na Dniach Wołomina.
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Osiedle Sławek – społeczność z sercem
Autorka jest prezesem Stowarzyszenia Szermierka Wołomin oraz prezesem
IKS SZERMIERKA WOŁOMIN

Historia powstania wsi Sławek sięga połowy XIX wieku, kiedy to w wyniku
decyzji władz carskich postanowiono w 1863 r. wybudować linię kolejową
z Warszawy do Petersburga przebiegającą centralnie przez wieś Wołomin.
Wskutek inwestycji kolejowej wołomińskie dobra ziemskie należące do
Ludwika Meyera zostały podzielone na dwie części. Ze względu na trudności
z uprawą gruntów położonych w części północnej wsi Meyer postanowił
przeznaczyć 165 mórg ziemi na terenie Sławka na kolonię czynszową.
W nieodległym czasie na Sławku powstało 5 pierwszych osad.
Od końca XIX wieku w związku z reformą uwłaszczeniową oraz wskutek osiedlania
się warszawskich rentierów oraz ludzi kultury w willach i domkach letniskowych na
terenie Wołominka i pobliskiego Sławka, północna część Wołomina powoli zaczęła
przeobrażać się w modny ośrodek letniskowy. Napływ majętnych mieszkańców do
młodego osiedla letniskowego spowodował szybki i niekontrolowany rozwój miasta
w kierunku ośrodka przemysłowego.
Tramwajem na letnisko
Na początku XX wieku na terenie Wołomina funkcjonowały trzy linie tramwajów
konnych. Jedna z nich prowadziła od stacji kolejowej, przez Wołominek i Sławek
aż do majątku dra med. Józefa Koralkiewicza na Nowej Wsi. Prowadziła ona także
w okresie letnim – od maja do końca września – do skupisk willi letniskowych
zamieszkiwanych przez letników z Warszawy i okolic. W 1910 roku w Wołominie
działały dwa kina, pierwsze na Placu Górnośląskim (obecnie Plac 3 Maja), a drugie
właśnie w pobliskiej osadzie na Sławku. W okresie letnim na terenach Wołominka
i Sławka odbywały się cyklicznie niedzielne zabawy publiczne i przedstawienia
amatorskie. Ponadto na terenie Sławka funkcjonowało boisko sportowe,
organizowano próby nowo powstałego chóru, a także miejscową Ochotniczą Straż
Pożarną.
Niewątpliwie należy wspomnieć o aktywnej działalności społecznej powołanego
do życia w 1936 roku Towarzystwa Przyjaciół Osiedla Wołominek, Sławka i Okolic,
które w latach 30-tych XX wieku odcisnęło piętno na kierunku zmian północnej
części Wołomina, w tym właśnie Sławka. Działalność wspomnianego Towarzystwa
skupiała się przede wszystkim na kwestiach rozwoju edukacji oraz promowaniu
pomysłu budowy szkoły na rogu ówczesnej ul. Przejazd (obecnie ul. Sasina)
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i ul. Lwowskiej. W tym celu organizowano kwesty uliczne oraz zabawy publiczne,
podczas których przeprowadzano zbiórki na rzecz budowy nowej szkoły. Sztuka
udała się niestety tylko połowicznie, gdyż budowy szkoły rozpoczęta w 1938
roku została dokończona dopiero wiele lat po zakończeniu działań wojennych.
Ponadto wśród kilku interesujących inicjatyw zrealizowanych przez Towarzystwo
należy docenić budowę chodników oraz odwodnienie okolic Wołominka, Białych
Błot i Górek Mironowskich za pomocą 2 km kanału prowadzącego w kierunku
rzeki Czarna. Za najbardziej odważny pomysł Towarzystwa należy jednak uznać
promowanie idei budowy miasta – ogrodu w północnej części Wołomina. Dzięki
zachowaniu urbanistycznego podziału na odpowiednio duże działki budowlane
otoczone zielenią leśną Wołomin mógł zyskać jeszcze większy rozgłos i sławę
wśród warszawskiej burżuazji w czasach międzywojennych.
W dniu 1 kwietnia 1939 roku została przeprowadzona reforma administracyjna
w Wołominie. Z racji dynamicznego rozwoju miasta w pod koniec lat 30. XX
wieku zaistniała konieczność włączenia w granice Wołomina wsi Sławek, Lipiny
Stare, Lipiny Nowe oraz Letnisko. Wskutek przeprowadzonych zmian znacznie
powiększyła się powierzchnia miasta, a całkowita ludność Wołomina przekroczyła
po raz pierwszy 20 tys. mieszkańców. Intensywne plany inwestycyjne zostały
zahamowane wraz z agresją wojsk niemieckich 1 września 1939 roku.
Wołomin został zajęty w dniu 14 września 1939 roku przez oddziały niemieckie,
a następnie na mocy porozumień między III Rzeszą, a ZSRR, miasto znalazło
się w niemieckiej strefie okupacyjnej. Szybko zaczęto tworzyć organizacje
konspiracyjne oraz organizować tajne nauczanie, m.in. na Sławku, w Górkach

Mironowskich i Sosnówce. W 1942 roku przesiedlono do warszawskiego getta
całą ludność żydowską zamieszkującą licznie tereny miasta i okolic. W przeddzień
wkroczenia oddziałów Armii Czerwonej do miasta, w dniu 15 sierpnia 1944 roku
cała ludność Wołomina została wysiedlona za tory kolejowe, trafiając do osiedli
Sławek, Wołominek oraz w Górki Mironowskie. Mieszkańców miasta, którzy
próbowali uchylać się od przymusowego przesiedlenia rozstrzeliwano na miejscu.
W dniu 6 września 1944 roku do Wołomina wkroczyła Armia Czerwona, która
zastała całkowicie wymarłe miasto ze zniszczonymi zabudowaniami, dworcem
kolejowym i kościołem
Powojenne losy osiedla są ściśle związane z rozwojem zakładów przemysłowych
w tej części Wołomina. W latach 50-tych XX wieku rozpoczęto budowę największego
wówczas na terenie całego kraju Zakładów Stolarki Budowlanej. Wojewódzka
Rada Narodowa podjęła w 1958 roku kluczową dla północnej części miasta
decyzję dotyczącą przeznaczenia rejonu Sławek-Wołominek pod budownictwo
jednorodzinne o luźnej zabudowie. Impulsem rozwojowym w latach 60. i 70.
okazało się powstanie licznych kilku zakładów przemysłowych oraz przeniesienie
ich centrali z Warszawy do Wołomina. W ten właśnie sposób zbudowano zakłady
Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych i Gazu w Nowej Wsi, utworzono
Przedsiębiorstwo „Gazomontaż”, a także powstało Warszawskie Przedsiębiorstwo
Elektryfikacji i Technicznej Obsługi „Eltor”. Powstające zakłady pracy zapewniały
stały rozwój okolicznym osiedlom, a ponadto przyczyniły się do powstania
pierwszej zabudowy wielorodzinnej w tej części miasta tj. „Osiedle Nafta”. Wraz
z nadchodzącym kryzysem początku lat 80 nastąpiło zahamowanie inwestycji oraz
tempa rozwoju całej wołomińskiej aglomeracji miejskiej, w tym Osiedla Sławek.
Osiedle Sławek zaczęło kształtować swoje obecne oblicze dopiero na przełomie
lat 80. i 90. XX wieku, wraz z rozpoczęciem realizacji programu budowy domów
jednorodzinnych. Przestrzeń miejska otoczona ulicami Piłsudskiego, Wiosenną,
Geodetów i Aleją Armii Krajowej została przeznaczona do stworzenia zupełnie nowej
części miasta wraz z dostępem do takiej infrastruktury jak szkoły i przedszkola.
Niewątpliwie sprawiło to, że Osiedle Sławek stało się największym placem
budowy w całym Wołominie w ciągu ostatnich przeszło 25 lat. Przeznaczone do
zabudowy działki posiadały przeważnie niewielką powierzchnię ok. 200-400 m2,
skutkiem czego w tamtym okresie dominowała zabudowa bliźniacza i szeregowa,
a liczebność osiedla ze skupioną zabudową jednorodzinną zaczęła rosnąć
w szybkim tempie. Struktura wiekowa i społeczna nowej części Osiedla Sławek
determinowała powstanie nowych placówek edukacyjnych. W połowie lat 90.
dokonano otwarcia Szkoły Podstawowej nr 2 na Al. Armii Krajowej, do której w
zamierzeniu miały uczęszczać dzieci z Osiedla Sławek Osiedla Nafta i Nowej Wsi.
W ciągu kilku ostatnich lat Osiedle Sławek zawdzięcza przyspieszony rozwój
dzięki gwałtownemu zwiększeniu się ilości inwestycji prywatnych oraz miejskich
w tej części miasta, ale także za sprawą wzmożonej aktywności poszczególnych grup
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Fragment pierwszej edycji mapy Wołomina z 1944 roku
ze zbiorów armii amerykańskiej.
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oraz społeczności mieszkańców osiedla. Bezsprzecznie za największą z inwestycji
należy uznać powstanie na terenie po Stolarce Wołomin wielkopowierzchniowego
obiektu handlowego o nazwie Galerii Wołomin pod koniec 2016 roku. Obiekt
handlowy o niespotykanej dotąd skali wpłynął na całe otoczenie infrastrukturalne
Osiedla Słoneczna oraz Osiedla Sławek, ale też niestety negatywnie odbił się nie
tylko na mieszkańcach prowadzących prywatną działalność usługową, ale także
na wołomińskich halach kupieckich. Ponadto istotny wpływ na układ urbanistyczny
i komunikacyjny północnej części Wołomina miało podzielenie miasta na dwie części
ekranami dźwiękochłonnymi w związku z trwającą modernizacją linii kolejowej
Warszawa-Białystok.
W ostatnich latach Rada Osiedla Sławek pod przewodnictwem pani Anety
Adamus w ciągu ostatniej kadencji rady podjęła aktywną działalność mającą na celu
zarówno rozwój infrastrukturalny osiedla w postaci kilku ukończonych inwestycji
drogowych, chodników, placów zabaw, altanek, czy ścieżek rowerowych, jak
również promowanie ogólnodostępnych przedsięwzięć adresowanych do różnych
grup mieszkańców osiedla tj. zajęcia „Zdrowy kręgosłup”, czy projekty założenia
klubu juniora i klubu seniora. Na stałe w wołomiński kalendarz imprez miejskich
wpisały się także Imieniny Osiedla Sławek – pomysł autorstwa radnego Maciej
Łosia – realizowane również przy współpracy z Radą Osiedla Sławek.
Osiedle Sławek stoi u progu nadchodzących zmian, głównie związanych
z szybkim tempem rozwoju zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Wiosennej
oraz zapewnienia dostępu do opieki przedszkolnej i edukacji szkolnej na jak
najwyższym poziomie. Niekontrolowany rozwój z jednej strony może rodzić
problemy z zapewnieniem dostępu do usług dla młodych par wprowadzających
się do nowo powstałych domów, ale z drugiej strony stanowi doskonałą odpowiedź
na problemy demograficzne, z którymi boryka się Wołomin w ostatnim czasie.
Nasilające się migracje wewnętrzne w gminach podwarszawskich powodowały
w ostatnich latach wyludnianie się Wołomina na rzecz Warszawy oraz gmin
ościennych, a samo miasto powoli traci funkcję „sypialni Warszawy”, którą pełniło
przez ostatnie dziesięciolecia Zapowiadane inwestycje powinny ułatwić dostęp
do wszelkiego rodzaju usług i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla nowych
mieszkańców osiedla. Oprócz typowego dla miejskiego budżetu wysokiego udziału
inwestycji infrastrukturalnych należy również zwrócić uwagę na zapewnienie potrzeb
wszystkich kategorii wiekowych wśród mieszkańców osiedla. Lepsza integracja
oraz wzajemna współpraca mieszkańców osiedla, wraz ze wsparciem instytucji
i środków gminnych powinny ułatwić zarówno wychowanie dzieci i młodzieży,
a także umożliwić dostęp do opieki dla osób samotnych i starszych. Wiele zależy od
działań społeczności lokalnych, jednak jak pokazuje historia tej części Wołomina,
począwszy od międzywojennego Towarzystwa Przyjaciół Osiedla Wołominek,
Sławka i Okolic, a kończąc na współczesnych oddolnych inicjatywach, społeczności
lokalnej osiedla nigdy nie brakowało serca.

Osiedle Sławek – społeczność z sercem
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Każdy człowiek podlega wielokierunkowemu oddziaływaniu. Z jednej strony
sam tworzy swój świat, z drugiej, to co go otacza jest wynikiem obecności
i działalności ludzi, którzy tę rzeczywistość współtworzą. To oznacza
społeczny charakter rzeczywistości. Właściwe funkcjonowanie społeczeństwa
wpływa na funkcjonowanie jednostki. Jednocześnie jest ono uzależnione od
stopnia przystosowania, jak i osobistego zaangażowania człowieka.
Ważnym wymiarem jest wrażliwość i umiejętność dostrzegania potrzeb
otaczających nas osób. Jednostka funkcjonująca w społeczeństwie nie jest
sama, jest istotą społeczną, co ukazuje dwa istotne aspekty – z jednej strony to
właśnie jednostka powinna zaangażować się w budowanie relacji społecznych
i wspierać rozwój społeczności; z drugiej – ta właśnie społeczność powinna wspierać
jednostkę. Rozwój społeczeństw i transformacje w różnych aspektach życia
przynoszą różnorakie problemy. Nie wszyscy członkowie społeczności nadążają za
zmianami; niektórych dotykają trudności niezależne od nich samych; jeszcze inni,
z racji wieku czy zdrowia, nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Jednocześnie
w społeczeństwie poszczególne jednostki – osoby ludzkie, rozwijają się i żyją,
mają swoje własne zindywidualizowane potrzeby i pragnienia. Bez ich realizacji
nie osiągną pełni własnego rozwoju, co utrudni, a czasem nawet uniemożliwi
im funkcjonowanie w społeczeństwie. Człowiek prawidłowo rozwijający się, na
każdym etapie swojego życia, będzie czuł i zrozumiał, że bez drugiego człowieka,
nie rozwinie własnego człowieczeństwa, nie osiągnie pełni, nie zrealizuje siebie.
Rozwój wolontariatu
Będzie miał świadomość, że sam musi dać coś z siebie: poświęcić swój czas,
pomóc, coś zrobić dla innych. Ta właśnie wzajemność staje się siłą – budulcem
relacji i motorem działań. Cała historia ludzkości, od jej zarania pozwala wyróżnić
tych, którzy w wybitny sposób wpisali się w rzeczywistość społeczną wspierając
tych, którzy tego potrzebowali. Te formy działalności człowieka nazywano
różnorodnie: charytatywnością, filantropią, wolontariatem. A były bezpośrednio
skierowane na człowieka lub odnosiły się do jego wytworów działalności, takich
jak sztuka, kultura, teatr i inne.
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Dostrzegamy osoby o różnym stopniu przystosowania i zaangażowania
społecznego, o różnej wrażliwości na potrzeby otoczenia. Ludzi potrzebujących
wsparcia w zaspakajaniu potrzeb materialnych, kulturowych, zawodowych,
zdrowotnych, itp. Jak i tych, których potrzeba działania na rzecz innych stała się
ważną częścią ich życia. Stąd różnorodność działań, na rzecz potrzebujących,
kształtująca się pod wpływem rozwoju społeczeństw, dojrzewania myśli
filozoficznych, rozwoju ekonomiczno-gospodarczego, działań politycznych
i społecznych, nabierająca jednocześnie swoistego, lokalnego kolorytu.
Trudno określić moment, który można uznać za początek rozwoju wolontariatu.
W historii ludzkości odnajdujemy wiele wydarzeń i działań, które można uznać
za przyczynek. Zarówno na świecie, jak i w Polsce istnieje długoletnia tradycja
pracy społecznej, pomagania sobie wzajemnie czy angażowania się na rzecz
rozwiązywania problemów potrzebujących. Osoby działające na tym polu określano
mianem społeczników, altruistów itp. Przeszłość, w kontekście działalności
charytatywnej pozwala dostrzec jej wieloaspektowość i różnorodność, a rozwój
charytatywności pozwala zauważyć jej znaczenie dla ludzkości i dla kształtowania
własnego człowieczeństwa. Jednocześnie kreując teraźniejszość wpływa na
naszą przyszłość. Budzi nadzieję, że dopóki człowiek potrafi podać rękę drugiemu
człowiekowi, ludzkość ma szansę na kontynuowanie dzieła, jakim jest życie.
A fundamentem i twórcami tych działań są ci, którzy je realizują, a więc wolontariusze.
Tak więc wolontariusz będzie z jednej strony ambasadorem społeczności, wśród
której żyje i działa. Często pierwszym kontaktem między jednostką a grupą. Jest
animatorem aktywizującym, budzącym do życia, siebie i innych. Wolontariusz to
obywatel – aktywny, odpowiedzialny, spontaniczny i bezinteresowny, ożywiający.
Dlatego tak ważne jest właściwe rozumienie idei wolontariatu i potrzeby
kształtowania młodego pokolenia otwartego na działalność wolontaryjną.
Konieczne jest ukazywanie oddziaływania wolontariatu na rozwój społeczeństwa,
jak i młodego pokolenia. Wskazanie go jako podstawy i drogi do rozwijania własnego
człowieczeństwa wydają się być właściwym fundamentem. Wolontariat będąc
odbiciem działalności człowieka i jego wieloaspektowej twórczości, stymuluje
rozwój młodzieży, która wymaga wielokierunkowego oddziaływania. Wpływanie
na rozwój przez wolontariat, daje ogrom niewyczerpanych możliwości. Pomaga
właściwie rozumieć rzeczywistość społeczną skierowaną ku drugiemu człowiekowi.
Warto, więc ukazywać włączającą się w te działania młodzież, dla której działalność
w wolontariacie jest fundamentem i drogą do rozwijania człowieczeństwa.
Wprowadzając się 12 lat temu do Wołomina, odkryłam je jako miasto wielu
kontrastów. Z jednej strony, można dostrzec wiele problemów społecznych,
takich jak: bezrobocie; ubóstwo; uzależnienia np. od alkoholu czy narkotyków;
niepełnosprawność, pociągającą za sobą wykluczenie społeczne; przemoc i inne.
Dużym problemem jest słabe przystosowanie infrastruktury miasta dla potrzeb
osób niepełnosprawnych. Zmiany gospodarcze związane z transformacją ustroju

po 1989 roku spowodowały pogłębiające się bezrobocie.1 W mieście istnieją ulice
gdzie w skupiskach domów komunalnych, zamieszkują osoby trwale bezrobotne.
Wołomin naznaczony został piętnem historii mafijnych i afer finansowych
związanych z lokalnymi bankami. Oczywiście nie jest to cały i wyczerpujący panteon
problemów lokalnych. Z drugiej strony widać ogromny potencjał społeczności,
wielość inicjatyw oddolnych. Widać, że miasto się rozwija, przybywa pięknych
dzielnic, remontowanych ulic. Prężnie działają ośrodki kultury i rozwija się lokalna
przedsiębiorczość. Funkcjonuje wiele instytucji i placówek wspierających rozwój
dzieci, niepełnosprawnych, bezdomnych, chorych onkologicznie, aktywizujących
seniorów. I ogromnie bogata historia samego miasta, jak i okolic. Postrzegam
Wołomin jako zbiór społecznych kontrastów, o ogromnym potencjale rozwojowym.
Z drugiej strony moja osobista potrzeba działania, poznania otoczenia i dzielenia się
własnymi pasjami stała się motorem do podjęcia inicjatywy skierowanej do młodego
odbiorcy. Przyglądając się środowisku parafii św. Józefa Robotnika2 w Wołominie
poznałam placówki funkcjonujące w jej obrębie: hospicjum 3 i schronisko dla
bezdomnych4. Intensywnie działające charytatywnie i społecznie grupy: parafialny
Caritas i Orioński Ruch Świeckich5. Jak również podejmujący wspólne inicjatywy
OREW6 związany ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Jednocześnie przyjrzałam się miejskiej strategii działania i dokonanej
w jej ramach diagnozie społecznej7, której respondentami była m.in. młodzież.
Większość wskazała jako główne obszary zmian: poprawę dostępności do
uprawiania sportu i rekreacji, rozwój edukacji i kultury, rozwój infrastruktury, ochronę
środowiska, przedsiębiorczość, mieszkalnictwo, turystykę.8 W konsekwencji
za cel główny tej strategii działania, uznano: „Zapewnienie jak najlepszego
środowiska życia mieszkańcom oraz warunków funkcjonowania podmiotów
gospodarczych. Umacnianie konkurencyjności i rangi Gminy Wołomin w otoczeniu
w oparciu o aktywnych, przedsiębiorczych i wykształconych mieszkańców oraz
bliskość Warszawy”.9 Od kwietnia 2016 roku celem miejskiej strategii działania
jest: „zapewnienie harmonijnego rozwoju społecznego i gospodarczego przy
wykorzystaniu miejscowych walorów przyrodniczych i kulturowych oraz dogodnego
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1

Zamknięto większość fabryk związanych z miejscową Hutą Szkła. Wiele osób straciło pracę i do dziś osoby te
nie poradziły sobie z samodzielnym funkcjonowaniem.

2

We wrześniu 2007 roku rozpoczęłam pracę jako katecheta, w szkołach należących według administracji Kościoła
katolickiego, do parafii św. Jozefa Robotnika w Wołominie.

3

Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie

4

Schronisko Don Orione – Małe Dzieło Opatrzności w Czarnej – Schronisko dla bezdomnych

5

Orioński Ruch Świeckich - ORŚ

6

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wołominie – OREW

7

Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Wołomin do 2020 roku; Wołomin 2008; s.19-22;
[dostęp: dnia 20 kwietnia 2018]; file:///C:/Users/Magda/Downloads/XXVI-8.pdf

8

Tamże.

9

Tamże.
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położenia komunikacyjnego”.10 Jednocześnie funkcjonujący w gminie Program
Współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi11, którego celem jest
urealnianie skuteczności działania lokalnych władz i organizacji wskazywał, że
„wspólne podejmowanie działań” ma prowadzić do „lepszego zaspokajania potrzeb
społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy”.12
To całe bogactwo spowodowało powstanie idei stworzenia wolontariatu. Chcąc
budować rzeczywistość społeczną konieczne jest odniesienie się do środowiska,
w którym działania będą realizowane. Tak więc, założenia i cele wolontariatu
powinny pokrywać z koncepcjami rozwoju miasta i potrzebami środowiska lokalnego.
Wolontariusze powinni uczyć się aktywności i przedsiębiorczości, by stawać się
zaangażowanymi i świadomymi mieszkańcami, wykształconymi i wspierającymi
swoje środowisko lokalne. By jako kreatywni twórcy wpływali na rozwijanie sfery
społecznej swojej małej Ojczyzny. Ogólna misja wolontariatu zwraca uwagę na los
drugiego człowieka i niesienie realnej pomocy tym, którzy jej potrzebują. To troska o
biednych, słabych, wykluczonych społecznie. To tworzenie wzorców dobrego stylu
i jakości życia, rozwój pasji, zainteresowań oraz zdobywanie ważnych umiejętności
życiowych. To nieustanna współpraca, odkrywanie wartości relacji międzyludzkich
i świadomej aktywności społecznej. Najprościej cele działań wolontariatu można
zawrzeć w sformułowaniu: to działania nad poprawą jakości życia i wzmacnianie
integracji społecznej, opartej na osobistym rozwoju zaangażowanych wolontariuszy.
Takie właśnie założenia stały się podstawą rodzącej się idei Młodzieżowego
Wolontariatu Szkolno-Parafialnego „Otwarte serce”.

został przez młodzież patron, którym został błogosławiony Piotr Jerzy Frassati.
Dopracowane zostało logo. Wybrano hasło-myśl biskupa Jana Chrapka: „Człowiek
odnajduje się tylko w bezinteresownym dawaniu siebie”. Skrystalizowały się cele
działania i zadania grupy, jak i dopracowane regulaminy i zasady. Teren działań
rozszerzył się na wspomniane szkoły: Gimnazjum nr 1 i nr 2, które wpisały
Wolontariat w spis agend szkolnych. To pozwoliło na zaangażowanie większej ilości
uczniów. Zwiększająca się liczba wolontariuszy wymagała poszukiwania nowych
możliwości, zadań i form działań.
W kolejnych latach, czyli 2009/2010 i 2010/2011 wolontariat rozwijał się, utrwalał
formy i zasady działania. Jednocześnie systematycznie zwiększała się grupa
młodzieży zaangażowanej i aktywnej. Umocniły się formy współpracy.
W kolejnym roku szkolnym 2011/2012 Wolontariat, rozwijając podjęte wcześniej
formy działania, nawiązał współpracę z Zespołem Szkół im. ks. Jana Twardowskiego
– szkołą z oddziałami integracyjnymi i Zespołem Szkół Specjalnych w Ostrówku.
Miejski Dom Kultury w Wołominie po raz pierwszy zorganizował obchody
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w którym grupa wzięła udział. Urząd
Miejski w Wołominie powołał grupę interwencji, której celem było organizowanie
pomocy Pogorzelcom. Wolontariat wziął udział w tych działaniach.14 Rozwinęły się
działania parafialnej świetlicy Trampolina.15
W roku szkolnym 2012/2013 wolontariat podjął współpracę z: Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Ośrodkiem w Ostrówku16; Przedszkolem nr 5 im. Kot w butach; fundacją
SMC17; fundacją Ad Gentes; klubem Gaja; pracownią ZdrodaArt.
W roku szkolnym 2013/2014 Wolontariat obok swoich wypracowanych form
i obszarów działania, rozwinął współpracę z MDKiem. Zaowocowało to podpisaniem
Porozumienia i działalnością, w ramach której wolontariusze uczestniczyli m.in.
w spotkaniach formacyjnych, warsztatowych, przygotowujących działania, jak
i organizowanych przez MDK. Zajęcia miały formułę otwartą, co oznaczało
możliwość uczestniczenia w nich wszystkich chętnych mieszkańców Wołomina,
bez względu na wiek, również spoza wolontariatu. Były to otwarte spotkania
integracyjne, warsztaty rękodzielnicze i arteterapeutyczne. Udało się pozyskać
animatorów i miejscowych rękodzielników. Podpisanie Porozumienia włączyło w
działania Wolontariatu uczniów wołomińskiego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła
II i Sportowego Gimnazjum nr 5. Podpisane zostało również Porozumienie
o współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Wołominie. Podjęto współpracę
z fundacją „Dziewczynka z Zapałkami” i „Bezpieczna Przystań” oraz Stowarzyszeniem
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Dawanie siebie
Pierwsze spotkanie odbyło się na terenie parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie
w połowie września 2007 roku. Uczestniczyła w nim około dwudziestoosobowa
grupa młodzieży parafialnej, będąca uczniami szkół gimnazjalnych13. Pierwszy
rok działalności był, szukaniem odpowiednich form pracy; odkrywaniem kierunków
działania, jak i odbiorców tych działań. Był czasem poszukiwania, poznawania
środowiska i przyglądania się jego potrzebom, jak też młodzieży i jej możliwościom.
Podjęte zostały zadania, nad wykonaniem, których pracowała stała grupa
uczestników, a koncentrowały się na terenie Parafii; Hospicjum „Opatrzności Bożej”;
Przedszkola nr 9 i OREWu.
W kolejnym roku szkolnym 2008/2009 została przyjęta funkcjonująca do dziś
nazwa: Młodzieżowy Wolontariat Szkolno-Parafialny „Otwarte serce”. Wybrany
10 Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku. Wołomin 2016, s.101; [dostęp: dnia 20
kwietnia 2018]; http://wolomin.org/wp-content/uploads/2017/05/Strategia_wolomin_18.05.2016.pdf.
11 Program Współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na rok 2018; [dostęp: dnia 20 kwietnia
2018]; http://wolomin.org/wp-content/uploads/2017/05/projekt-programu-z-NGO-2018-1.pdf.
12 Tamże, s. 1.
13 Gimnazjum nr 2 w Wołominie (Gimnazjum nr 2 przy al. Armii Krajowej 81) i Gimnazjum nr 1 im. Zofii Nałkowskiej
w Wołominie (Gimnazjum nr 1 przy ul. Sasina 33).
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14 2 lutego 2012 roku wybuchł pożar wołomińskiej kamienicy przy ulicy Warszawskiej
15 Projekt resocjalizacyjny TRAMPOLINA realizowany jest przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży
Orionistów, służący „resocjalizacji, usamodzielnieniu i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu wychowanków”;
[dostęp: dnia 20 kwietnia 2018]; http://barskaorione.pl/program-mow-trampolina/.
16 Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Ostrówku – Ośrodek
w Ostrówku.
17 Fundacja Słyszę Mówię Czuję – SCM.
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Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Te wszystkie działania bardziej otwierały
MWSP „Otwarte serce” na społeczność lokalną, a co ważne, wolontariusze uzyskali
kolejne obszary poznawania społeczności i nowe formy działalności.
Kolejny rok szkolny 2014/2015 zaowocował nowymi wyzwaniami i nawiązaniem
współpracy z Przedszkolem „Wesoła Chatka”, CITH18, z duszpasterstwem „Drabina
Jakubowa”, fundacją Akomodacja. Z Mazowieckim Forum Biznesu, Kultury
i Nauki19 zostało podpisane Porozumienie o współpracy, w którym powołano do
życia Mazowieckie Centrum Wolontariatu (MCW), łączące w sobie działalność
doradczą dla zainteresowanych wolontariatem, szkoleniową dla wolontariuszy
i wykonawczą w obrębie zadań Forum i Wolontariatu. Zintensyfikowały się
działania proekologiczne i prozawodowe. Równie intensywnie zaczęła się rozwijać
współpraca z CITH, przez którą młodzież zaangażowała się w zadania związane
z historią i patriotyzmem.
W roku szkolnym 2015/2016, dzięki podpisaniu Porozumienia o współpracy ze
Stowarzyszeniem 7 PLN20, rozwinęła się działalność na polu edukacji historycznej.
Wyklarowała się grupa młodzieży zaangażowanej w działalność rekonstrukcji
historycznej. Wolontariat otrzymał zaproszenie do współpracy ze Stowarzyszeniem
Na Rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzkie, która skoncentrowała się na
akcjach organizowanych przy Młynie „Nowość” w Niegowie.
Rok szkolny 2016/2017 to czas współdziałania z Mazowieckim Instytutem Kultury.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu został zrealizowany projekt szkoleniowy
dla wolontariuszy: „Zobacz nasze Otwarte serce”. Wolontariat zaangażował się
również w pierwszą edycję Biegu Przedszkolaka przy współpracy z Przedszkolem
„Pszczółka Maja” w Duczkach. W ramach działań promujących bitwę powstania
listopadowego pod Dębem Wielkim podjął współpracę z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Dębem Wielkim.
W roku szkolnym 2017/18 Wolontariat współpracował m.in. z Parafią św. Józefa
Robotnika; Hospicjum; Przedszkolem „Jaś i Małgosia”, „Pszczółka Maja” i „Kot
w Butach”; OREW; Gimnazjum nr 1; Fundacjami: „Akomodacja”, „Ad Gentes”› SCM;
MDK i Urząd Miejski w Wołominie; Stowarzyszeniem Łagierników i 7PLN; GOK
Dębe Wielkie; Powiatową i Miejską Biblioteką w Wołominie; Bractwem Zabrodzkim.
Działania nie straciły na intensywności. Do końca czerwca młodzież zaangażowała
się w około 50 akcji o różnorodnym charakterze, nie wliczając spotkań formacyjnych
i informacyjnych.
W każdym roku działalności wolontariusze średnio realizowali około 60
rozmaitych akcji, wliczając okres wakacyjny, nie uwzględniając formacji
ani projektów indywidualnych. Łącznie w przeciągu tych jedenastu lat w

działania zaangażowało się 65221 gimnazjalistów. Działalność Wolontariatu jest
nacechowana wieloma zmiennymi, dlatego każdy rok jest inny. Pierwsza zmienna
to sami wolontariusze, których czas działania wyznaczał czas trwania nauki
w gimnazjum, dodatkowo był związany z indywidualną decyzją o rozpoczęciu działań
w Wolontariacie. Drugim elementem jest etap rozwojowy młodzieży, który z góry
zakłada żywiołowość, konieczność podążania za grupą i poszukiwania dobrych,
pozytywnie wpływających na ich rozwój, działań. Duży wpływ na funkcjonowanie
Wolontariatu ma liczba wolontariuszy; im więcej, tym większe są potrzeby co do
form, miejsc i obszarów pracy. Zmienność wynika również z potrzeb społeczności
lokalnej, jak i instytucji, placówek, z którymi Wolontariat współpracuje. Placówki
mimo stałych odniesień, co do ich funkcjonowania, określanych zazwyczaj
w statucie, ulegają przekształceniom, jak cała otaczająca człowieka rzeczywistość.
Wystarczy zmiana osobowa w danej placówce (np. dyrektora czy koordynatora
współpracującego z Wolontariatem), by forma współpracy uległa zmianie. Warto
zauważyć, że niektóre formy przetrwały i utrwaliły się. Niektóre zakończyły się
z przyczyn niezależnych: zakończył się realizowany projekt; fundacje rozwiązały
działalność; zmieniło się zapotrzebowanie środowiska czy wolontariuszy. Wpływ
na kształt Wolontariatu mają rodzice wolontariuszy, jak też środowisko szkolne
i wszelkie zmiany wynikające z prawa czy planowanych lub wdrażanych reform.
Warto też odnieść się do stałych, charakterystycznych dla MWSP „Otwarte
serce”, zakładających pewną swoistą stabilność i kontynuację działań. Pierwszym
ważnym czynnikiem jest opiekun, niezmienny od samego początku, nadający
określony charakter grupie. Swoisty i indywidualny wymiar nadaje nazwa, logo,
patron i hasło. Komponentami są dwa podstawowe miejsca działania, jakim jest
niezmiennie szkoła i parafia. Działania oparte na Karcie Etycznej Wolontariusza
zakładają stały schemat pracy nad rozwijaniem cech i kompetencji jednostki.
Istotne są wszelkie wypracowane zasady, cele i regulaminy.
MWSP opiera swoje działania o wewnętrzne regulaminy i zasady wypracowane
przez lata. Oparte o powszechnie przyjęte prawo, regulujące działalność
wolontariatu, zasady obowiązujące w placówce szkolnej, jak i uwzględniające
zasady danej placówki, czy instytucji, z którymi wolontariat współpracuje. Istotne
jest to, że wszystkie regulaminy są omawiane z wolontariuszami. Zawierają one
ogólne zasady pracy wolontariusza; akcji plenerowych; działań w placówkach; pracy
sekcji, koordynowania zadania; spotkań formacyjnych; itp.
Wypracowując koncepcję pracy Wolontariatu, określony został wzorzec osobowy
– osoby o pewnym zespole cech, które są kluczowe dla wolontariusza. Wybranym
przez młodzież patron jest: błogosławiony Pier Giorgio Frassati22. Urodzony

18 Samorządowa Instytucja Kultury Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku – CITH.

21 Podana liczba uwzględnia tylko młodzież szkolną – gimnazjalistów; działających przez minimum 6 miesięcy,
mających za sobą podstawowe szkolenia formacyjne i biorących udział w minimum dwóch akcjach
charytatywnych; o wypracowanych minimum 30 godzina działań wolontaryjnych.
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19 Mazowieckie Forum Biznesu, Kultury i Nauki – Forum.
20 Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich – 7PLN.
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22 Na podstawie biografii ze strony: http://frassati.dominikanie.pl/page/relikwie-w-polsce, [dostęp z dnia 20 kwietnia
2018 roku].
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w Turynie 6 kwietnia 1901 roku, zmarł w wieku zaledwie 24 lat23. Żył pełnią życia
i radości, a jednocześnie ofiary i poświęcenia. Doskonale znał swoje wady
i niedociągnięcia. Wydał im jednak walkę, pracował nad sobą. Rozwijał pasje,
dbał o ducha i ciało. Jego życie przepełnione było obecnością wartości duchowych.
Poświęcał się potrzebującym, spędzał czas z przyjaciółmi, dbał o bliskich. Uczył się,
pracował, modlił, pomagał. Pokazał, jak przeżyć młodość z całym jej bogactwem
i pięknem. Co ważne dla młodego człowieka – uczył, że równowaga w życiu jest
ważna i możliwa.
Koncepcja działania Wolontariatu czerpie z Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka, zwanej Kartą Praw Człowieka24 i Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie25. Na bazie tych dokumentów został skonstruowany
Regulamin Wolontariusza MWSP „Otwarte serce” i Karta Etyczna Wolontariusza26
- opracowana i wspólnie omówiona z wolontariuszami zawiera informacje o jego
prawach i obowiązkach. Jest to ważne dla młodego, dojrzewającego, dopiero
co odkrywającego świat gimnazjalisty. Dlatego każdy, kto rozpoczyna przygodę
w wolontariatem nie tylko poznaje treść obowiązującej Karty Etycznej, ale
i uczestniczy w warsztatach, pozwalających odkryć znaczenie poszczególnych
punktów, nadać im bardziej osobisty wymiar, przez możliwość wypowiedzenia się
i dopisania własnym przemyśleń.
W MWSP „Otwarte serce” ważna jest formacja wolontariusza, wspieranie rozwoju,
odkrywanie i rozwijanie talentów, kształtowanie umiejętności. Opiera się ona na
szkoleniach, warsztatach, różnorodnych spotkaniach. Tworzone i realizowane
są projekty charytatywne, jak i różnokierunkowe zadania. Wolontariusze są
zobligowani do wywiązania się z podjętych obowiązków według zasad określonych
Regulaminem. Kształtowana jest w młodym człowieku współodpowiedzialność
za każde zadanie realizowane samodzielnie lub grupę. Uczy się dbać o miejsce
pracy, powierzony majątek i mienie rzeczowe wolontariatu i placówek, z którymi
wolontariat współpracuje. W czasie realizowania zadań wolontariusze dotykają
różnych sytuacji, zarówno pozytywnych, jak i trudnych. Zdarza się, że są świadkami
okoliczności, które wymagają zachowania tajemnicy. Istotnym aspektem,
związanym z odpowiedzialnością, a jednocześnie wpływającym na efektywność
działania wolontariusza, jak i całego wolontariatu, jest informowanie koordynatora
o niemożności wywiązania się ze zobowiązań. Ostatecznie odpowiada przed
opiekunem wolontariatu.
Wolontariusze uczestniczą w akcjach organizowanych przez grupę i tych
na które są zapraszani. Realizowane są działania w trakcie godzin lekcyjnych,

w których wolontariusz uczestniczy, jeśli tylko nie zakłóci to obowiązku szkolnego;
jak i te wymagające od niego pracy poza szkołą. Biorą udział w akcjach grupowych,
zwanych projektami charytatywnymi, jak i indywidualnych projektach. Wszyscy są
sobie równi, mają prawo zostać koordynatorem, animatorem, przewodniczącym
lub jego zastępcą. Zawsze i w każdych okolicznościach godnie reprezentują grupę
i stosują się do regulaminu wolontariusza i zasad etycznych.
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23 Zmarł na chorobę Heinego-Medina. Najprawdopodobniej zaraził się od podopiecznych w Turynie.
24 Uchwalona 10 grudnia 1948 roku w Paryżu na obradującej tam III Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
25 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r.
26 Karta Etyczna Wolontariusza jest nieformalnym kodeksem postępowania, wskazujący reguły i normy, którymi
każdy wolontariusz powinien się kierować. Opara się na ogólno przyjętych zasadach i swoistych, wypracowanych
przez dany wolontariat normach.
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Pokonać trudności
Trzeba pamiętać i o prawach wolontariusza. Opierają się one na chęci działania
społecznego, podejmowanego nieodpłatnie i bezinteresownie na rzecz potrzebujących,
lub jako zadanie użyteczne społecznie. Wolontariusz ma więc przede wszystkim
prawo rozwijać siebie i własne umiejętności. U podstaw tego rozwoju leży znajomość
samego siebie, swoich możliwości i zdolności, ale też słabości i ograniczeń. Pozwala
mu to podejmować takie działania, które będzie w stanie zrealizować. Jeśli działania
podejmowane są w grupie istotne jest kształtowanie pozytywnych, wzajemnych relacji.
Zintegrowana grupa jest ogromnym atutem skutecznego działania. Jest to szczególnie
ważne w działaniach, których efektem jest wsparcie osób lub instytucji. Jeśli więc
wolontariusz podjął decyzję o działaniu nie powinien poddawać się trudnościom, musi
nauczyć się pokonywać je i przełamywać się. Jednocześnie, co ważne, ma prawo
do słabszego dnia, do proszenia o pomoc. Z drugiej jednak strony nie da się uniknąć
sytuacji trudnych, dlatego konieczne jest przygotowanie wolontariusza na ewentualne
trudności i wskazanie możliwości radzenia sobie z nimi: ponieważ kolejną ważną
kwestią w kontakcie z człowiekiem jest uśmiech, otwartość na człowieka i chęć do
działania. Wśród całego panteonu cech ważnych dla działalności wyróżnić trzeba
dyspozycyjność. Umiejętne gospodarowanie czasem wydaje się w dzisiejszym świecie
jedną z ważniejszych umiejętności. Dla wolontariusza ważne jest, aby ukształtował w
sobie postawę otwartości na nowe pomysły, obok umiejętności weryfikowania swojej
pracy. Cechą, niezwykle przydatną, a czasem niezbędną jest kreatywność. Angażując
się w planowanie różnorodnych akcji, ma prawo nie zgadzać się z niektórymi rzeczami
i podejmować dyskusje by rozwiązać problem.
Działalność Wolontariatu opiera się na założeniach i celach, które ukształtowały
się na przestrzeni lat. Jednocześnie mają one otwartą formułę, która wynika
z szybko zmieniającej się rzeczywistości i specyfiki rozwojowej młodego człowieka.
Mają doprowadzić wolontariusza do poznania i rozumienia na czym polega
działalność charytatywna. Uczy się dostrzegać i rozpoznawać potrzeby otoczenia by
skutecznie i mądrze pomagać. Ma się otworzyć na świat, nauczyć patrzeć i wspierać
zgodnie z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego. Rozwijając siebie
inwestuje we własną przyszłość. Przez poznanie siebie, swoich umiejętności ma
przygotować się do przyszłego życia w społeczeństwie. Rozwijając kompetencje
twarde i miękkie ma w przyszłości realizować się zawodowo. Skuteczna działalność
opiera się na znajomości środowiska lokalnego: instytucji, placówek, fundacji nie
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tylko lokalnych, krajowych, ale i międzynarodowych. Te trzy podstawowe założenia:
wspieranie rozwoju osobistego wolontariusza, rozwijanie kompetencji miękkich
i przygotowywanie do pracy zawodowej, jak i społeczne rozwijanie są bazą
wyjściową dla celów MWSP „Otwarte serce”.
Pierwszy cel MWSP „Otwarte serce” pokazuje jak wspierać określone placówki:
materialnie, rzeczowo, organizacyjnie, itp. Młody człowiek ma możliwość poznać
wszelkie rodzaje wolontariatu i formy działalności charytatywnej. Cel ten realizowany
jest ten przez organizowanie, jak i angażowanie się we wszelkiego rodzaju
działalność charytatywną, np. inicjowanie zbiórek funduszy, fantów, zabawek,
słodyczy; przygotowywanie spotkań, warsztatów, koncertów, przedstawień, itp.
Kolejny cel zakłada wprowadzanie wolontariuszy w różne środowiska, aby uczyć
funkcjonowania w społeczeństwie, pokonywania wszelkich barier i uprzedzeń,
otwierania się na potrzeby innych. Organizowane są spotkania i zadania, które
pozwalają poznać osoby niepełnosprawne, nieuleczalnie chore i takie, które
potrzebują wsparcia i pomocy.
Ważnym zadaniem jest kształtowanie u wolontariuszy pożądanych postaw
społecznych i etycznych. Dzisiejsza rzeczywistość wymaga wspierania procesy
wychowania przez proponowanie alternatywnych możliwości spędzania czasu,
wpływających na rozwój, otwierających na świat i ludzi. Istotnym elementem jest
promowanie idei wolontariatu, która jednocześnie ma być formą przeciwdziałania
przemocy. Cel ten prowadzi do kształtowania cech dobrego wolontariusza.
Czwarty cel ma umożliwić poznawanie pracy opiekunów i wychowawców:
dostrzeganie ich poświęcenia i zaangażowania. Realizowanie tego celu daje
możliwość odkrywania i poznawania miejsc pracy; jest więc elementem kształcenia
zawodowego, wskazującego formy i możliwości przyszłego życia zawodowego.
Tworzenie wspólnoty jest przedostatnim celem. Młodzież uczestnicząc w różnego
rodzaju spotkaniach wspólnie spędzając ze sobą czas, zawierają znajomości i utrwalają
przyjaźnie. Wspólne akcje pozwalają uczyć się od siebie nawzajem; uczą współpracy
i współodpowiedzialności. Realizowanie tego aspektu pozwala doceniać pracę
swoją i innych.
Ostatnim, szóstym celem jest nawiązywanie kontaktów i współpracy ze środowiskiem
lokalnym. Ważne jest poznawanie jak największej ilości placówek i instytucji, które
wspierają działalność wolontariatu, przez m.i. tworzenie miejsc pracy wolontariuszy.
Ważne jest nawiązywanie współpracy i podejmowanie wspólnych działań
z innymi kołami wolontariackimi.
Założenia i cele wymagają planowania działań, jednocześnie są niezbędne przy
tworzeniu planu pracy, dobieraniu zadań i podejmowaniu współpracy. Plan pracy
tworzą wolontariusze. We wstępnym etapie każdy wolontariusz przygotowuje
własne propozycje działań – akcji, określając czas, miejsce i ogólne założenia.
Następnie zebrane propozycje analizowane są przez tzw. grupę roboczą, składającą
się z chętnych wolontariuszy. Zazwyczaj jest to kilku osobowa grupa. Propozycje

są grupowane i układane we wstępny plan. Jest on następnie uzupełniany stałymi,
cyklicznymi akcjami.
Plan pracy zawsze zawiera następujące elementy:
Stałe akcje – rozumiane jako działania, które powtarzają się cyklicznie,
przynajmniej jeden rok wcześniej.
Akcje okazjonalne – działania, które proponują sami wolontariusze, a wynikają
one, np. z zainteresowań, chęci wsparcia danego działania.
Szkolenia – w ramach formacji i przygotowania wolontariusze przechodzą
cykl szkoleń: przygotowujące do rozumienia idei wolontariatu (np. Czym jest
wolontariat? – wprowadzenie w ustawy, dokumenty, regulaminy; Karta Etyczna
Wolontariusza – sylwetka wolontariusza Młodzieżowego Wolontariatu SzkolnoParafialnego „Otwarte serce”; MWSP „Otwarte serce”- historia, dokumenty, itp.;
i inne) i kształtujące ich postawę oraz rozwijające osobowość (np. zajęcia ze
arteterapii, warsztaty z animatorami, rękodzielnikami, itp.).
Spotkania integracyjne dla wolontariuszy – zazwyczaj połączone z warsztatami
wspierającymi rozwój.
Uwzględniane są akcje w miejscach, z którymi Wolontariat współpracuje. Nie
ma możliwości uwzględnienia działań okazjonalnych, wynikających z potrzeb,
okoliczności, czy akcji na które Wolontariat jest zapraszany. Zakłada się jednak
takie działania. Plan pracy jest ważny dla młodzieży, pozwala im rozplanować czas
i podjąć przygotowania w odpowiednim momencie.
Różnorodność podejmowanych działań, wielość form, współpraca z wieloma
instytucjami wypracowana wielokierunkowość działania MWSP „Otwarte serce”
są odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego. Jak i wyzwaniem, które należy
podjąć w pracy z młodym, dorastającym człowiekiem – są przede wszystkim
odpowiedzią na potrzeby działającej młodzieży. Uzupełniają ofertę edukacyjną
szkoły.
Bazą działalności jest formowanie wolontariusza, jego rozwój i kształtowanie
postaw. Formacja, rozumiana jako wszelkie działania podjęte dla wolontariuszy
i z ich udziałem, nastawione na ich rozwój i doskonalenie. Jej częścią są szkolenia,
warsztaty, przygotowania do akcji, planowanie i projektowanie, sprawozdania,
koordynowanie i animowanie działań. Punktem wyjścia formacji są obowiązujące
wolontariuszy szkolenia:
Teoretyczne z podstawowych zagadnień o zakresie praw i obowiązków
wolontariusza, pól działalności, zasad BHP, Karty Etycznej Wolontariusza,
podstawowych przepisów prawnych.
Warsztaty z planowania projektów, nauka programowania działania od podstaw
i wdrażania ich. Uzupełnianie i systematyzowanie wiedzy na temat projektowania
działań.
Spotkania ukazujące działalność Wolontariat, obowiązujących zasad
i dokumentów, obszarów i form pracy, działań, itp.
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Działania kreatywne; przygotowanie promocji, wstępnych planów pracy.
Tworzenie materiałów promujących działalność wolontariatu.
Formą szkoleń są spotkania ukazujące pracę w placówkach i instytucjach,
z określonymi grupami osób; kształtujące wymagane umiejętności. Jedną
z ważniejszych form na tym polu, są systematyczne spotkania formacyjne.
Organizowane zazwyczaj na terenie szkoły, z reguły raz w tygodniu. Częścią
formacji są również lekcje hospicyjne, spotkania i wyjazdy27 integracyjne, zajęcia
animacyjne, i inne.
Warto wspomnieć o niektórych działaniach ważnych dla formacji. Od września
201128 do sierpnia 2014 roku działania w parafialnym oratorium Trampolina były
formą działalności Wolontariatu i terenem formacji. Działania, koncentrowały
się na pracy z dziećmi; obejmowały zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne
i sportowe. Od listopada 2013 roku, w ramach podpisanego Porozumienia
o współpracy z MDK w Wołominie, dwa razy tygodniu organizowane były
warsztaty – otwarte spotkania dla mieszkańców. Warsztaty te podejmowały
tematy związane z rękodziełem, arteterapią, animacją. Od września 2016 roku,
aż do dziś, działania przybrały formę działań bardziej skoncentrowanych na
realizacji i przygotowaniu działań wolontariatu. Zadania te związane z formacją
wolontariuszy, były wspierane przez animatorów z zewnątrz. Od września 2014
roku do września 2016 roku, współpracę z Wolontariatem nawiązały studentki,
które w ramach praktyk studenckich, realizowały z grupą zajęcia29 z arteterapii.
Istotnym aspektem było nawiązanie współpracy z Mazowieckim Forum Biznesu,
Kultury i Nauki, w październiku 2014 roku. W jej wyniku powstało Mazowieckie
Centrum Wolontariatu30, kształtujące umiejętności kulinarne, prozawodowe,
projektowe, wolontariackie, ukierunkowane na ekologię i up-cykling. W lutym 2015
roku podpisanie Porozumienie ze Stowarzyszeniem Historyczno-Edukacyjnym im.
7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich otworzyło młodzież na edukację historyczną
i patriotyczną; włączającą w różnorodne warsztaty, inscenizacje, rekonstrukcje.
Umożliwiły rozwijanie umiejętności teatralnych, animacyjnych, integracyjnych
i komunikacyjnych. We wrześniu 2016 roku, przy wsparciu CITH, został napisany
i zrealizowany projekt: „Poznaj nasze Otwarte serce”, pozyskujący fundusze
z MIK.31 Wszelkie szkolenia organizowane są częściej i wynikają z potrzeb, przyjmują
formę warsztatów; a ich tematyka dotyczy zazwyczaj: animacji, rękodzieła, form

pracy warsztatowej, pisania projektów i pozyskiwania funduszy, kulinarnych. Obok
szkoleń i systematycznej formacji, wolontariusze podejmują się roli koordynatora
czy animatora wybranej akcji.
Sprawdzającą się formą są działania warsztatowe umożliwiające podejmowanie,
jak i realizowanie różnorodnych tematów. Wymagają wielokierunkowego
planowania, korzystania z wielu metod i form pracy, kształtują umiejętności.
Dobrym i efektownym rozwiązaniem jest opieranie działań o metodę 5 zmysłów:
wzroku, słuchu, smaku, dotyku, węchu – czyli integrację sensoryczną. Rozwijają
motorykę, kształtują i wpływają na rozwój uczestników, ale i zaangażowanych w
przygotowania wolontariuszy.
Wolontariat organizuje i wspiera są pikniki, eventy i festyny, związane z procesem
socjalizacji. Zakładają udział ludzi o różnym charakterze i nastawieniu, w różnym
wieku, z różnymi celami, z całą swoją emocjonalnością, jak i zaburzeniami. To
spotykanie się z różnymi osobami i sytuacjami, często trudnymi wymaga od
wolontariuszy, nie tylko kontroli nad własnymi emocjami, ale i próby zapanowania
nad sytuacją, znalezienia rozwiązania. Praca z drugim człowiekiem jest
nieprzewidywalna, co oznacza, że wolontariusz uczy się działać w różnorodnych
okolicznościach – świadomy swojej roli i podjętych przez siebie zobowiązań
– odkrywa istotę znajomości otoczenia, ludzi, jak i siebie samego. Wielość
tematów i działań, wymaga od młodzieży rozwijania różnorodnych umiejętności
i zdolności, uzupełniania wiedzy i kompetencji. Te formy integrują otoczenie
i środowiska lokalne; promują działalność wolontariatu i ukazującą otoczeniu
wartość podejmowanych przez młodzież działań. Kształtują pozytywny obraz
młodzieży. Realizowane działania w kontekście realizowanej treści tematycznej
odnoszą się do edukacji historycznej, ekologicznej, animacyjnej, charytatywnej,
rękodzielniczej, kulturalnej, sportowej, itp.
Młodzież planuje i przeprowadza gry miejskie związane z historią, ekologią,
animacjami i rękodziełem. Są to ciekawe formy zarówno pracy, jak i spędzania
czasu. Ta aktywność wykorzystując określoną przestrzeń łączy w sobie elementy
podchodów, flash mobów, gier terenowych, questingu. Wspiera się różnorodnymi
formami animacyjnymi z różnych dziedzin życia i nauki, wykorzystuje rozmaite
umiejętności. Z punktu organizacyjnego stanowi wyzwanie. Z punktu kształcenia
postaw – umożliwia poznawanie środowiska lokalnego, nawiązywanie znajomości
i współpracy.
Ważnym aspektem są projekty indywidualne. Bazują one na ogólnych zasadach
tworzenia projektu, realizowane przez jednostkę. Celem projektu jest, obok poznania
przez wolontariusza danej placówki, wdrażanie się w systematyczne działanie,
ukierunkowane na konkretne formy pracy, podbudowane wiedzą o środowisku.
Wolontariusz może realizować projekt w placówkach przedszkolnych, ośrodkach
i fundacjach dla dzieci niepełnosprawnych, Hospicjum, MBP. Ogólnym założeniem
jest podjęcie działania przez jedną godzinę tygodniowo, w stałym czasie – ten sam
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27 Młodzież korzystała z wyjazdów rekreacyjno-formacyjnych: do Barlinka, Mrągowa, Torunia, Świerzna, Polanicy
Zdrój. Korzystała z propozycji w ramach współpracy z instytucjami i innymi grupami wolontariackimi.
28 We wrześniu 2011 roku pojawiła się inicjatywa utworzenia świetlicy przyparafialnej, w której realizacji, a później
w działaniach jako wsparcie animatorów uczestniczyła młodzież Wolontariatu.
29 Zajęcia wspierały rozwój osobowy: podkreślenie indywidualności; rozwijanie relacji i kontaktów z ludźmi;
spotkanie z drugim człowiekiem, zwrócenie uwagi na indywidualność i różną sytuację każdego z nas, ale też
tematy i wartości, które nas łączą.
30 Podpisane zostało Porozumienie, w którym powołano do życia Mazowieckie Centrum Wolontariatu jako
jednostkę zintegrowaną z działalnością Wolontariatu i Forum.
31 Projekt: Poznaj nasze Otwarte serce. Część I. CZYM JEST WOLONTARIAT?; Część II. PROJEKT – DZIAŁANIE;
Część III. MY KREATYWNI – promocja wolontariatu.
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dzień, ta sama godzina – przez dany okres. Czas trwania projektu jest uzależniony
od ilości wolontariuszy i ilości miejsc, w których projekty są realizowane. Czas jego
trwania określany jest przez koordynatora wolontariatu. Minimum powinien trwać
od 2 do 5 miesięcy (od 8 do 20 godzin w jednej placówce). Może być przedłużony
na prośbę wolontariusza. Jednakże jest on zobligowany do poznania minimum
dwóch placówek w czasie swojej działalności.
Wśród realizowanych form pracy warto wymienić jeszcze koncerty i przedstawienia,
kształtujące umiejętności muzyczne i teatralne, które jako działalność artystyczna
uwrażliwią i pozwalaja wolontariuszom bardziej otworzyć się na otoczenie.
Jednocześnie wpływają na motorykę, pamięć, integrację w grupie. Wyzwalają radość.
Wszelkie formy działania są z jednej strony nośnikiem formacji i kształtowania
postaw dla wolontariuszy; z drugiej intensywnie wspierają działania charytatywne.
Każdy rodzaj planowania, a co za tym idzie i działania w Wolontariacie przybiera
formę projektu. Wyznaczany koordynator odpowiada za realizację zadania,
tworzony jest plan, wyznaczane cele; przydzielane są obowiązki i zadania;
aby ostatecznie osiągnąć zamierzony efekt, podsumowany sprawozdaniem
reasumującym przedsięwzięcie.
Obszar działań, rozumiany jako działania ukierunkowane na określony wymiar,
skierowane na grupę lub kształtujący dany aspekt. Związany z przyjętymi
i realizowanymi celami i założeniami, realizowanymi w grupie bądź indywidualnie.
Przyjęte przez Wolontariat obszary działania mają ukazać młodemu człowiekowi
całe spektrum społecznej rzeczywistości.

Kolejne to działania w środowisku ludzi dorosłych. Celem jest ukazanie świata
i problemów człowieka dorosłego, jak i wspieranie środowisk. Młodzież uwrażliwia
się na człowieka starszego i umierającego. Organizowane są spotkania świąteczne,
zbiórki, warsztaty, przygotowywane upominki na różne okoliczności, wspierane
wszelkiego rodzaju akcje, m.in. na rzecz kombatantów, podopiecznych OPS,
bezdomnych, seniorów, pacjentów Hospicjum.
Wspomaganie pracy placówek szkolnych32 i parafii33 przez organizowanie zajęć
z dziećmi, pomoc w zbiórkach pieniężnych, jak i obecność na wszelkich zadaniach
wymagających pracy wolontariusza. Organizowanie na terenie Szkół akcji
charytatywnych m.in. promujących idee wolontariatu. Nawiązywanie współpracy
z dyrekcją, nauczycielami i pracownikami, rodzicami i uczniami danej placówki.
Kolejnym zadaniem jest integracja ze środowiskiem. Angażowanie się we
wszelkie formy działalności wolontariackiej w środowisku lokalnym, jak również
o szerszym zasięgu. Poszukiwanie nowych form pracy. Udział w spotkaniach
wspierających działalność wolontariatu. Nawiązywanie współpracy z innymi
wolontariatami. Wspieranie inicjatyw charytatywnych.
Wśród obszarów działań konieczne jest wymienienie zadań z zakresu ekologii
i ochrony środowiska. Wspierane są działania promujące i kształtujące zachowania,
jak i postawy proekologiczne w otoczeniu, wśród wolontariuszy, i ich rodzin.
Organizacja i udział w warsztatach, piknikach ekologicznych i współdziałanie
w projektach ekologicznych.
Obszarem aktywności jest wspieranie działań w zakresie edukacji kulturalnej
i historyczno-patriotycznej, w ramach współpracy z instytucjami promującymi
postawy patriotyczne, jak i ukazującymi świat kultury, literatury, itd. Wspieranie
podejmowanych przez te instytucje działań przez udział w festynach, piknikach,
inscenizacjach i dioramach historycznych, organizowanie warsztatów i gier
o tematyce historyczno-patriotycznej, kulturalnej. Realizowanie przez wolontariuszy
projektów indywidualnych.
Obszary, na których podejmowane są działania, wynikają ze współpracy
z konkretnymi placówkami i instytucjami. W pierwszej kolejności istotne jest
podkreślenie tych miejsc, z którymi Wolontariat podejmował współpracę na
podstawie Porozumienia. Jednak w wielu miejscach działania realizowane są
spontanicznie, wynikają z konieczności i okoliczności lub są pomysłem młodzieży.
Każda forma współpracy jest dynamiczna i ewaluuje. Jest wynikiem potrzeb
placówki, jak i potrzeb wolontariuszy. Rozwój współpracy w dużej mierze zależy od
atmosfery panującej w placówce, jak i od sposobu wykorzystania pracy, i potencjału
młodych wolontariuszy. Nie można jednak zapomnieć, że młodzież sama w sobie
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Integracja grupy
Pierwszy obszar działań ma kształtować grupę jako wspólnotę. Najważniejsza
jest integracja grupy; kształtowanie umiejętności współpracy i dyspozycyjność.
Wolontariusze są wdrażani do świadomego i pełnego zaangażowania a wspólna
praca ma uczyć solidności, dokładności i cierpliwości. Działania wzmacniają relacje
i pozwalają nawiązywać w grupie przyjaźnie. Cel osiągany jest przez organizowanie
wyjazdów, spotkań formacyjnych, szkoleniowych, tworzeniu i realizowaniu
wspólnych projektów.
Kolejne działania odnoszą się do dzieci. Wolontariat współdziała z placówkami
przedszkolnymi. Realizowane zadania to zabawa, rozmowa, wspólne spędzanie
czasu. Organizowane są spotkania, warsztaty świąteczne, gry i zabawy, warsztaty
plastyczne. Udzielana jest pomoc w realizacji zadań statutowych przedszkoli.
Młodzież realizuje w placówkach projekty w ramach wejść indywidualnych.
Podejmowane są działania na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej. Zakres pracy wspiera placówki w ich funkcjonowaniu.
Organizowane są zbiórki, akcje świąteczne i spotkania integracyjne. Celem jest
też poznawanie świata osób niepełnosprawnych, pokonywanie barier, wnoszenie
uśmiechu. Wolontariusze realizują też projekty w ramach wejść indywidualnych.
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32 Ze szczególnym uwzględnieniem szkół, z których uczniowie angażowali się w działania Wolontariatu; na
przestrzeni lat było to przede wszystkim Gimnazjum nr 1 i nr 2.
33 Szczególnie parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie, choć działania Wolontariatu wspierało również akcje
innych parafii w tym parafii wołomińskich: M.B. Częstochowskiej i N.M.P. Królowej Polski; parafii N.M.P. Matki
Łaski Bożej w Halinowie.
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jest grupą dynamiczną, o której funkcjonowaniu decyduje wiele zmiennych, co
oznacza, że każda nowa osoba, chcąca działać w wolontariacie wnosi nie tylko
nowy potencjał, ale wymaga formacji. To z kolei oznacza ciągłą pracę.
W tym miejscu warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo poszczególnym
obszarom, odbiorcom i działaniom MWSP „Otwarte serce”.

kształtuje osobowość, wzmacnia obraz samego siebie. Osobiste zaangażowanie
w twórczość pozytywnie wpływa na koncentracje, angażowanie się, osiąganie celu,
pokonywanie trudności i rozwój motoryki.
MBP, Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie
Kolejne ważne miejsce dla działalności Wolontariatu, do którego wolontariusze
z wielką chęcią wracają. Podejmują działania we wszelkich proponowanych
akcjach. Atmosfera miejsca ma wpływ na zaangażowanie. Placówka ukazuje
współczesny i otwarty na społeczność model działania. Podejmuje szeroki zakres
działania kulturalnego i promującego czytelnictwo. Młodzież poznaje pracę
współczesnego bibliotekarza, który nie tylko wypożycza książki, ale animuje
rzeczywistość czytelniczą i społeczną, otwarty na to co nowe. Poznaje różnorodne
formy aktywności: uczą się pracy z maluchami, dziećmi, młodzieżą, dorosłymi
i seniorami. Jednocześnie sami wchodzą w aktywną relację ze słowem pisanym. Od
marca 2014 roku Wolontariusze realizują projekty indywidualne. Pozwalają poznać
wszystkie formy pracy bibliotekarza: od pracy z książką po działania z człowiekiem
i animacje. Książka i słowo pisane stanowią istotny fundament kształtowania
człowieka. Młodzież uczestnicząc w przygotowaniach lekcji bibliotecznych,
spotkań dla maluchów, nocy w bibliotece odkrywa, że słowo zapisane jest żywą
rzeczywistością, którą można animować, budować, poznawać, uczyć się, bawić.
Działania w MBP: Odjazdowy Bibliotekarz; Noce w Bibliotece; Światowy Dzień
Książki i Praw Autorskich; Narodowe Czytanie; spotkania autorskie; itp.; które
uczą kontaktu z człowiekiem, otwartości i cierpliwości. Przygotowanie do zajęć
i udział w nich, również wpływa na rozwój motoryki. Z reguły bibliotekę kojarzy się
z „czymś” statycznym – tutaj wolontariusze odkrywają rzeczywistość pełną
aktywności społecznej i pasji. Udział w akcjach wymaga często określonej wiedzy
– związanej z książką, autorem, opisywaną rzeczywistością. Wpływa więc na
ogólną wiedzę o świecie, jak i o konkretnych zagadnieniach. Kształtuję wyobraźnię
i wartość mowy ojczystej, która jest budulcem naszej narodowej tożsamości. Warto
pamiętać, że praca z tekstem literackim jest elementem biblioterapii, ma więc wpływ
na kształtowanie emocji. Wolontariusze doskonalą warsztatowe umiejętności pracy
z książką i tekstem, a dzięki temu swobodniej i świadomiej mogą wykorzystywać
je w pracy i działaniach Wolontariatu, i w codziennym życiu.
Warto tu wspomnieć o organizowanych od pięciu lat, wspólnie z pracownikami
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie, warsztatów robienia palm.
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KULTURA

„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym
niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.”
Andre Malraux

Miejscami ważnymi dla działań MWSP „Otwarte serce” są instytucje nazywane
placówkami kulturalnymi. Ich podstawowym celem statutowym i zadaniem jest
promowanie kultury, w różnie i szeroko rozumianym kontekście. Do ważnych
miejsc należą:
MDK, Miejski Dom Kultury w Wołominie
Ważne miejsce dla działalności kulturalnej Wołomina. Ilość podejmowanych
działań i ich różnorodność wskazuje MDK jako dobre miejsc dla kształtowania
pozytywnego obrazu kultury i przybliżania wszelkich form z nią związanych.
W ramach podpisanego Porozumienia w listopadzie 2013 roku, Wolontariat
korzysta z jednej z sal, która stała się ważnym miejscem spotkań i wszelkiego
rodzaju działań, począwszy od formacji, przez przygotowanie akcji, po spotkania
towarzyskie. Istotną kwestią jest to, że nawiązanie współpracy i możliwość
korzystania z sali spowodowała duże otwarcie się Wolontariatu na społeczność
lokalną. Na wspomnianych zajęciach otwartych pojawiały się różne osoby: od
dzieci zaczynając a kończąc na seniorach; od osób zajmujących się tematyką
wolontariatu; po animatorów, artystów, trenerów, nauczycieli, rękodzielników. MDK
stał się przestrzenią dla szkoleń, warsztatów, rozwijania własnych zainteresowań
i spotkań z wyjątkowymi osób. Od września 2016 roku formuła spotkań zmieniła
się, nabrała charakteru formacji wolontariatu. Przy współpracy z animatorami,
młodzież nadal spotyka się: realizuje pomysły akcji, wykonuje prace, szkoli,
spotyka towarzysko. MDK stał się dla Wolontariatu partnerem, pozwalającym
realizować działania animacyjne i wpierać imprezy kulturalne (Dni Wołomina,
Teatralna 13, Wigilia Miejska, Dni Otwarte, Rozświetlenie choinki i wiele innych).
Co ważne wolontariusze zachowując odrębność z chęcią angażują się w akcje.
Młodzież dzięki współdziałaniu ma możliwość przyglądania się pracy animatorów
kulturalnych, trenerów i instruktorów. Może „od podszewki” poznawać instytucję
ważną dla środowiska lokalnego. Angażują się w różne formy działań, od zadań
organizacyjnych i porządkowych po animacje i pracę z ludźmi. Kultura staje się
„motorem” działania, która uczy jak z niej korzystać w działaniach na rzecz innych.
Edukacja przez sztukę i kulturę, przede wszystkim uwrażliwia, otwiera na otoczenie,
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HISTORIA

„Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przeszłości - ani przyszłości”.
Robert A. Heinlein

W środowisku społecznym funkcjonują instytucje kulturalne, w szczególny
sposób promujące historię i patriotyzm, co jest ważne w kontekście odkrywania
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własnej tożsamości narodowej i poszanowania wartości, które są nieodłącznym
elementem naszego życia: polskości, która premedytuje nasze bycie tu i teraz;
w określonej narodowości, z bagażem przeszłych pokoleń. Jednocześnie historia
pozwala dostrzegać więcej i szerzej, analizować przeszłość, wyciągać wnioski,
budować lepszą przyszłość. Odkrywając to co polskie, odkrywamy to co europejskie
czy światowe.
• CITH, Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie
• WAWA Gra
• Nieformalna Grupa Ludności Cywilnej Rajski Ptak
• Skansen w Kuligowie nad Bugiem
• Towarzystwo Historyczne Rok 1920
• Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów
Nadwiślańskich
Jednym z istotniejszych miejsc w środowisku lokalnym jest Park Kulturowy
w Ossowie, który jako pierwsza wpisała się jako instytucja wspierająca edukację
historyczną wolontariuszy (Dzień Flagi; projekt „Miasto 1920” i „Spotkanie z Muzami”;
„Dzień Kobiet w stylu retro”; i inne). Od listopada 2015 roku, intensywnie rozwinęła się
współpraca, potwierdzona podpisaniem Porozumienia, ze Stowarzyszeniem 7PLN.
Działania na tym polu to warsztaty rękodzielnicze bazujące na historii w kontekście
muzyki, rękodzieła, mody, literatury, tańca i sztuki, itd. Zakres tematów: bibułkarstwo,
kaligrafia, garncarstwo, tkanie na bardkach, muzyka i sztuka danej epoki, symbole
narodowe, literatura dziecięca okresu dwudziestolecia międzywojennego i wiele
innych. Wolontariusze uczestniczą również w inscenizacjach, rekonstrukcjach,
przedstawieniach i dioramach historycznych. Angażują się w pikniki i festyny,
gry miejskie. Można tu wymienić działania w Kuligowie, Wyszkowie, Warszawie,
Legionowie, Białobrzegach, Tłuszczu, Wołominie, Białymstoku, Sulejówku, Piątnicy,
itd. Wieloaspektowość tych działań wymaga wielokierunkowego przygotowania.
Podstawą jest przygotowanie merytoryczne: znajomość technik warsztatowych;
wiedza o wydarzeniach i okolicznościach, ludziach. Dla wolontariuszy podejmowanie
tej formy działalności jest swoistą żywą lekcją historii. Obok wiedzy młodzież rozwija
motorykę, zarówno małą (warsztaty), jak i dużą (inscenizacje, rekonstrukcje). Każdy
rodzaj podejmowanej działalności wymaga współpracy i współodpowiedzialności,
jest pracą w grupie i dla grupy. Kształtowane są więc umiejętności interpersonalne.
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
Współpraca ze Stowarzyszeniem łączy ze sobą element edukacji historycznej
i charytatywności. Ma również ważny wymiar integracji społecznej. Obok
przekazywania wiedzy historycznej, utrzymania więzi braterskiej między żołnierzami
AK, rozproszonymi po świecie, organizuje różnego rodzaju pomoc dla nich i ich
rodzin. Wolontariat podjął współpracę od marca 2014 roku – od wielkanocnej zbiórki
artykułów. Zbiórki organizowane są w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Młodzież uczestniczy w pakowaniu paczek i przygotowaniu ich do transportu;

jak i różnego rodzaju spotkaniach: świątecznych, przekazania paczek, festynach
historycznych, Zjazdach Łagierników; w których udział biorą m.in. byli żołnierze
AK, inni wolontariusze, członkowie Stowarzyszenia. Spotkania te są dla młodzieży
ważną lekcją historii. Uczą otwartości i zaangażowania. Wartości, przekazywane
przez byłych żołnierzy, którzy niejednokrotnie narażali zdrowie i życie za Ojczyznę,
ukazują istotę posiadania ideałów, gotowość do poświęcenia i niepoddawania
się przeciwnościom. Niejednokrotnie na twarzach wolontariuszy pojawiało się
wzruszenie i zamyślenie. Pytania, które mieli możliwość zadać, wskazywały na
dużą empatię i wrażliwość. Budziła się w nich ciekawość historii i życia.
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EKOLOGIA

„Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”
Albert Einstein

Przyroda jest dla człowieka darem. Korzystając na co dzień z jej dóbr, nie
zastanawiamy się nad konsekwencjami nadużyć. Co stanie się z człowiekiem,
z ludzkością, jeśli zasoby natury wyczerpią się? A przecież jesteśmy obdarzeni
rozumem, świat został nam podarowany. Dlatego w całym spektrum działań
Wolontariatu, nie może zabraknąć tych, które będą go uwrażliwiać na przyrodę,
uczących zachowań proekologicznych, wskazujących właściwe sposoby korzystania
z darów i bogactw natury.
• Mazowieckie Forum Biznesu, Kultury i Nauki
• Fundacja Akomodacja
• Klub Gaja
• ZDRODA ART Pracownia Artystyczna
• Stowarzyszenie Na Rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzkie
Pierwszą formą działania w zakresie ekologii była ogólnopolska akcja
prowadzona przez Klub Gaja. Była to zbiórka zużytych tonerów, z której fundusze
przeznaczane były na wykup koni przeznaczonych na ubój. Po wykupie miały one
służyć w zajęciach hipoterapii. Młodzież chętnie zaangażowała się w tę akcję.34
Kolejnym działaniem było włącznie się w gminny projekt „Recykling w sztuce”, który
uczył zasad odnawiania mebli i wykorzystywania metod ozdabiania ich przy użyciu
technik opartych na decoupaq’u. W ramach współpracy z Mazowieckim Forum,
Akomodacją czy Towarzystwem Zabrodzkim Wolontariat organizował lub włączał
się w eventy, pikniki, festyny i gry ekologiczne, przyrodnicze, up-cyklingowe.
Praca w tym zakresie, pozwala zaszczepiać w młodzieży zachowania ekologiczne
– ucząc się oszczędzać materiały, czy szukać bardziej proekologicznych koncepcji
pracy. Co istotne, rozumieć dlaczego to jest ważne i dlaczego tak trzeba.
Jednocześnie przygotowując się do działań zdobywają konkretną wiedzę z zakresu
34 Rok szkolny 2014/15 był ostatnim rokiem zbiórki – Klub Gaja zakończył projekt.
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światowej, krajowej, ale i lokalnej fauny, flory, turystyki, geografii, rozwiązań
ekologicznych. Wzrasta ich spostrzegawczość i wrażliwość.
Spotkania konkretnych osób
Rzeczywistość, która nas otacza to nie tylko miejsca, ale przede wszystkim
ludzie. To oni kształtują miejsce – jego atmosferę i specyfikę. Ci, którzy w danej
placówce funkcjonują – pracownicy i podopieczni, są fundamentem. Charakter
danej instytucji jest również uzależniony od jej przeznaczenia. Jednocześnie każda
instytucja i każda grupa odbiorców działań wolontariuszy to miejsce potencjalnej
pracy. Młodzi spotykając konkretne osoby, uczestnicy w kształceniu prozawodowym,
z elementami kształcenia zawodowego. Jest również uczestnikiem najlepszej
formy socjalizacji

Wśród działań wartych opisania jest projekt Festynów Baśniowych.35 Projekt jest
realizowany w całości przez młodzież. Każda edycja oparta jest na wybranym
przez nich zilustrowanym lub sfilmowanym utworze literackim (lub utworach). Na
jego podstawie przygotowywanych jest sześć stanowisk, które przybliżają treść
utworu, przez wykorzystanie różnych aktywności, zmysłów, form, np.: muzyka,
sport, działalność plastyczna, kulinaria, spostrzegawczość, ekologia i wiele
innych. Organizowane są również warsztaty o tematyce świątecznej, spotkania
z kolędami, przedstawiania. Ważnym polem kształtowania wolontariuszy są opisane
wcześniej projekty indywidualne realizowane na terenach przedszkoli. Wymagają
one planowania spotkań, a jednocześnie otwartości na potrzeby placówki, danej
grupy przedszkolnej czy konkretnego dziecka.
Wolontariat włączył się w projekt „Motylkowe szpitale”, realizowany w na oddziale
dziecięcym wołomińskiego szpitala, pilotowany przez Fundację „Przytul Misia”; jak
również w edycje Biegu Przedszkolaka.
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DZIECI

„…dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy,
niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.”
Janusz Korczak

Dziecko to mały człowiek, ciekawy świata, chłonny, otwarty na to co nowe.
Jednocześnie szczery, pełen sprzeczności, dopiero uczy się tego co może, co
bezpieczne, a co nie. Czasem naiwny, ale i niewinny. Często nierozumiejący tego, co
się dzieje, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Pełen pytań. W tym kontekście ciekawe
jest zderzenia dwóch światów przedszkolaka – odkrywającego świat empirycznie
i zaczynającego funkcjonowanie w konwencjach społecznych – gimnazjalisty.
I w jednym, jak i drugim ciekawość świata, choć na innych poziomach, pozwala
stworzyć ciekawą formę współpracy i więzi.
• Przedszkole nr 9 Jaś i Małgosia, Wołomin
• Przedszkole nr 5 Kot w butach, Wołomin
• Przedszkole Pszczółka Maja, Duczki
• Przedszkole Wesoła Chatka, Wołomin
To kolejny ważny dla Wolontariatu obszar, realizowany w wymienionych powyżej
placówkach przedszkolnych. Podejmowane działania są różnorodne, co oznacza
korzystanie z wielu umiejętności i zdolności. Przy tych działaniach konieczne
jest, więc przede wszystkim zdobycie informacji o dzieciach w danej grupie
wiekowej. Przygotowując warsztaty, młodzież musi pamiętać o dostosowaniu
ich do możliwości dziecka. Ważna jest umiejętność organizowania warsztatu
i miejsca pracy, jak i jej planowanie. I choć zadania są zawsze realizowane
przy opiekunach, wolontariusze zwracają uwagę na bezpieczeństwo dzieci
w trakcie wspólnych działań. Uczą się reagować na sytuacje trudne. Dzieci są
świetnymi „nauczycielami” dla wolontariuszy – z zasady otwarte, szczere – jasno
wyrażają, czy zajęcia są ciekawe, zmuszając do kreatywności, i często szukania
nowych rozwiązań i pomysłów. Owocuje to niezwykłymi efektami i pracami.
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OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

„A osobę niepełnosprawną trzeba przede wszystkim dostrzec, zbliżyć się do niej
i wtedy dopiero można zobaczyć w niej zwyczajnego człowieka, który tak samo jak
my, ma uczucia, talenty, ambicje, różne potrzeby i bardzo chce żeby go normalnie
traktować.
Lęk … wynika najczęściej z niewiedzy. Nie wiemy jak się zachować…
Niektórzy się odwracają i uciekają, ale są też tacy, którzy potrafią się zatrzymać,
i pomimo tego, że też się boją, w końcu zaczynają rozumieć, że to też zwyczajny
człowiek…”
Anna Dymna
Zmienia się stopień akceptacji i dostrzegania niepełnosprawności
w społeczeństwie. Nadal jednak konieczne jest przeciwstawianie się wykluczeniu
społecznemu. Osoby niepełnosprawne są zmuszane do pokonywania barier
i trudności, które nie dotykają pełnosprawnych. Jedną z tych barier jest reakcja
ludzi „zdrowych” na niepełnosprawność. Strach, lęk przed nieznanym, brak wiedzy
to główne przyczyny niewłaściwych reakcji. Chodzi, więc o to by działanie wśród
osób niepełnosprawnych oswoiło młodzież z innością, by potrafili się zatrzymać,
po to by podać rękę i w końcu samemu się czegoś nauczyć.
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
• Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych
35 W drugim roku działalności (rok szkolny 2008/2009) wolontariusze przygotowali program i przedstawienie pt. Nie
ma tego złego dla wychowanków i wychowawców Ośrodka. Po rocznej przerwie (rok szkolny 2010/11) młodzież
stworzyła projekt zrealizowany w Przedszkolu nr 9 „Baśniowy Raj”: przedstawienie Sen Jasia i zawody sportowe.
Kolejne festyny to: II Festyn Baśniowy „W Smerfnej Krainie… w Wołominie”; III Festyn Baśniowy „W Puchatka
Krainie… w Wołominie”; IV Festyn Baśniowy „W Baśniowej Krainie… w Wołominie”; V Festyn Baśniowy
W Małego Księcia Krainie… w Wołominie”; VI Festyn Baśniowy „W Pyzy Wędrowniczki Krainie… w Wołominie”;
VII Festyn Baśniowy „W Koziołka Matołka Krainie… w Wołominie”.
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• Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
• Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
• Fundacja Słyszę, Mówię, Czuję
• Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego
• Fundacja Bezpieczna Przystań
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych Wolontariat podejmował od samego
początku istnienia. Jest to jedna z trudniejszych form pracy, a jednocześnie wiele
wnosząca w relacje i kształtowanie właściwych postaw. Osoby z niepełnosprawnością
żyjąc na swój własny sposób, pokazują wartość życia i jego piękno. Są pełne zalet,
które warto odkrywać i naśladować. Obcowanie z nimi może zmieniać życie. Jednak,
aby podejmować działania konieczny jest określony zakres wiedzy. Młodzież
zdobywa ją przede wszystkim w danej instytucji, na spotkaniach prowadzonych
przez pracowników placówek, psychologów, pedagogów. Podstawowym działaniem
wprowadzającym we współpracę są spotkania bożonarodzeniowe związane
z przygotowaniem paczek dla podopiecznych wybranej placówki36. W trakcie jego
trwania odbywają się również warsztaty świąteczne, kolędowanie lub przedstawienie,
czy spotkania ze św. Mikołajem. Na bazie tych doświadczeń wolontariusz podejmuje
współpracę w ramach projektu indywidualnego. Organizowane są spotkania
i warsztaty: integracyjne, tematyczne, okolicznościowe. Młodzież włączała się
w kampanie społeczne o autyzmie czy osobach z zespołem Downa.
Te działania uczą akceptacji inności i zmuszają do odrzucania schematycznego
patrzenia na świat. Zetknięcie z rzeczywistością osób niepełnosprawnych kształtuje
w młodzieży cierpliwość i odwagę, pozwala odkryć radość z życia, wnosi pogodę
ducha. Kształtuje właściwe spojrzenie na świat i drugiego człowieka. Przygotowuje
to w przyszłości ludzi otwartych na inność, przeciwstawiające się wykluczaniu, nie
bojących się inności.

działania na tym polu mają w wolontariuszach kształtować otwartość na drugiego
człowieka, empatię i umiejętność dostrzegania tych, którzy potrzebują obecności
drugiego człowieka.
Hospicjum Opatrzności Bożej
Podejmowane w tym zakresie działania należą do najtrudniejszych, ale niezwykle
ważnych. Młody człowiek spotyka człowieka nieuleczalnie chorego i cierpiącego.
Dla większości młodych ludzi spotkanie z pacjentami hospicjum to duże wyzwanie.
Jednak w kontekście ludzkiego życia konieczne. Młody, kształtujący się wolontariusz
ma możliwość odkrycia, że każdego człowieka spotykają sytuacje trudne, niezależne
od niego samego; jednak każdemu bez wyjątku, do końca jego życia należy się
szacunek i poszanowanie jego godności. Konieczne jest dobre przygotowanie
wolontariusza do działań, którego pierwszym etapem są spotkania i lekcje
hospicyjne, ukazujące czym jest hospicjum, na czym polega praca, jak przygotować
się na spotkanie z pacjentami. Z podstawowym teoretycznym zakresem wiedzy,
młodzież przygotowuje daną akcję. Każda zawiera stałe elementy: własnoręczne
przygotowanie upominków dla pacjentów i kadry i włączenie elementu muzycznego:
kolędowania, koncertu wielkanocnego, czy okolicznościowego; w zależności
od terminu akcji. Spotkania z pacjentami otwierają wolontariusza na drugiego
człowieka, jednocześnie umożliwiając poznawanie siebie. Odkrycie własnej
wrażliwości, rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, zdobywanie
wiedzy o opiece paliatywnej to podstawowe, ale nie jedyne aspekty wpływające
na rozwój.
Wolontariat podejmował również wiele działań na rzecz podopiecznych Ośrodka
Opieki Społecznej w Wołominie.
Jednym z czynników, które wpływają na swoisty, określony charakter danej
grupie są miejsca, w których funkcjonują. Na Młodzieżowy Wolontariat SzkolnoParafialny „Otwarte serce” oddziałują dwa miejsca, związane z nim od początku.
Zresztą sama nazwa wskazuje dwa podstawowe tereny: szkołę i parafię.
Parafia jest miejscem powstania Wolontariatu. Obok wspierania działań
parafii Wolontariat korzysta z bazy lokalowej, co umożliwia działania integrujące
grupę, rozwijające duchowo i formujące wolontariuszy. Współpraca z parafią, nie
wymaga od wolontariuszy określania wiary, czy angażowania się w działania nie
odpowiadające ich światopoglądowi. Przyjęta koncepcja pracy nikomu nie zamyka
możliwości zaangażowania się. Działania na terenie parafii rozwijają umiejętności
animacyjne, zdolności plastyczne, teatralne, kulinarne. Wiele działań koncentruje
się na poszukiwaniu funduszy na różnorodne działania. Obok zbiórek do puszek,
młodzi ludzie rozprowadzają własne prace ręczne. Działają na parafialnych
piknikach, festynach, warsztatach. Angażują się w przygotowanie dekoracji.
Współpracowali w placówką prowadzoną przez księży Orionistów w Brańszczyku,37
gdzie był realizowany projekt charytatywny. Działania nie ograniczały się tylko do
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OSOBY CHORE

„Lecz cierpienie nalega, aby się nim zająć….
W naszych przyjemnościach Bóg zwraca się do nas szeptem,
w naszym sumieniu przemawia zwykłym głosem,
w naszym cierpieniu- krzyczy do nas;
cierpienie to Jego megafon, który służy do obudzenia głuchego świata.”
Clive Staples Lewis

Cierpienie jest częścią ludzkiego życia. Dotyka człowieka fizycznie bądź duchowo,
czasem jedno łączy się z drugim. W mniejszym, czy większym stopniu wszyscy
jesteśmy na nie skazani – jednocześnie nie jesteśmy w stanie wyeliminować go
z rzeczywistości. Możemy jednak wspierać tych, których cierpienie dotyka. I właśnie
36 Dla podopiecznych OREW lub Zespołu Szkół Specjalnych czy Ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych
w Ostrówku.

37

https://www.drabinajakubowa.pl/pl/; [dostęp: dnia 2 maja 2018].
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terenu parafii św. Józefa Robotnika – młodzież brała udział w wielu akcjach na
terenie innych parafii.
W roku szkolnym 2008/2009 Gimnazjum nr 1 i nr 2 wpisały Wolontariat w kanon
agend szkolnych. Choć formy pracy w szkołach różniły się, wolontariusze, a przez
to szkoły ze sobą współpracowały. Z czasem, dzięki podpisaniu Porozumienia
o współpracy z MDK i współdziałaniu z innymi grupami wolontariatu 38 ,
z Wolontariatem nawiązywali współpracę uczniowie innych szkół. Działalność
w szkole39, obok promowania i rozwijania działalności charytatywnej wśród uczniów
szkoły organizowane są akcje, w których udział bierze cała społeczność szkolna.
Są to różnorodne zbiórki, kiermasze, kampanie społeczne uwrażliwiające na osoby
niepełnosprawne,40 promujące wolontariat, działalność misyjną, ekologię. Wszelkie
akcje przygotowywane i organizowane na terenie szkoły mają charakter otwarty –
w działania włączają się wszyscy zainteresowani uczniowie, nauczyciele, rodzice.
Młodzież realizuje tematy i działania związane z charytatywnością w ramach
szkolnych projektów edukacyjnych: Dzień Misyjny; akcja Ratujmy konie, Koleżeńska
Grupa Wsparcia, projekt szkoleniowy „Poznaj nasze Otwarte serce”. Szkoła jest też
ważnym terenem formacji: licznych spotkań, szkoleń. Organizowane są otwarte dla
chętnych warsztaty plastyczne, na których przygotowywane są życzenia i prace,
np.: upominki na Dzień Bibliotekarza; Święto Szkoły; nauczycieli; bezdomnych;
zabawki dla dzieci niepełnosprawnych; czy kartki dla Łagierników. Jedną z bardziej
ulubionych przez młodzież i mocno angażujących całą społeczność form działania są
różnorodne wyprzedaże: kiermasze rękodzieła; bożonarodzeniowe i wielkanocne,
kawiarenki – wyprzedaż wypieków. Często połączone z wcześniejszymi warsztatami
kulinarnymi. Młodzież przygotowuje gazetki o różnym zakresie tematycznym;
organizuje zbiórki: fantów na loterię; korków; zawieszek Lipton; zużytych kartridży;
artykułów dla Łagierników, dzieci niepełnosprawnych. Wspiera też działania lokalnej
społeczności, angażując się np.: w Orioński Halowy Turniej Piłki Nożnej, pomoc
pogorzelcom, ofiarom przemocy, podopiecznym OPS, itp.
Podejmowane działania na terenie parafii i szkoły, wpływają na integrację
grupy, ale i otwierają na najbliższe otoczenie i lokalne środowisko. To z kolei uczy
współpracy i spostrzegawczości. Te dwa środowiska stały się dla Wolontariatu
pierwszą szkołą formacji. Dla szkoły Wolontariat to nie tylko promocja, ale przede
wszystkim fundament kształtowania postaw prospołecznych, nie tylko samych
wolontariuszy, ale całej społeczności szkolnej. Środowisko parafialne wspierając
młodzież wolontariacką dostarcza wielu możliwości kształtowania różnorodnych
umiejętności, czerpiąc z radości życia młodego człowieka i z owoców jego
charytatywnej działalności.

W środowisku lokalnym
Młodzieżowy Wolontariat Szkolno-Parafialny „Otwarte serce” wtopił się
w obraz lokalnej społeczności. Wolontariuszy obecni na imprezach w niebieskich
koszulkach; rozpoznawalne logo Wolontariatu pojawiające się na plakatach
promujących imprezy, czy na stronach instytucji, z którymi współpracuje. Młodzież
przełamuje stereotyp klasyfikujący gimnazjalistów w szeregach trudnej młodzieży,
nie wnoszącej w dzisiejszą rzeczywistość nic pozytywnego. Wręcz przeciwnie, mają
wiele do zaoferowania – dużo zależy od środowiska, czy potrafi i chce ten potencjał
wykorzystać. Nie oznacza to, że łatwo pracować z młodym człowiekiem w tym
wieku, a wielokierunkowość działań MWSP „Otwarte serce” jest odbiciem młodego
człowieka odkrywającego świat, poszukującego odpowiedzi i swojego miejsca
w świecie. Niniejszy tekst jest podsumowaniem ponad jedenastoletniej działalności
MWSP „Otwarte serce” i w żaden sposób nie wyczerpuje tematu. Istnienie
Wolontariatu jest odpowiedzią na potrzeby młodzieży, środowiska lokalnego, szkoły.
Kształtowanie się idei wolontariatu – jest procesem, wymaga czasu. Dzieła ludzkiej
działalności wynikają z określonych przyczyn. Historia uczy i wskazuje na czym
warto budować. W ten historyczny kontekst wpisała się działalność MWSP „Otwarte
serce”. Ta kilkuletnia obecność w środowisku lokalnym, łączy w sobie wysiłek
koordynatora, animatorów, przedstawicieli instytucji i placówek podejmujących
współpracę, ale przede wszystkich młodzieży, która na przestrzeni lat podejmowała
wyzwanie. Cała historia grupy, jak i poszczególnych uczestników: regulaminy,
plany pracy, sprawozdania; wszelkie zdjęcia, dokumenty, dyplomy, podziękowania,
porozumienia, ankiety personalne wolontariuszy, opisy projektów – wszystko co
zostało wypracowane i spisane uświadamia znaczenie realizowanego zadania.
Obszary działalności, realizowane zadania i formy pracy wynikają bezpośrednio
z potrzeb młodego człowieka zaangażowanego w działalność Wolontariatu. To z kolei
uświadamia, że dla młodego człowieka, w wieku gimnazjalnym, niezwykle ważne
jest formowanie go, wspieranie jego rozwoju i kształtowanie cech, które pozwolą
mu stać się dobrym wolontariuszem, a przez to dobrym człowiekiem i obywatelem.
Bycie częścią społeczeństwa wymaga od każdego z nas zaangażowania.
Z biegiem lat i nabieraniem życiowego doświadczenia, uświadamiamy sobie, że
przez życie nie uda się przejść samotnie – potrzebujemy od drugiego człowieka
uczuć, relacji, fizyczności, jego pracy. Z drugiej strony rzeczywistość nacechowana
rozwojem techniki, pośpiechem, konsumpcjonizmem, potrzebą sukcesu odgradza
nas od tego, co ważne i potrzebne dla osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Człowiek
nie może zapomnieć, że obok ciała: o które przecież trzeba dbać i się troszczyć;
jest duch: wnętrze, psychika, emocje – wszystko to co pozwala dostrzegać piękno,
wartości, otwiera na świat i ludzi. Czym więcej nauczymy młodego człowieka, czym
intensywniej pozwolimy mu przeżywać rzeczywistość, czym więcej mu pokażemy,
tym pełniej przeżyje swoje życie. Pozna siebie. Wyposażony w umiejętności,
znając swoje możliwości, nie podda się trudnościom, będzie wnosił w społeczną
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38 Wolontariat: Liceum Ogólnokształcącego nr 1, zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie; Drabina Jakubowa;
Klub Wolontariatu Na Przekór; Wolontariat Fundacji SCM, Wolontariat Stowarzyszenia 7 PLN; Wolontariusze
Grupa Młodych z Ossowa, Wolontariat Ochotniczego Hufca Pracy.
39 Obecnie działalność MWSP „Otwarte serce” koncetruje się na działaniach w Gimnazjum nr 1
40

Dzień Osób z Zespołem Downa; Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu.
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rzeczywistość nadzieję i wsparcie. Udowodni nie słowami, ale postawą, że dobro
to wartość, którą warto się dzielić. Jako jedyne podzielone i rozdane, nie niknie,
nie zmniejsza się – przeciwnie – rozrasta.
Jako nauczyciel z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem, pracując
z młodzieżą mam możliwość obserwowania ich świata z bliska. Dzięki temu, że
spędzam z nimi dużo czasu, pozwalają mi zajrzeć do swojej rzeczywistości, w której
na początku podejmowania wyzwania działalności w wolontariacie, dostrzegam
wiele lęku, samotności i zagubienia. Z czasem widzę jak nabierają pewności siebie;
otwierając się na siebie nawzajem i na drugiego człowieka; podejmują wyzwania;
pokonują siebie i trudności; nie poddają się. Upewnia mnie to, że podejmowane
z mojej strony działania wśród młodzieży związane z promowaniem idei wolontariatu;
choć nie pozbawione trudu, wymagają zaangażowania, poświęcenia czasu; są
konieczne, jeśli nie niezbędne. Uczą mnie i co ważne dają nadzieję, że warto – ze
względu na dobro, które działalność wolontariatu przynosi potrzebującym, ale i ze
względu na tych młodych ludzi, którzy stojąc na progu dorosłości, będą za chwilę
podejmować decyzję, nie tylko wpływające na ich życie, ale – bardziej lub mniej –
na życie każdego z nas, w tym również moje.
Jeszcze jedna refleksja…
Myślę, że społeczność Wołomina może być dumna z dorobku młodych
wolontariuszy – swoimi działaniami godnie zapisali piękną kartę w historii miasta.
Konieczne jest jednak zauważenie, że takich grup i ludzi oddających się tej sferze
życia społecznego w naszym mieście jest wiele. Działają w szkołach, instytucjach,
placówkach. Oddają swój czas i umiejętności. Często schowani, ukryci za
swoimi działaniami cichutko zmieniają rzeczywistość. Bez nich byłaby ona uboga
i smutna. Są jak promyki słońca rozgrzewające społeczność. Niech ten tekst,
choć przybliżający jedną z wielu grup, będzie formą wdzięczności dla wszystkich
wolontariuszy i koordynatorów; i jednocześnie zachętą do opowiadania i dzielenia
się z innymi historią swojego otwartego serca.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018

Rafał Pazio

Mówią do nas fragmenty historii
Niedawno przeczytałem tekst o zagładzie dworów w Rzeczpospolitej. Trzeba
przyznać, że historia (nie sama) obeszła się z posiadłościami ziemiańskimi
dość brutalnie. Jednak mamy we krwi podążanie alejami, przesiadywanie
w alkierzach, zaglądanie do altan, podziwianie belkowań, wpatrywanie się
w blendę czy pozytywną reakcję na fronton i portyk.
„Jak Polska długa i szeroka, giną polskie pałace i dwory. Ustrój się zmienił.
Stalinowskie dekrety odcinające polskie korzenie dawno powinny przestać działać.
A jednak wciąż działają! […] Miarą tożsamości narodu jest ciągłość historii i kultury.
A tworzyło ją polskie ziemiaństwo. Dlatego temat powrotu ziemian do domów
przodków jest tematem pierwszorzędnym w wymiarze historycznym” - czytamy
w artykule Macieja Rydla, Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Ziemiańskiego, dokumentalisty polskich dworów i historii ziemiaństwa. Dziś ten
powrót jest w wielu przypadkach niemożliwy, gdyż siedzib po prostu już nie ma.
Pozostały po nich jedynie fragmenty.
Wielowiekowe siedziby rodowe
Na podstawie opracowania Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego (przedstawiciel
Zarządu wyraził zgodę na przywołanie zawartych w nim informacji) „...w 2015
roku w rejestrze zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) było w całej
Polsce 4 834 dwory i pałace. Z tej liczby ok 3 000 dworów i pałaców to pozostałość
po polskim ziemiaństwie, a więc bez tzw. „ziem odzyskanych” i bez pałaców
w miastach. Dziś prawie 2 000 z nich jest w stanie ruiny, radykalnej przebudowy lub
takiego ogołocenia (wycięcie parku, pozbawienie całej infrastruktury gospodarczej),
że został jedynie zdewastowany budynek. Z dużą dozą dobrej woli, można uznać,
że ok. 150 dworów i pałaców istniejących w Polsce (poza miejskimi) zachowało
walory architektoniczno-historyczne, nawiązujące do stanu oryginalnego. Jest to
niecały 1% stanu z 1939 roku”.
Przedstawiciele totalitarnych systemów obchodzili się z dworami bardzo brutalnie.
Stanowiły łakome kąski. Przed II wojną światową posiadłości ziemiańskie były
przykładowymi ośrodkami wzorowej gospodarki. Kolekcjonowano tam dzieła
sztuki, reprezentowały unikatowe rozwiązania architektoniczne. Często zadbane i
rozległe. Po II wojnie światowej przejmowane na rzecz państwa jednym podpisem.
Właściciele, jeśli mieli trochę szczęścia, uciekali za granicę. Po przekształceniach
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1989 roku nie dokonano reprywatyzacji. Nadeszły kolejne pokolenia. Ostatnie
skrawki posiadłości ziemiańskich niejednokrotnie wchłaniane są dzisiaj przez
nową zabudowę.

charakteru. Przykładem dobrego wykorzystania posiadłości ziemiańskiej
m.in. na cele edukacyjne z uwzględnieniem walorów historycznych jest pałac
w Chrzęsnem zagospodarowany przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

Odcinamy się od naszej tożsamości
Dziś w Polsce nie możemy nawet nawiązać do ziemiańskiej tradycji. Nie
istnieje muzeum ziemiaństwa z prawdziwego zdarzenia, chociaż nadal płacimy
na utrzymanie dworów. Posiadłości ziemiańskie pozostające w zasobie Agencji
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa są zabezpieczane na co wydano, według
danych Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, ponad 100 milionów złotych.
„Państwo wydaje pieniądze na „zabezpieczenie” obiektów, które przejęło na
podstawie dekretu PKWN, zamiast je oddać potomkom właścicieli i pozbyć się
tych kosztów. Wojewodowie odmawiają oddania dworu czy pałacu powołując się
na „dekret o reformie rolnej” z 6 września 1944 r. – dekret opracowany w Moskwie
na rozkaz Stalina” - czytamy w tekście Macieja Rydla.
Po II wojnie światowej umieszczano w dworach i pałacach „szkoły, ośrodki
zdrowia, domy dziecka i przedszkola, domy pomocy społecznej, biura
spółdzielczych i samorządowych gospodarstw rolnych, leśniczówki, urzędy gminne
i wreszcie mieszkania przypadkowych lokatorów (przydział powojenny po „reformie
rolnej”). Niewątpliwie szkoły i inne instytucje wiejskie będą się przeprowadzały do
nowych budynków i ta funkcja dworów zaniknie, a tak jak to już się dzieje w wielu
przypadkach dwory pozostawione na łaskę losu zginą”.
Chcąc utrzymać dziś dwór należy poszukać nowych funkcji. Najczęściej tworzy
się w obiektach hotele, pensjonaty i restauracje. Podporządkowanie współczesnym
wymogom rynku powoduje, że zabytkowe obiekty, pozbawiane są oryginalnego

Tradycje ziemiańskie w Wołominie
Wołomin został ufundowany na posiadłości ziemiańskiej, ale przekształcenie
jej w miasto było osobistym wyborem samego właściciela. Henryk Konstanty
Woyciechowski kupił dobra wołomińskie w lutym 1894 roku. Nie zdecydował się
na kontynuację upraw, ale założył miasto. Podzielił majątek na dzielnice. Mieszkał
w typowym wiejskim dworze. Później przebywali tam jego następcy. Budynek
przetrwał prawie całą II wojnę światową. Dzieła zniszczenia dokonali okupanci,
którzy dwór spalili w 1944 roku. Pewnie zrobili to w ramach walki z „pańską Polską”.
Bolszewicy nie dokonali tego w 1920 roku, gdyż Wołomina nie zdobyli. Ostateczne
zagłada nastąpiła ponad 20 lat później. Wołomin utracił siedzibę swojego właściciela
na zawsze. Pozostały tylko stare dęby przy ulicy Powstańców prawdopodobnie
okalające dawną posiadłość.
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Dąb przy ulicy
Powstańców
obok jednej
z siedzib Starostwa
Powiatowego
w Wołominie.

Pałac w Chrzęsnem (fot. Starostwa Powiatowego w Wołominie).
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ziemiańskiej w tej miejscowości. Dzięki swojej działalności stali się prekursorami
zabudowy jednorodzinnej w znaczącej części miejscowości. Sięgnięcie do
tradycji powiązanej z historią ziemiaństwa było lokalną inicjatywą. Regionaliści
coraz częściej nawiązują do dziejów swoich Małych Ojczyzn. Pomysł nadania
zaproponowanej nazwy zatwierdziła uchwałą Rada Miejska w Wołominie.

Ławeczka Henryka Konstantego Woyciechowskiego w okolicach wołomińskiego
dworu, dziś Urzędu Miasta w Wołominie.
Według tekstu publikowanego na stronach Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
„We wszystkich krajach Europy zachodniej majątki ziemskie w znacznej części
należą do potomków tych, do których należały w zeszłych wiekach. Jest oczywiste,
że w Polsce w ten czy inny sposób, część własności ziemskiej, jaką były dwory
i pałace będzie musiała wrócić do prawowitych właścicieli. Polska jest jedynym
krajem Unii Europejskiej, w której stosunki własnościowe nie są uregulowane
i do dziś obowiązują dekrety Stalina, zwane dekretami PKWN”. „W Polsce nie
ma ani jednego całego założenia dworskiego, z całą żyjącą infrastrukturą, które
przetrwałoby II wojnę światową i czasy PRL-u. Ok. 1 000 dworów i pałaców dałoby
się jeszcze uratować, gdyż choćby parki zachowały swą podstawową substancję.
Są one w zasobach państwowych, samorządowych lub prywatnych”.
W naszym otoczeniu nie ma już zbyt wielu ocalałych świadków przeszłości
ziemiańskiej. Wiele dworów dotknęła całkowita zagłada. Tak się stało także
z posiadłością w Duczkach. Dwór został spalony w 1944 roku.
Chwila zadumy nad przeszłością
Z inicjatywy grupy mieszkańców utrwalono pamięć o właścicielach.
W miejscowości Duczki, w czwartek 27 września 2018 roku, została odsłonięta
tablica poświęcona Zofii i Janowi Mucharskim, ostatnim właścicielom posiadłości

Tablica poświęcona ostatnim właścicielom posiadłości ziemiańskiej w Duczkach.
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Uroczystość rozpoczęła się o 11.30 spotkaniem w kościele parafialnym.
Zaprezentowana została historia miejscowości. Mszę świętą w intencji patronów
nowego skweru odprawił pochodzący z Duczek ks. biskup Marek Solarczyk.
Po zakończeniu uroczystości w kościele, zgromadzeni przeszli na plac, gdzie
kontynuowano spotkanie.

Autor tekstu z biskupem Markiem Solarczykiem przy tablicy poświęconej
Zofii i Janowi Mucharskim.

Uczniowie ZSP w Duczkach odsłaniają tablicę z nazwą skweru.

Pochodzący z Duczek biskup Marek Solarczyk i proboszcz parafii ksiądz
Arkadiusz Rakoczy.

Skwer przy ulicy Miłej, który otrzymał w nazwie imiona patronów Zofii i Jana
Mucharskich, od kilku miesięcy służy mieszkańcom jako miejsce wypoczynku
i rekreacji oraz plac zabaw dla dzieci. Tablicę pamiątkową odsłaniali ks. biskup
Marek Solarczyk, wicestarosta Adam Łossan, wiceburmistrz Edyta Zbieć, sołtys
Duczek Dariusz Melcher oraz uczniowie, którzy przybyli wraz z wychowawcami
na uroczystość. Upamiętnienie Mucharskich wspierała także mieszkanka Duczek,
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, Paulina Wojdyna.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe magnesy, ufundowane przez gminę Wołomin
z kopią dworku. Goście mogli obejrzeć wystawę o historii miejscowości, przygotowaną
przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wołominie, wysłuchać wspaniałej interpretacji
piosenki o zamiłowaniu do dziejów i historii w wykonaniu Jakuba Krzyżanowskiego
ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach. Na zakończenie
ks. proboszcz Arkadiusz Rakoczy podsumował wspólne przedsięwzięcie i zachęcał
do historycznych poszukiwań, a uczniowie mogli uczestniczyć w pokazie iluzjonisty
przygotowanym przez Miejski Dom Kultury w Wołominie.
Zofia i Jan Mucharscy (architekt, grafik, plakacista) to ostatni właściciele
posiadłości ziemiańskiej w Duczkach. Teren przy ulicy Miłej, na którym powstało
miejsce rekreacji i plac zabaw, był jej częścią. W okresie międzywojennym
przestrzeń, na której powstał skwer, wypełniały łąki, grunty orne i pastwiska,
stanowiła ona otoczenie dworu. W tym czasie Jan Mucharski, na wzór działań
Henryka Konstantego Woyciechowskiego (założyciela Wołomina, także architekta),
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dokonał podziału na działki rekreacyjne. Tym samym stał się prekursorem zabudowy
jednorodzinnej w znaczącej części miejscowości. Po śmierci Jana Mucharskiego
Zofia kontynuowała dzieło męża.
W Duczkach także nie ma już materialnych śladów po dworze. Pozostała pamięć,
chęć znalezienia pomostu łączącego przeszłość z teraźniejszością i przyszłością,
przyjrzenia się dokonaniom właścicieli posiadłości ziemiańskich, nawet w sytuacji,
kiedy pozostały po nich przydrożne dęby lub tylko wspomnienia.
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Ojciec Jan Paweł Konobrodzki
Ojciec Jan Paweł Konobrodzki (1960-2016), mnich z opactwa benedyktynów
w Tyńcu, pochodził z Wołomina. Po maturze wstąpił do opactwa tynieckiego.
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk papieża Jana Pawła II w Lublinie w roku 1987.
Pracował długo w parafii tynieckiej jako wikary i brał udział w wielu projektach
Wydawnictwa Tyniec. Ukończył Podyplomowe Studium Retoryki na UJ/PAT.

Dwór w Nowej Wsi. Jeden z ostatnich świadków ziemiańskiej historii na terenie
gminy Wołomin. Po II wojnie światowej w przestrzeni Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej. Obecnie własność prywatna.

Zdjęcie o. Pawła pochodzi ze strony internetowej opactwa w Tyńcu.
W ostatnim czasie posługiwał jako duszpasterz w Podgórkach Tynieckich oraz
pomagał w opiece nad starszymi i chorymi braćmi w klasztorze. Był cenionym
rekolekcjonistą i spowiednikiem. Zmarł nagle 27 listopada 2016 r w Tyńcu.
Jesteśmy z Wołomina
Wszyscy mieszkaliśmy przy ulicy Reja. To była zupełnie inna ulica niż dziś,
w latach 70. XX wieku wyglądała tak odmiennie. Wąska, o miękkiej nawierzchni –
co tu dużo mówić: po prostu piaszczysta latem, a błotnista wiosną i jesienią. Nie
było na niej tylu zabudowań co dzisiaj; kilka domków jednorodzinnych po prawej
stronie od Lipińskiej, potem długo, długo nic i znowu domki na końcu ulicy. Nie
było bloków, nie było ulicy Wileńskiej (odcinek Wileńskiej od Sikorskiego do Alei

Mariola Roztocka

Ojciec Jan Paweł Konobrodzki

Niepodległości powstał w latach 90. XX wieku). Druga strona ulicy Reja była jeszcze
bardziej „bezludna”. Właściwie na całej długości pola – wiosną i latem zboże,
a po żniwach rżysko. Nie jeździły prawie wcale samochody i można było np. grać
w piłkę bez obawy o wypadek. Właśnie to robiliśmy, ja i moi kuzyni: Grażyna,
Krzysztof, Tadeusz. Późną wiosną i latem spotykaliśmy się kilka razy w tygodniu.
Czasami dołączali do nas znajomi Grażyny lub Krzysztofa, ale najczęściej Paweł
i Jola – bliźniacy mieszkający w tym samym rejonie ulicy Reja co moi kuzyni, czyli
u wylotu ulicy Długiej (ja mieszkałam dalej, przy samej Lipińskiej – żeby spotkać
się z kuzynami, musiałam iść spory kawałek). Paweł i Jola byli młodsi o dwa lata,
więc nierzadko traktowani przez nas z góry. Nie zawsze „dopuszczani” do naszego
grona, jeżeli już - to wówczas, kiedy chcieliśmy grać w piłkę – wtedy pozwalaliśmy
dołączyć nawet młodszemu bratu Krzysztofa, Markowi. Spotkania trwały przez
prawie całą podstawówkę. Skończyły się, kiedy poszliśmy do liceum.

Cytaty o medytacji chrześcijańskiej - o. Jan Paweł Konobrodzki OSB „Kurs
medytacji chrześcijańskiej”
Obrazek z mszy prymicyjnej o. Pawła w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej
w Wołominie przechowała moja mama – mnie wówczas nie było w Polsce.
Przez wiele lat nie miałam osobistych kontaktów z o. Pawłem (tak go będę
nazywać – nigdy jakoś nie zwracałam się do niego per Jan). Kiedy przyjeżdżał do
Wołomina, spotykał się z moimi kuzynami, którzy mieszkali tuż obok domu jego
rodziców. Ja, po powrocie z zagranicy, nie mieszkałam już jednak przy ulicy Reja
i nasze drogi jakoś się rozeszły.
Kiedy spotykałam się z kuzynami, często rozmawialiśmy o ojcu Pawle. Oni
byli na bieżąco, a ja ciekawa. Ojciec Paweł był coraz bardziej znany w kręgach
katolickich – powoli stawał się „specjalistą” od medytacji chrześcijańskiej. Dał się
również poznać jako rekolekcjonista i spowiednik. Wszyscy byliśmy na swój sposób
dumni, że „wyrósł z naszych szeregów”.
Już wtedy nasze rozmowy o nim kończyły się konkluzją: „trzeba będzie odwiedzić
kiedyś Pawła w tym Tyńcu, on zawsze zaprasza”. Niestety przez te wszystkie lata
ja nie zdążyłam tego zrobić.
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Powołanie
Byłam już na studiach, kiedy dowiedziałam się, że Paweł wstąpił do zakonu
benedyktynów w Tyńcu. Byłam nieco zszokowana: jak to?! Ten chłopak, z którym
biegaliśmy po krzakach i graliśmy w nogę, za kilka lat będzie chodził w habicie?
Niemożliwe! A jednak. Paweł został mnichem - benedyktynem i przybrał imię
zakonne Jan, a następnie przyjął święcenia kapłańskie w 1987 r. Stał się ojcem
Janem Pawłem Konobrodzkim.

Zdjęcia obrazka z mszy prymicyjnej - zbiory prywatne autorki

415

Mariolka!
Kiedy mój starszy syn został ministrantem zetknął się z o. Pawłem podczas
jego wizyty w parafii w Wołominie. Jakoś się dogadali, że obaj mają związki z ulicą
Reja, ale o. Paweł nie mógł skojarzyć mnie ani z nazwiska, ani z relacji mojego
syna. Postanowiłam, że przy kolejnej wizycie w parafii sama mu się przypomnę.
Okazja nie trafiała się przez dłuższy czas, ale w końcu dostałam sygnał, że
o. Paweł przyjechał na kilka dni i będzie odprawiał mszę w niedzielę. Poszłam
oczywiście na tę godzinę do kościoła i przez całą mszę nie mogłam się doczekać,
kiedy wreszcie porozmawiamy. Poszłam do zakrystii. O. Paweł akurat przebierał się
z szat liturgicznych. Nagle straciłam całą pewność siebie. Zdesperowana stanęłam
przed nim, przedstawiłam się i zaczęłam mu przypominać nasze wspólne zabawy na
Reja. Patrzył na mnie z uśmiechem, ale z kompletnym niezrozumieniem w oczach.
Zdałam sobie sprawę z absurdalności sytuacji: a co, jeśli on sobie nie przypomni?
W końcu nie musiał pamiętać starszej od siebie kuzynki swoich sąsiadów
z dzieciństwa… Przez dłuższą chwilę przywoływałam sytuacje, z których mógłby
mnie kojarzyć. Aż w końcu zapytał: „kuzynka Krzysia?”. „No… tak” – odpowiedziałam,
bo wydawało mi się to oczywiste, przecież właśnie o tym od dłuższej chwili mówiłam.
„Mariolka!” – krzyknął nagle głośno na całą zakrystię. Ulżyło mi – przypomniał sobie!
Zaczęliśmy się ściskać i śmiać, ku uciesze obecnych w zakrystii ministrantów i wśród
żartobliwych komentarzy: „no tak, za ojcem Pawłem jak zwykle parafianki sznurem”.
Potem znów dłuższy czas się nie widzieliśmy, ale zawsze przekazywał
pozdrowienia dla mnie, kiedy był akurat w parafii i spotykał któregoś z moich synów.
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Dobre pośrednictwo
W 2016 r. przeżywałam ciężkie chwile. Najgorsza diagnoza, perspektywa
operacji i dalszego leczenia. Nie wiedziałam, jak to będzie, przeżyłam załamanie.
Był początek lipca, niedziela – miałam mieć operację za kilka dni. Idąc do kościoła
na niedzielną mszę zobaczyłam stojących przy plebanii o. Pawła i jego siostrę
Jolę. Nie zastanawiając się długo – podeszłam. Dalej byli do siebie podobni, jak
dwie krople wody. Porozmawialiśmy, oględnie powiedziałam o swoim problemie
i poprosiłam o. Pawła, żeby się za mnie pomodlił. Obiecał, że to zrobi. Widziałam
troskę i zrozumienie w jego oczach. Wystarczyło, że spojrzał na mnie i już wiedział,
co przeżywam. Taki właśnie był. Empatyczny aż do bólu.
Operacja przeszła pomyślnie, okazało się, że sytuacja nie jest aż tak groźna,
jak mogłaby być. Czekała mnie seria naświetlań i to wszystko. Pod koniec
września byłam już po zakończonej terapii, wprawdzie dość mocno osłabiona
po naświetlaniach, ale zdrowa i pełna pozytywnych myśli oraz wdzięczności dla
wszystkich, którzy mnie wspierali.
Któregoś dnia w listopadzie spotkałam siostrę o. Pawła, Jolę, na wołomińskim
ryneczku. Poprosiłam, żeby przekazała o. Pawłowi moje podziękowania za
modlitwę. „On jutro przyjeżdża na kilka dni, sama mu powiedz, spotkasz go
w kościele, na pewno się ucieszy” - odpowiedziała. Uznałam to za dobry znak
– gdybym nie spotkała Joli, pewnie kolejny raz bym się minęła z o. Pawłem.
Dostałam wiadomość, że będzie odprawiał mszę w poniedziałek o osiemnastej,
ale nie mogłam akurat pójść. Przyszło mi do głowy, żeby pójść we wtorek na ósmą
rano – coś mi mówiło, że też będzie. Kiedy teraz o tym myślę, wydaje mi się, że
coś mną kierowało w taki sposób, żeby spotkać o. Pawła.
Tak więc poszłam do kościoła we wtorek rano. Ojciec Paweł był przy ołtarzu.
Po mszy pobiegłam szybciutko pod zakrystię. Akurat wychodził. Widziałam, że się
śpieszy, ale znalazł chwilę dla mnie. Pogadaliśmy, podziękowałam za wsparcie.
Wiedział już, że wszystko dobrze się skończyło. „Ale wiesz”, powiedział, „to
nie ja, to wszystko Jego zasługa” – pokazał w górę. Odpowiedziałam, że wiem
oczywiście, ale uważam, że dobre pośrednictwo jest tak samo ważne. Wiedziałam,
że często jest proszony o modlitwy w różnych intencjach i znany jest z tego, że
potrafi te intencje wypraszać. Takich podziękowań jak moje słuchał bardzo często.
Pożartowaliśmy chwilę, wyściskaliśmy się do następnego spotkania. „Masz do
mnie numer telefonu?” – zapytał. „Tak, Jola mi dała”. „Dzwoń zawsze, kiedy
będziesz potrzebowała” – powiedział na koniec i już odbiegał wielkimi susami,
tak charakterystycznymi dla niego. „Paweł, świetnie wyglądasz!” – krzyknęłam za
nim. „Ty też” – odkrzyknął i tyle go widziałam.
Przez te kilka minut rozmowy przekazał mi tyle pozytywnej energii, że czułam
jakby wyrosły mi skrzydła. Postanowiłam, że teraz to już naprawdę przy najbliższej
okazji odwiedzę go w Tyńcu i zadzwonię na święta Bożego Narodzenia, a może
wcześniej.

Rzeczywiście wyglądał bardzo dobrze – radosny, uśmiechnięty, z młodymi oczami
i błyskającymi z daleka białymi zębami. Emanował radością, spokojem i pewnością
siebie, którą ma tylko człowiek w zupełności przekonany, że obrał właściwą drogę
w życiu. W tamtej chwili byłam pewna, że ma przed sobą długie lata życia i wiele
jeszcze dobrego zdąży zrobić.
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Na ławce w Tyńcu
To było we wtorek. Ojciec Paweł zmarł w niedzielę w Tyńcu. Po odprawionej
mszy usiadł na ławce na dziedzińcu klasztornym i po prostu odszedł. W podobny
sposób wiele lat temu umarł jego ojciec.
Dowiedziałam się w poniedziałek, zresztą w przedziwnych okolicznościach – na
pogrzebie mamy Grażyny, mojej kuzynki z dawnych zabaw na ulicy Reja. Historia
zatoczyła koło. Oni wszyscy już wiedzieli, tylko nie ja. Nawet rozglądałam się za
o. Pawłem, bo gdyby był jeszcze w Wołominie, na pewno przyszedłby na pogrzeb
– byli w pewnym sensie sąsiadami.
Kiedy dowiedziałam się, że nie żyje, poczułam się zdruzgotana. Już się z nim
nigdy nie spotkam… Nie odwiedzę go w Tyńcu… Nie zdążyłam nawet do niego
zadzwonić….
Po pogrzebie cioci spotkaliśmy się na obiedzie w gronie rodziny i sąsiadów.
Prawie wszyscy znali o. Pawła. Stypa na cześć zmarłej okazała się bardziej
spotkaniem wspomnieniowym o ojcu Pawle. Z rozmów wynikało, że wszyscy
przyjęli wiadomość o jego śmierci z niedowierzaniem. W ciągu tych czterech
dni, kiedy był w Wołominie, spotkał się ze wszystkimi sąsiadami i znajomymi.
Przyjechał nieoczekiwanie, niezapowiedziany – tym bardziej cieszyli się z jego
wizyty. Wszyscy odczuli to spotkanie z nim, jako coś niezwykłego, głębokiego,
niesamowicie pozytywnego. Nikomu nie przeszło przez myśl, że było to tak
naprawdę pożegnanie z o. Pawłem.
Następnego dnia na murku przy kościele pojawił się nekrolog. Zatrzymałam się,
obok mnie przystanęła starsza, elegancka pani. Zapytała, czy znałam o. Pawła
i zaczęła opowiadać. Ojciec Paweł był kolegą szkolnym jej syna, przyjaźnili się
przez całą podstawówkę i liceum. Bywali u siebie w domach, razem się uczyli.
Po maturze Paweł wyjechał do Tyńca i ich drogi się rozeszły. Przez te wszystkie
lata utrzymywali kontakt telefoniczny, potem e-mailowy, ale nigdy się nie spotkali,
chociaż to sobie ciągle obiecywali. Dopiero teraz, w czasie tej ostatniej wizyty
o. Pawła w Wołominie, udało im się spotkać. Byli tym spotkaniem bardzo poruszeni
i przyrzekli sobie, że nie będą tak długo czekać do następnego razu. „Mój syn jest
załamany”, powiedziała starsza pani, „Nie może sobie darować, że to spotkanie
po latach, zamiast być pierwszym z wielu, okazało się ostatnim...” Opowiedziałam
historię mojego ostatniego spotkania z o. Pawłem i że mam podobne odczucia.
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Gotowy na spotkanie
Niezwykłe jest też ostatnie kazanie o. Pawła, które wygłosił tej właśnie niedzieli,
kiedy zmarł. Była to pierwsza niedziela adwentu i o. Paweł mówił o spotkaniu
z Panem, o czuwaniu, o gotowości na to spotkanie i o radości z tego spotkania –
dając do zrozumienia, że on sam jest na to spotkanie gotowy. Na koniec kazania
powiedział: „Jeśli czegoś od Niego oczekujesz, to uważaj - On i tak cię zaskoczy”.
Do tej pory nurtuje mnie pytanie, czy przeszło mu przez myśl, że to zaraz, za
chwilę się sprawdzi…
Pogrzeb o. Pawła odbył się w następną sobotę w Tyńcu. Z Wołomina oprócz
rodziny pojechało sporo osób. Zastanawiałam się, czy też nie pojechać, ale czułam
się zbyt osłabiona po terapii i nie zdecydowałam się. Obejrzałam całą ceremonię
w internecie na stronie opactwa tynieckiego. Widziałam Kościół wypełniony ludźmi
po brzegi. Słyszałam homilię biskupa Grzegorza Rysia, który chwilami łamiącym się
głosem wspominał o. Pawła i mówił o tym, żeby nie współczuć mu, że młodo umarł,
tylko raczej postarać się kontynuować jego dzieło. Słyszałam bardzo wzruszające
pożegnanie wygłoszone przez jego siostrzeńca.
Pogłębione życie duchowe
Dopiero po śmierci ojca Pawła tak naprawdę zainteresowałam się medytacją
chrześcijańską. To bardzo ciekawy temat, zbyt obszerny, żeby go tu przywoływać.
Pozwolę sobie jednak na koniec tych wspomnień o ojcu Janie Pawle Konobrodzkim
zacytować kilka myśli z jego książek dotyczących medytacji, które mogą stać się
inspiracją do pogłębionego życia duchowego:
Medytacja to po prostu świadome bycie tu i teraz.
Medytacja odświeża moją więź z sobą samym, z moją prawdziwą jaźnią, czyli
tym, co mnie stanowi, oraz moją jedność z zamieszkującym we mnie Bogiem.
Prowadzi do większej z Nim zażyłości, czyli odświeża harmonię ze mną samym
i z Nim. Pozwala trwać w milczeniu i kontemplacji Boga i Jego dzieł. Odświeża
moją miłość do Niego i dziecięcą radość istnienia. W konsekwencji odnawia moje
relacje z innymi i tym samym z całym stworzeniem.
Trzeba nauczyć się ufać sobie. Ufać, że zauważę wszystko, co do mnie dociera.
Czyli to, co widzą oczy, słyszą uszy, przekazuje powonienie, dotyk, smak. Ale
również to, co dociera z mojej intuicji, tak zwane podszepty, olśnienia, myśli
dotyczące rozważanego problemu. Trzeba nauczyć się je najpierw zauważać.
Potem je realizować jak najszybciej, bez ociągania.
Nie walcz z lękiem, czyli nie traktuj go, kiedy pojawia się w tobie, jako czegoś
obcego. Wypieranie go wzmacnia jego odrębność. Nazwanie lęku po imieniu
osłabia jego istnienie w tobie. Próbując nazwać lęk, przyglądasz się mu uważniej,
obserwujesz go, przestajesz się go bać, zyskujesz nad nim przewagę. Wtedy
możesz świadomie oddać go Chrystusowi, by go przemienił.

Stanisław Cisłak
– pionier bankowości
komercyjnej w Wołominie
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Stanisław Cisłak – pionier bankowości komercyjnej
w Wołominie (1937 – 2007)
Stanisław Cisłak urodził się 4 listopada 1937 roku w Janiszkowicach /obecnie
Opole Lubelskie/ powiat Puławy. Jego rodzice prowadzili spore gospodarstwo
rolne. Maturę zdał w 1955 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Opolu Lubelskim.
Dostał się na studia na Wydział Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania
i Statystyki w Warszawie /obecnie Szkoła Główna Handlowa/. Była to wówczas
najlepsza uczelnia ekonomiczna w kraju.
W latach pięćdziesiątych rolnicy, a szczególnie właściciele większych
gospodarstw rolnych nie byli hołubieni przez władzę ludową. Rolnicy nie podlegali
ubezpieczeniom społecznym. Dostawy obowiązkowe na rzecz państwa pozbawiały
chłopów większości nadwyżek. W tej sytuacji utrzymanie studenta w stolicy było
dla rodziców Stanisława trudnym wyzwaniem. Jako syn „kułaka” nie mógł liczyć
na stypendium socjalne. Zaczął się starać o stypendiom fundowane.
Związany z Wołominem
Stypendia fundowane wypłacali przyszli pracodawcy. Umowa o takie stypendium
przewidywała odpracowanie pewnego okresu u fundatora.
Starania o uzyskanie stypendium powiodły się. Stanisław Cisłak został w 1959
roku stypendystą Narodowego Banku Polskiego. Pozwoliło mu to skupić się
na nauce. W 1961 roku obronił pracę magisterską z wynikiem bardzo dobrym,
uzyskując tytuł magistra ekonomii. Jeszcze przed obroną pracy magisterskiej,
9 lutego 1961 roku, otrzymał nakaz pracy w Narodowym Banku Polskim. Po odbyciu
stażu VIII Oddziale NBP w Warszawie, pracował jako inspektor kredytowy, następnie
przeszedł do Departamentu Rewizji. Praca rewidenta wiązała się z długotrwałymi
wyjazdami służbowymi. Stwarzała jednak okazje do praktycznej nauki zawodu
bankowca i tym samym szanse na dalszy rozwój zawodowy.
Stanisław Cisłak przeszedł w zawodzie bankowca drogę od stażysty do dyrektora.
Z czterdziestu dwóch lat swej pracy trzydzieści dwa lata, od 1971 do 2003, roku
był związany z Wołominem.
Europejskiej standardy
W grudniu 1971 roku został pełniącym obowiązku Dyrektora Oddziału
Narodowego Banku Polskiego w Wołominie przy ulicy Miłej. Z dniem 1 marca 1972
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roku Prezes NBP powołał go na stanowisko dyrektora. Na emeryturę w 2003 roku
odchodził z banku usytuowanego w tym samym miejscu. Miejsce było to samo, ale
nie takie samo. Pan dyrektor rozpoczynał pracę w starej siedzibie wołomińskiego
Oddziału NBP w stylu lat sześćdziesiątych. Gdy kończył swą karierę zawodową,
budynek po gruntownej przebudowie, do której doszło także dzięki jego staraniom,
spełniał europejskie standardy. Sama placówka bankowa przeszła też ewolucję od
powiatowego Oddziału NPB do oddziału dużego banku komercyjnego z udziałem
kapitału zagranicznego.
Nie da się przybliżyć sylwetki Stanisława Cisłaka bez powiązania jego
działalności zawodowej z historią bankowości w Polsce po 1945 roku.

- wydzielenie NBP ze struktur Ministerstwa Finansów,
- otwarcie możliwości zakładania banków z udziałem kapitału prywatnego
w tym zagranicznego.
Efektem zmian było powstanie trzech nowych banków: Banku Rozwoju Eksportu
/założyciele: NBP, PKO BP i Bank Handlowy/, Banku Inicjatyw Gospodarczych
i Łódzkiego Banku Rozwoju. Sektor bankowy nadal nie miał charakteru rynkowego.
Akcja kredytowa była wyznaczana i kontrolowana przez NBP. Nie było konkurencji.
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Jak z tymi bankami było?
Historię bankowości w tym okresie można podzielić na cztery etapy rozwoju:
- lata do 1982 roku,
- lata 1982 – 1989,
- rok 1989,
- lata po 1989 roku.
Lata pracy zawodowej Stanisława Cisłaka objęły te wszystkie okresy.
Przed drugą wojną światową działało w Polsce 27 banków, w tym 4 z udziałem
kapitału zagranicznego. Władze komunistyczne przeprowadziły przymusową
centralizację i nacjonalizację całego sektora bankowego. Nacjonalizacja oznaczała
upaństwowienie banków, a centralizacja wcielenie wszystkich instytucji bankowych
w struktury organizacyjne Narodowego Banku Polskiego /NBP/.
Cała struktura z Narodowym Bankiem Polskim na czele była monobankiem.
NBP był jednocześnie bankiem centralnym i bankiem depozytowo-kredytowym.
Obsługiwał państwo, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Prócz NBP na rynku
działały trzy podlegające mu banki specjalistyczne:
- Bank Handlowy S.A.,
- PEKAO S.A.,
- Bank Gospodarki Żywnościowej.
W połowie lat siedemdziesiątych XX w. w strukturę organizacyjną NBP włączono
największy polski bank – PKO BP.
Od początku lat osiemdziesiątych stało się jasne, że system nakazoworozdzielczy wyczerpał swoje możliwości. Ówczesna ekipa rządząca podjęła pewne
próby reform. Były one połowiczne i nie przyniosły oczekiwanej poprawy. System
nie był reformowalny.
Jednym z przejawów tych zmian było uchwalenie w 1982 roku nowej ustawy
o Narodowym Banku Polskim i nowego prawa bankowego. System pozostał nadal
monobankowy /jednoszczeblowy/, ale nowe przepisy przyniosły rewolucyjne, jak
na owe czasy zmiany:
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To był inny Wołomin
Na czym polegały zmiany w bankowości z połowy lat osiemdziesiątych
obrazuje wywiad, którego udzielił Stanisław Cisłak w 1985 roku dziennikarce
Danucie Zagrodzkiej z miesięcznika „Zarządzanie”. Wywiad był opublikowany
w Nr 12/85. Pytanie dziennikarki: - Co pan powie na twierdzenie, że zmiany
w zasadach funkcjonowania banków nie doprowadziły do komercjalizacji ich
stosunków z kredytobiorcami, pozostały one półurzędowe i nacechowane
supremacją monopolistycznego banku? W odpowiedzi Stanisław Cisłak
stwierdził: - Teraz kontakty przedsiębiorstwa z bankiem opierają się na umowach
kredytowych poprzedzonych każdorazowo negocjacjami. Dziś przedsiębiorstwo
jest współautorem umowy, dawniej była decyzja kredytowa wynikająca z planu,
czysto rachunkowa. Kiedyś nie widziałem dyrektora na oczy, bo po co? Wszystko
odbywało się za pomocą papierków. Teraz to niemożliwe, żeby przynajmniej dyrektor
ekonomiczny nie pofatygował się raz na kwartał do banku, a i my nieraz chodzimy
do przedsiębiorstw i tam negocjujemy.
Na kolejne pytania o kryteria przyznawania kredytów i kto je ustala Stanisław
Cisłak odpowiedział: - Musimy dbać o to, by kredyty trafiały tam gdzie są najbardziej
społecznie użyteczne. Jeżeli np. wyroby z plastiku są niepotrzebne, bo jest ich
nadmiar na rynku, to ja producentowi plastiku kredytu nie dam. Ale mam też
przedsiębiorstwo, które ma zagrożoną zdolność kredytową, ale jest kredytowane.
Gdyby nie dostało kredytu, podniosłoby ceny. Uderzyłoby to w konsumenta, czyli
w interes społeczny.
Wywiad prezentuje zasady funkcjonowania systemu ekonomicznego z połowy
lat osiemdziesiątych i Wołomin, którego już nie ma. To był Wołomin z Zakładami
Stolarki Budowlanej i Hutą Szkła, które dawały pracę i utrzymanie kilku tysiącom
mieszkańców naszego miasta. Byli to najwięksi klienci Oddziału NBP w Wołominie.
Dyrektor Oddziału NBP Stanisław Cisłak nawet w obowiązującym wówczas
systemie potrafił dobrze organizować współpracę z klientami. W 1978 roku otrzymał
złotą odznakę „Zasłużony dla ZSB Wołomin”, a rok później tytuł „Zasłużony dla
Rozwoju Huty Szkła im. F. Paplińskiego w Wołominie”. Współpracę z wołomińskim
Oddziałem NBP wysoko oceniały władze naszego miasta. W 1979 roku Stanisław
Cisłak otrzymał Medal Pamiątkowy z okazji 60-lecia nadania Wołominowi praw
miejskich, a w 1989 roku odznakę „Zasłużony dla Wołomina” z okazji 70-lecia
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nadania praw miejskich. Wzorowe kierowanie Oddziałem było doceniane przez
władze zwierzchnie. W 1978 roku dyrektor otrzymał srebrną odznakę „Za zasługi
dla finansów”, a w 1987 roku odznakę „Zasłużony dla bankowości”.

zaczął się najciekawszy etap jego kariery zawodowej. Wiele osób, które zajmowały
stanowiska kierownicze w systemie nakazowo-rozdzielczym zupełnie pogubiło
się w warunkach gospodarki rynkowej. Stanisław Cisłak w nowym systemie
odnalazł się znakomicie. Można śmiało stwierdzić, że dopiero wtedy „złapał wiatr
z żagle”. Za jego dyrektorowania, po 1989 roku, wołomiński Oddział Banku PBK
S.A. na Miłej przyczynił się do powstania i rozwoju około dwustu średnich firm,
w tym wielu rodzinnych. Oddział potrafił przyciągać klientów w warunkach walki
konkurencyjnej. Osiągał doskonale wyniki sprzedażowe. W 1999 roku Dyrektor
Stanisław Cisłak został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
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Zmiany
Rok 1989 przyniósł prawdziwe trzęsienie ziemi w polityce i gospodarce.
Zmiany nie ominęły bankowości. Powstała dwuszczeblowa /dwupoziomowa/
struktura sektora bankowego. Szczebel wyższy to Narodowy Bank Polski, jako
bank centralny. Szczebel niższy to sieć banków komercyjnych, konkurencyjnych
w stosunku do siebie. Powstały one na bazie ponad 400 oddziałów wojewódzkich
i powiatowych NBP. Była to tak zwana „dziewiątka”:
- Bank Gdański,
- Pomorski Bank Kredytowy,
- Wielkopolski Bank Kredytowy,
- Bank Zachodni,
- Bank Śląski,
- Bank Przemysłowo-Handlowy,
- Bank Depozytowo-Kredytowy,
- Powszechny Bank Gospodarczy,
- Państwowy /później Powszechny/ Bank Kredytowy.
Rok 1989 był dopiero początkiem zmian. Do 1991 roku „dziewiątka” funkcjonowała
na zasadach obowiązujących przedsiębiorstwa państwowe. W 1991 roku banki
„dziewiątki” zostały skomercjalizowane. Zaczęły działać jako spółki akcyjne prawa
handlowego, jedynym akcjonariuszem był Skarb Państwa. Konkurencja wymusiła na
pierwszych komercyjnych bankach wyjście poza przydzielony im zasięg terytorialny.
Zaczęły otwierać placówki w całym kraju.
W 1993 roku rozpoczął się proces prywatyzacji „dziewiątki”. Skarb Państwa
sprzedawał akcje inwestorom zagranicznym. Żaden z banków nie zachował do
chwili obecnej swojej nazwy.
Powiatowy Oddział NBP przy ulicy Miłej w Wołominie znalazł się w 1989
roku w strukturze organizacyjnej Państwowego, później Powszechnego Banku
Kredytowego. Akcje Banku nabył od Skarbu Państwa Bank of Austria Creditanstalt.
Po fuzji austriackiej spółki matki z bankiem niemieckim utworzono jeden podmiot
BPHPBK. Następnie nazwę skrócono do BPH S.A. W 2016 roku BPH S.A.
połączono z bankiem PEKAO S.A. Odział przy ul. Miłej jest dziś placówką tego
banku.
Gospodarka rynkowa
Stanisław Cisłak został pierwszym Dyrektorem Oddziału w Wołominie
wydzielonego z NBP Powszechnego Banku Kredytowego. W tym momencie
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Ciekawe i trudne czasy
Do grona pracowników wołomińskiego Oddziału PBK dołączyłam w 1992 roku,
na początku transformacji. Ściągnęła mnie tam do pracy znajoma z bankrutującego
„Telkomu” w Kobyłce. Została w Banku na Miłej naczelnikiem wydziału kredytów
gospodarczych. Zachęcała mnie do podjęcia nowych wyzwań – w oddziale nie
było do tej pory komórki obsługi prawnej.
Złożyłam podanie o przyjęcie do pracy. Pani prowadząca kadry powiadomiła mnie
o terminie rozmowy z Dyrektorem Oddziału. O umówionej godzinie stawiłam się
w sekretariacie. Poproszono mnie do gabinetu. Powitał mnie wysoki, postawny pan,
niezwykle elegancki. Rozmowa była rzeczowa i konkretna, uzgodniliśmy warunki
umowy i termin podjęcia pracy.
Stanisław Cisłak był moim szefem prawie osiem lat. To najciekawszy okres
w mojej karierze zawodowej.
Praca Oddziału Banku wyglądała wówczas zupełnie inaczej niż obecnie.
Dziś oddziały są punktami sprzedaży produktów i usług bankowych. Dyrektorzy
oddziałów mają niewielkie kompetencje decyzyjne. Za czasów dyrektorowania
Stanisława Cisłaka oddział prowadził całość spraw, od analiz i decyzji kredytowych
do windykacji i restrukturyzacji.
Czasy były ciekawe i trudne dla bankowców, którzy w większości pracowali w
dawnym NBP i nie mieli styczności z prywatną przedsiębiorczością. Początek lat
dziewięćdziesiątych to okres powstawania wielu podmiotów gospodarczych we
wszystkich możliwych formach organizacyjnych.
Przedsiębiorcy prywatni, rozpoczynający działalność na początku lat
dziewięćdziesiątych często ubierali się w sposób w dzisiejszych czasach nie do
przyjęcia. Zachowywali się też zupełnie inaczej. Widok wysiadającego z mercedesa
osobnika, w czarnej krótkiej skórzanej kurtce, mokasynach i białych skarpetkach,
zmierzającego do banku bynajmniej nie należał do rzadkości. Zazwyczaj taki
klient trzymał z dumną miną ogromny telefon komórkowy, a przy kluczykach od
samochodu, jako breloczek, zwisał puszysty ogon lisa lub jenota. Klienci ci miewali
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nieraz trudności ze zrozumieniem nawet prostych klauzul umownych. Tłumaczenie
im tych zawiłości bywało drogą przez mękę. Samo życie.
Ale na szczęście bywały też wyjątki od reguły. Pewnego dnia zostałam poproszona
do gabinetu szefa, bym udzieliła klientowi informacji o gwarancji bankowej
w obrocie zagranicznym. Wchodzę i doznaję szoku. Uderzył mnie zapach męskich
perfum Diora. Patrzę, a z szefem siedzi klient w doskonale skrojonym garniturze,
markowych butach, pasujących do całości, koszuli, krawacie i jedwabnych
skarpetkach. Udzielenie informacji temu panu poszło gładko. Wszystko rozumiał
i zadawał rzeczowe pytania. Opuściłam gabinet szefa i zawołałam koleżanki, by
poczekały, aż klient będzie wychodził i zobaczyły na żywo, jak powinien wyglądać
elegancki przedsiębiorca.
Po krótkim okresie pracy zorientowałam się, że większość pracowników ma
trudności z zasadami reprezentacji podmiotów gospodarczych. Brak tej wiedzy
skutkował nawet nieważnością zawartych umów. Dla niektórych pracowników nie
było różnicy między osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań, a osobami
upoważnionymi do dysponowania środkami na rachunku.
Udałam się z tym problemem do szefa i zaproponowałam przeprowadzenie dla
inspektorów kredytowych cyklu szkoleń z podstaw prawa. Dyrektor zaakceptował
ten pomysł. Zdobyłam skrypt „Podstawy prawa” wydany przez znane w Warszawie
Pomaturalne Studium Stenografii i Stenotypii Języków Obcych przy ulicy
Ogrodowej. Przez pół roku, co tydzień, odbywały się trzydziestominutowe wykłady.
Dalsze piętnaście minut było przeznaczone na zadawanie pytań. Koleżanki uczyły
się z ogromnym entuzjazmem. Niektóre z nich ukończyły studia techniczne i nigdy
nie miały do czynienia z podstawami prawa. Gdy odchodziłam do pracy w innym
banku moje uczennice umiały pisać skomplikowane dodatkowe klauzule umowne.

Przejęte nieruchomości były dzielone. Pamiętam, jak szef zaoferował przejętą za
długi nieruchomość produkcyjną innemu klientowi. Klient wziął w banku kredyt
inwestycyjny na jej nabycie. Korzyść banku była podwójna: zaliczenia wartości
nieruchomości na poczet spłaty długu i zysk w postaci odsetek od kredytu
inwestycyjnego.
Zdarzyło się, że dyrektor w interesie banku polecił naruszyć przepis. Miało to
miejsce w śmiesznej i nietypowej sytuacji. Odział miał dwóch klientów o tym samym
imieniu i nazwisku. Jeden z nich wpłacił sporą sumę na rachunek lokaty terminowej.
W tych czasach po zakończeniu miesiąca klienci otrzymywali wyciągi z rachunku
w formie papierowej. Klient po otrzymaniu wyciągu przybył zbulwersowany do
oddziału z reklamacją: na jego rachunku brak lokaty. Po sprawdzeniu okazało się,
że pracownica przyjmująca lokatę, otworzyła ją na rachunku drugiego klienta o
tych samych danych personalnych. Obowiązujące wówczas przepisy zabraniały
bankowi pobrania środków z rachunku klienta bez jego zgody. U szefa odbyło się
spotkanie. Co robić? Doszliśmy do wniosku, że ten drugi klient także dostał wyciąg
z rachunku. Skoro nie zerwał lokaty, to pewnie liczy na to, że sprawa nie zostanie
wykryta i czeka, by wypłacić lokatę i odsetki. A wówczas kwotą zostanie obciążona
pracownica, która się pomyliła. Musiałaby ona wystąpić do sądu przeciwko klientowi
na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Szef zlecił napisanie
opinii i zdecydował krótko:
- Pobieramy środki bez z pytania klienta o zgodę.
Miał wyczucie. Po zakończeniu okresu lokaty w oddziale pojawił się klient.
Lokaty nie było. Awantura była potężna. Klient napisał skargę do centrali Banku.
Ponieważ nie wiedział, kto wpłacił na jego konto środki użył określenia, że środki
„wpłacono”. W odpowiedzi na skargę do oddziału przybył rewident z centrali.
Przeprowadził postępowanie wyjaśniające. Szef poprosił mnie na podsumowanie
kontroli. Rewident powiedział do szefa: „Muszę napisać, że środki zostały pobrane
z naruszeniem przepisu, ale powiem panu, że dobrze pan zrobił”.
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Odważne decyzje dyrektora
Najciekawsze problemy do rozwiązania dla dyrektora i pracowników pionu
kredytów gospodarczych pojawiały się w momencie, gdy klient tracił zdolność do
spłaty kredytu. Szef był w takich sytuacjach niezwykle pragmatyczny. Uznawał
zasadę, że wypowiedzenie kredytu i windykacja jest tym samym, co ostrzyżenie
owcy do gołej skóry i jej śmierć z zimna. Starał się umożliwić klientom, którzy
popadli w kłopoty, dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Przykładami
takich działań są dwie historie:
- dużego, wielobranżowego sklepu, w miejscu którego po adaptacji budynku
powstał hotel i restauracja,
- producenta gwoździ, który przestawił się na produkcję poszukiwanego
styropianu.
Nawet windykacja kredytów mogła przynieść zysk. Działo się to dzięki odważnym
decyzjom dyrektora o spłacaniu przez bank długów kredytobiorców wobec Urzędu
Skarbowego i ZUS-u i następnie przejmowaniu ich nieruchomości za długi.
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Docenić pracownika
Z sentymentem wspominam stosunki międzyludzkie w oddziale. Nie było
wówczas wyścigu szczurów, który obecnie jest zmorą bankowców. Stanisław Cisłak
był dla pracowników wymagającym przełożonym, ale miał do nich indywidualne
podejście. Potrafił docenić dobrą pracę i lojalność pracownika wobec pracodawcy.
Potrafił też stanąć w obronie interesów pracownika.
Utkwiło mi w pamięci zdarzenie związane z wpłatą do kasy oddziału
sfałszowanych studolarówek. Banknoty trafiły ze skarbca oddziału do głównego
skarbca banku i dalej do skarbca NBP. Dopiero tam, przy użyciu profesjonalnych
urządzeń, fałszerstwo zostało wykryte. W naszym oddziale powstał debet. Szef
wezwał mnie w tej sprawie i rzekł: - Skoro w głównym skarbcu naszego banku
fałszerstwa nie wykryto oznacza to, że było prawie doskonałe. Nie chcę, żeby moje
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dziewczyny zwracały debet. One nie mogły tego wykryć. Pracują w pośpiechu
i przy sztucznym oświetleniu. Wracaj do pokoju i pisz opinię, ale tak, bym mógł
ten debet wpisać w straty.
Innym razem doszło w oddziale do wykrycia dwóch kredytów udzielonych
klientom nie mającym zdolności kredytowej. Kredyty poszły do windykacji. Umowy
procedowała pracownica, która prawdopodobnie współdziałała z tymi klientami.
Umowy zostały podpisane pod nieobecność dyrektora i naczelnika wydziału
kredytów. Jedną z podpisujących była podejrzana osoba, drugą wieloletnia
pracownica o nienagannej opinii. Dyrektor przeprowadził rozmowę z nią i upewnił
się, że nie miała żadnej wiedzy o nieprawidłowościach. Poprosił mnie do gabinetu,
przedstawił sprawę i zapytał: - Czy dasz radę tak opisać te sprawy, by nie
zawiadamiać prokuratora? Nie chcę, by uczciwa dziewczyna była ciągana przez
prokuratora, pracuje ze mną od matury. - Dam radę, panie dyrektorze, opinie będą
podstawą do utworzenia rezerwy na straty.
Ciekawie, jak na Miłej
Po połączeniu PBK z BPH nowy podmiot podjął zamiar likwidacji etatów radców
prawnych w oddziałach. Szef dowiedział się o tym na jakiejś naradzie. Poprosił mnie
do gabinetu i przekazał informacje o planowanych zmianach, bym mogła wcześniej
szukać sobie pracy i uprzedziła swe koleżanki. Gdy rozpoczęła się reorganizacja,
zarówno ja, jak i moje koleżanki miałyśmy zapewnioną pracę w innych bankach.
Ale tak ciekawie, jak na Miłej nie było już nigdy, czasy pionierskie bankowości
komercyjnej odeszły bezpowrotnie.
Źródła:
Wiktor Cwynar, Wiktor Patena, „Podręcznik do bankowości”, wyd. Wolter Kluwer.
Cecylia Leszczyńska, „Zarys polskiej bankowości centralnej”, wyd. NBP, Warszawa 2010.
Ireneusz Kras, „Ewolucja polskiego systemu bankowości” , pismo historyczno-społeczne, Saeclum
Christianuma 2006.
Wywiad Danuty Zagrodzkiej z Dyrektorem Oddziału NBP w Wołominie mgr Stanisławem Cisłakiem,
„Zarzadzanie” Nr 12/1985.
„Uroczyście obchodziliśmy jubileusz 10-lecia PBK”, „Twój Bank”, nr 11/1999.
„Mariaż z bankiem”, artykuł w „Głosie Powiatu” Nr 12/2001.
Fotografie z archiwum rodzinnego Aleksandra Cisłaka.
Podziękowania:
Dziękuję Panu Aleksandrowi Cisłakowi za udostępnienie dokumentów i fotografii z archiwum rodzinnego
oraz za wniesienie cennych uwag w trakcie mej pracy nad artykułem.
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PBK Oddział
w trakcie remontu.

Stanisław Cisłak – pionier bankowości komercyjnej w Wołominie

PBK Oddział Nowy Gabinet Dyrektora.

PBK Remont Oddziału
w środku.
PBK Oddział Nowy Sala Operacyjna.
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tom XIV, 2018

Anna Wojtkowska

Kwiecista sukienka z motylkami

W 90. rocznicę urodzin Haliny Marii Brzuszczyńskiej
Nie ma biografii Adama Mickiewicza, bez wspominania Nowogródka lub
Fryderyka Chopina bez Żelazowej Woli, a także… Haliny Marii Brzuszczyńskiej
bez wspomnienia Wołomina i jej najbliższych.
Rodzina

PBK Oddział Nowy Budynek.

Wołomin, ok. 1912 r., rodzina Leśniewskich, od lewej: Kazimierz Jacenty,
Franciszek i jego żona Franciszka, Wincenty Stanisław, Jan Władysław, Janina,
Ludwika Bolesława, Stefania.

Leśniewscy – rodzina Halinki ze strony matki – byli w Wołominie znanymi
i szanowanymi mieszkańcami. Franciszek Leśniewski – rajca miejski i Franciszka
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z d. Glonek1 z gromadką swoich dzieci: Ludwiką Bolesławą, Janiną, Wincentym
Stanisławem, Kazimierzem Jacentym, Janem Władysławem i Stefanią mieszkali
w willi Stanisławówka. Dom ten przy ulicy Piaskowej 3 wybudował senior Franciszek
Leśniewski w roku 1926, a więc dwa lata przed narodzinami Halinki Brzuszczyńskiej.
Dlaczego Piaskowa? – wówczas przeważnie wszystkie ulice były piaszczyste, koła
drewnianych wozów konnych, opasane żelaznymi obręczami zakopywały się na
nich niemal do połowy.
Tylko kilka głównych ulic było wybrukowanych „kocimi łbami” tj. kamienną
nawierzchnią. Murowany dom, zbudowany solidnie przez miejscowych majstrów,
miał parter i piętro. Na parterze były cztery mieszkania po dwa pokoje z kuchnią
i taki sam układ lokali znajdował się na piętrze. Każde z dzieci Franciszka miało swoje
mieszkanie. Wokół ich posiadłości rozciągały się pola szumiących zbóż, wśród
których swoje miejsce miał i chaber, i pospolity, wysmukły, purpurowoliliowy kąkol.

Janina Leśniewska – panna lat 19 i Zygmunt Brzuszczyński – kawaler lat 29
powiedzieli sakramentalne „tak” 11 stycznia 1927 roku w wołomińskim kościele
pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Młodzi, szczęśliwi zamieszkali w jej mieszkaniu,
na piętrze przy ulicy Piaskowej 3. Zygmunt przejął obowiązki głowy rodziny. Był
zahartowany w bojach – jak mówiła jego żona Jasia.
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Autokolumna marszałka Józefa Piłsudskiego,
pierwszy od prawej Zygmunt Brzuszczyński.

Janina Leśniewska.
1

Zygmunt Brzuszczyński.

Franciszek Leśniewski (1866–1935), mąż Franciszki z d. Glonek (1877−1949) i ich dzieci: Ludwika Bolesława
Leśniewska (1898−1968) żona Edwarda Nachtmana (1886–1939); Kazimierz Jacenty Leśniewski (1905−1988);
Janina Leśniewska (1907−2001) żona Zygmunta Brzuszczyńskiego (1897–1970); Wincenty Stanisław
Leśniewski (zm. 1975); Stefania Leśniewska żona Jana Antoniego Gołębiowskiego; Jan Władysław Leśniewski
(1909–1991) mąż Aleksandry Teodory z d. Kulpa (1914−1999). Franciszek Leśniewski, 9 stycznia 1935 roku,
wystawił upoważnienie swojemu synowi Janowi Władysławowi „do przyjęcia drewna użytego do dekoracji
filmu Przeor Kordecki – obrońca Częstochowy, zajętego za dług Bolesława Olszewskiego”. Jest to informacja
potwierdzająca kręcenie scen do tego filmu przez Edwarda Puchalskiego pod Wołominem. Makieta klasztoru na
Jasnej Górze wybudowana została z drewna w Górkach Mironowych (obecnie Wołomin) na jednym ze wzniesień,
które, według przekazów, znajdowało się pomiędzy obecnymi ulicami Radzymińską a Torfową. Obok Kawalerii
Wyższej Szkoły Wojennej, Dywizjonu Lekkiej Artylerii 32. Pułku Piechoty i 3. baonu strzelców z Rembertowa jako
statyści brali udział także mieszkańcy Wołomina.

Zygmunt Brzuszczyński.
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Wcześniej poznał smak żołnierskiego chleba. Jako dwudziestodwuletni
młodzieniec, w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, został
zmobilizowany do wojska. Służył swojej ojczyźnie – trafił do 8. i 9. Autokolumny
Naczelnego Wodza marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, toteż w stopniu
starszego sierżanta wojnę polsko-bolszewicką przeszedł, a właściwie przejeździł
razem z marszałkiem.

Wincenty Stanisław
Leśniewski – legionista.

Zygmunt Brzuszczyński.

W latach 1914–1918 był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS)
i Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)2. To tu zdobywał szlify działacza ku
chwale umiłowanej ojczyzny. Alfred Orwicz-Żyliński, działacz POW na terenie
powiatu radzymińskiego (obecnie wołomińskiego), późniejszy nauczyciel i dyrektor
szkoły żydowskiej w Wołominie, tak postrzegał druhów, a wśród nich Zygmunta
Brzuszczyńskiego. „Byłeś hartowany, jak stal, którą kuł Twój ojciec – robotnik
w kuźni i wytrwały, a zawzięty, jak Twój ojciec – chłop, co przetrwał niewolę, a mowy
i wiary nie zatracił i z zawziętością pruł jałowe, mazowieckie piaski, rozklekotanym
pługiem, zaprzęgniętym w lichą chabetę. Im więcej Ci się nie powodziło, tym bardziej
stawałeś się uparty”3.
2

Zygmunt Brzuszczyński, Życiorys, Wołomin 1950, rękopis, zbiory prywatne.

3

Alfred Orwicz-Żyliński, Diabeł «Maksopek», „Naród i Wojsko”, 25 XII 1938, nr 51.

Kazimierz Jacenty
Leśniewski ps. „Zawisza”.
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Peowiacy ślubowali Bogu, Polsce i swemu Wielkiemu Wodzowi – Piłsudskiemu.
W wolnej Polsce cieszyli się powszechnym szacunkiem. Również wujek Halinki –
Wicek Leśniewski przeszedł cały szlak z marszałkiem Józefem Piłsudskim, a wujek
Kazik Leśniewski ps. „Zawisza” był w dowództwie wołomińskich Narodowych Sił
Zbrojnych, zajmował się kwatermistrzostwem. Często dorośli siadali razem z dziećmi
przy zapalonej lampie naftowej (pomimo posiadania prądu elektrycznego) i snuli
wspomnienia, śpiewali pieśni. Półmrok, ciepło lampy dodawały wspomnieniom nowy
wymiar. W tym patriotycznym klimacie przychodziły na świat dzieci Brzuszczyńskich.
Pierwsza 31 stycznia 1928 roku urodziła się, wspomniana wcześniej Halina Maria,
co prawda miał to być chłopiec, ale Zygmunt głośno powiedział – z dziewczyny
też może być pożytek i jak się później okazało były to prorocze słowa. W maju
1929 roku na świat przyszedł Zbyszek, 28 lipca 1938 roku Janusz, a już po wojnie
Jacek4. Brzuszczyńscy wówczas oczekiwali na narodziny córki, jednak równo dwa
lata po śmierci Halinki, w 1946 roku urodził się chłopiec. Wychowaniem Jacusia
zajęła się… niania Margarita Klepczarek. Z czasem rodzina zauważyła, z ogromną
radością, że synek to „wykapana Halinka, ma wszystkie jej cechy charakteru”.

Dom przy Piaskowej tętnił szczęśliwym życiem rodzinnym. Młodzi Leśniewscy
zawierali związki małżeńskie, rodziły się dzieci, np. w rodzinie Ludwiki i Edwarda
Nachtmanów – był Tadeusz, Jerzy i Marysia; w rodzinie Jana Władysława
i Aleksandry Leśniewskich – Hania Teresa, Lech i Bogdan; a w rodzinie Stefanii
i Jana Antoniego Gołębiowskich – Halina (ur. 2 VI 1921).
Na podwórku z żeliwną, ozdobną pompą, a także w dużym warzywno-kwiatowoowocowym ogrodzie bawiły się dzieci. Tradycyjnie dziewczynki czesały warkocze
szmacianych lalek, a chłopcy uganiali się za fajerką5 albo obręczą od roweru
toczoną za pomocą wygiętego pogrzebacza. Kto toczył ją najdłużej, ten oczywiście
wygrywał zawody.
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Maria Nachtmanówna.

9.
Wołomin, ok. 1941 r., od góry, z lewej: Bogdan z ojcem Janem Leśniewskim,
Jerzy Nachtman, Kazimierz Jacenty Leśniewski; od dołu, z lewej: Lech i Hania
Leśniewscy, Zbyszek Brzuszczyński, Tadeusz Nachtman, Halinka i Januszek
Brzuszczyńscy, Maria Nachtmanówna.
4

Kwestionariusz personalny Zygmunta Brzuszczyńskiego, Wołomin 2 IX 1949, rękopis, zbiory prywatne.

Marysia Nachtmanówna była od Halinki o cztery lata starsza, niby niewiele,
ale z czasem stała się dla niej wzorem godnym naśladowania. Zaprzyjaźniły się
serdecznie. 22 maja 1937 roku Marysia jako pierwsza „Ku pamięci!” wpisała się
do pamiętnika kochanej dziewięcioletniej siostrzyczki:
„Jak ciche potoki wody
Płyną po zielonej niwie,
Niech tak płynie wiek twój młody
Cicho, błogo i szczęśliwie”.
Zapewne były to szczere życzenia, ale życie Halinki napisało swój scenariusz.
5

Żeliwnekółko zakrywające otwór w płycie kuchni węglowej.
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Wołomin jej dzieciństwa
Halinka była dzieckiem ruchliwym, miała urodę małej cyganeczki, śniadą cerę
i bujne loki na głowie. Tak jak wszystkie dziewczynki lubiła bawić się lalkami, ale
także wchodzić na drzewa. Naśladowała chłopców, biegała nieraz za fajerką,
była odważna, nie udawała – to cecha małych dzieci (!), dopóki nie doznają bólu.
W Wołominie i okolicy mieszkała wówczas znaczna liczba prawosławnych
− obywateli polskich i emigrantów z Rosji. Mieli oni swoją cerkiew przy ulicy
Kanałowej (obecnie gen. Emila Fieldorfa), w pobliżu ulicy Piaskowej. Lekcje
religii w szkole powszechnej dla osiemnastki prawosławnych uczniów prowadził
ks. Jan Kusznier6, a w sąsiedniej klasie ks. Bolesław Jagiełłowicz i katechetka
Bronisława Weinzieherowa, prowadzili lekcje nauki religii dla uczniów wyznania
rzymskokatolickiego.

Polaków wyznania mojżeszowego. To w większości do nich należały przeróżne
sklepy. Były też na Kościelnej duże polskie sklepy np. sklep kolonialny Felicjanny
& Jana Rebandlów i Feliksa Koprowicza. Ale po pantofelki Halusia, jak nazywała ją
rodzina, chodziła z mamą na Kościelną do Żyda szewca-artysty, a do „Baumanki”
i „Bursztynki” po materiał na sukieneczkę. W tym konglomeracie polsko-żydowskoprawosławnym wychowywała się mała Halinka. Gdy miała siedem lat, razem
z młodszym o rok Zbyszkiem wybrała się do piekarni dobrodusznego Edmunda
Streicha, nazywanego „polskim Niemcem”, po chleb. Pomiędzy ulicami Piaskową 3
a Kościelną 1 znajdowały się różne atrakcje. Za płotem na Duczkowskiej (obecnie
Wileńskiej) rosły smakowite śliwki, w restauracji Niespodzianka Stanisława Szewca
kusiły przepyszne babeczki po 20 groszy, a przy szkole żydowskiej na Warszawskiej,
tworząc koło bawiły się dzieci. Jedno z nich, znajdujące się w środku, trzymało
w ręku chusteczkę. Pozostałe śpiewały: „Ch’hob a tichele mit fir ekn, Welches mejdele
ich hob lib, Wel ich es badekn” co znaczyło „Mam chusteczkę o czterech rogach /
Którą dziewczynkę kocham / Tę [nią] okryję”7. To podobieństwo do polskiej zabawy
„Mam chusteczkę haftowaną, co ma cztery rogi” zachęciło Halinkę do włączenia się
do zabawy. Chleba do domu już nie przyniosła, ale opowieściom nie było końca.
Nadszedł rok 1936. W domu Brzuszczyńskich często rozmawiano o bieżących
wydarzeniach, jak ogłoszenie nowej Konstytucji państwa polskiego podpisanej
przez prezydenta Ignacego Mościckiego (1935) i śmierć marszałka Piłsudskiego,
bo „12 maja 1935 roku, niedziela, godz. 20, 28 minut, zamilkło umęczone, wielkie
serce, zgasła myśl strzegąca historii Polski przez lat kilkadziesiąt”8. „(…) Żałoba.
Dzieci zanosiły co dzień świeże kwiaty i stroiły w krepę spowite portrety Dziadka”9.
W szkole, w domu, na ulicy trwały rozmowy, kto i jak będzie zarządzał Polską.
Jadwiga Markowska, kierowniczka, patriotka, organizatorka apeli dla uczniów
Szkoły Powszechnej nr 1 i nr 2, w Kronice Szkolnej zapisała: „(…) na zachód
i wschód od Polski rosną w siłę i zawziętość dwie potęgi: faszyzm i bolszewizm.
Trudno powiedzieć na czym polega ich przeciwieństwo. Wolność bolszewicka
i narodowo socjalistyczna w stosunku do jednostki nie różni się niczym. Tu i tam
zgubienie indywidualności”10.
Beztroskie dzieciństwo Halinki i jej rodzeństwa zapewniała najlepsza opiekunka
− mama. Tata był wówczas pracownikiem w Urzędzie Śledczym w Centrali Badań
Lotniczych (1921–1927), potem sekretarzem Sądu Grodzkiego w Wołominie (1927–
1933), a po zdaniu egzaminów z prawa cywilnego, karnego i administracyjnego
założycielem i właścicielem koncesjonowanego Biura Pisania Podań do Władz
Administracyjnych i Sądowych w Wołominie (1933–1942).
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Wołomin, 26 V 1937 r., Halinka w dniu I komunii św.
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Halinka chodziła do wołomińskiego kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej,
w którym w 1937 roku przystąpiła do I komunii św., proboszczem wówczas był
ks. Leon Jackowski. Była też w Wołominie przy ulicy 11 Listopada (obecnie
Stanisława Moniuszki) drewniana, jednopiętrowa synagoga dla ponad trzech tysięcy

7

Przełożył z jidysz Marek Tuszewicki.

8

Jadwiga Markowska, Kronika z lat 1928−1938 7-mio klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 (żeńskiej)
w Wołominie, red. Anna Wojtkowska, Oddział ZNP, Wołomin 1998, s. 52.

9

Tamże, s. 54.

6

10 Tamże, s. 56.

http: //www.cerkiew.wolomin.pl, [dostęp: 16 VI 2017].

440

Anna Wojtkowska

Kwiecista sukienka z motylkami

441

powiadam wam, że istotnie jestem zły – ale tylko dla złych, hultajskich uczniów.
Dla uczniów dobrych i grzecznych – jestem dobry!”11…i kłopotów wychowawczych
miał mniej niż inni nauczyciele. Natomiast uczeń Władysław Morga wspominał, że
pan Pławski był lubiany również za to, że zawsze przed lekcją śpiewu poświęcał
kilka minut na wiadomości polityczne. Mówił w sposób przystępny i zrozumiały.
Być może ten zwyczaj kształtował młodzież świadomą zbliżających się zagrożeń.

Warszawa, 1938 r.,
Halinka w warszawskim
ZOO.

Edukacja Halinki i jej szkolne przyjaźnie
Okres nauki w Publicznej Szkole Powszechnej stopnia III nr 1 róg ulicy
Duczkowskiej 28 (obecnie Wileńska 32) i ulicy Długiej 5 (obecnie Legionów) Halinka
rozpoczęła jako siedmiolatka, w 1935 roku, w klasie koedukacyjnej. Już w dniu
11 listopada uczestniczyła w pierwszej szkolnej uroczystości poświęconej
odzyskaniu przez Polskę niepodległości, co prawda nie wiedziała dokładnie,
dlaczego trzeba ten dzień święcić, a ponieważ w świetlicy szkolnej pojawiło się
radio z gramofonem elektrycznym pomyślała, że to jest główny powód radości
starszej młodzieży i dorosłych.
Wychowawcą jej koedukacyjnej, 53-osobowej klasy III B w roku szkolnym
1937/1938 był nauczyciel Bolesław Pławski (wychowawca do klasy siódmej).
Imponował on uczniom. Uczył matematyki i śpiewu oraz gry na skrzypcach. Miał
wspaniały głos – tenor, od 1925 roku był członkiem Wołomińskiego Towarzystwa
Śpiewaczego Echo. Zdzisław W. Michalik – uczeń tejże szkoły − wspominał jak
to Bolesław Pławski na pierwszej lekcji przedstawiał się uczniom, otóż głośno
informował: „Mówią o mnie uczniowie naszej szkoły, że jestem bardzo zły! Otóż

Wołomin, 22 XII 1938 r., Świadectwo Szkoły Powszechnej
za I półrocze roku szkolnego 1938/1939.
11 Anna Wojtkowska, Od belfra do kinooperatora. Bolesław Pławski (1893–1958), [w:] Oświatowe życiorysy
z Wołominem związane, Urząd Miejski w Wołominie, Wołomin 2013, t. 1, s. 329–330.
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Halinka w roku szkolnym 1938/1939 ukończyła klasę IV B, na jej świadectwie
widnieją tylko dwie czwórki: z religii i zajęć praktycznych, reszta to piątki: ze
sprawowania, języka polskiego, geografii z nauką o przyrodzie, arytmetyki
z geometrią, z rysunków, śpiewu i ćwiczeń cielesnych12. Te ostatnie zajęcia
bardzo lubiła, ponieważ często odbywały się w lesie Nasfetera, na końcu ulicy
Długiej. Wśród zabaw skocznych najbardziej lubiła tak zwane klasy, polegające
na przeskakiwaniu rysunku na ziemi celem osiągnięcia „nieba”. Ot, radosne
dzieciństwo! Ale były też dni smutne, np. w równoległej klasie czwartej Szkoły
nr 2 (żeńskiej), w dzień swoich i swojego ojca imienin zmarła uczennica Stasia
Balkiewiczówna. Podobno na serce. Nie był to jedyny przypadek śmierci ucznia.
Dzieci chorowały, najczęściej na gruźlicę płuc. Niedożywione w związku z panującą
biedą, przeziębione, licho ubrane, a często nieobute, zarażały się nawzajem.
W tym czasie oprócz organizacji wspomagających biednych do pomocy włączali się
księża, np. któregoś dnia ks. Bolesław Jagiełłowicz, zwany człowiekiem o „gołębim
sercu”, przejęty losem biednego ucznia wezwał woźnego Józefa Sobijanka, dał
mu 10 złotych i polecił kupno pończoch i butów.

Wołomin, czerwiec 1941 r.,
Halinka z koleżanką.

12 Świadectwo Publicznej Szkoły Powszechnej stopnia III nr 1 w Wołominie Brzuszczyńskiej Haliny Marii za
pierwsze półrocze roku szkolnego 1938/1939 – opiekun klasy Bolesław Pławski, kierownik szkoły Stanisław
Szubiński, Wołomin 22 grudnia 1938, zbiory prywatne.
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Wołomin, listopad
1942 r., Halinka
z koleżanką.

W gronie przyjaciół Halinki ze szkoły powszechnej byli: Hela Skarżyńska,
Jadzia Ewa Tomczak, Irka Pliskówna, Wiesia Komorówna, Krysia Kaniewska,
Basia Królówna, Bodek Staniewicz, Halinka Gołębiowska, Zosia Chomiela,
Marysia Wilkoszówna, Zbyszek Banaś, Ania Maria Buch, Adela Zbrzeźna i Izabela
Bałdyżanka13 oraz Zbyszek Chomiczewski, Jan Mierzejewski, Zosia Rosochacka,
Leonard Urbanek.
Pewnego dnia 1939 roku Bolesław Pławski wszedł do klasy i powiedział:
„Przychodzę do was ze smutną wiadomością – Hitler zerwał pakt o nieagresji
z Polską14. Jest sprawa bardzo poważna. Od dziś możemy śpiewać:
13 O szczególnym koleżeństwie i przyjaźni Haliny Brzuszczyńskiej z rówieśnikami świadczą wpisy w jej pamiętniku,
np. Wiązanka z głogu i róży / to dola ziemskiej podróży / ty w życiu swej wiązance / miej same róże kwitnące,
(Jadzia Ewa Tomczak, 1 XII 1938); Daję ci trzy cnoty i to bardzo skromne / kochaj Boga i Ojczyznę / czasem
wspomnij o mnie (Basia Królówna, 23 V 1937); Miej duszę Polki / Serce anioła / Hartuj je zawsze wśród burz /
I nie zasmucaj dumnego czoła / Bądź opiekunką złamanych róż (Irka Pliskówna, 23 V 1937); Ukochaj to wszystko,
co na wskroś jest nasze / Ojczystej mowy nie oddaj za inną / I tak, jak własne gniazdko kocha ptaszę / Kochaj
swą ziemię rodzinną (Marysia Wilkoszówna, 27 XII 1938); Niech Ci Bóg szczęści w nauce i w życiu / Czy to w
rozgłosie, czy w cichym ukryciu / Bądź zawsze cicha, skromna i uczciwa, A świat i ludzie będą Ci życzliwi (Bodek
Staniewicz, 31 VII 1937); Bóg niech Ci daje wielkie zdolności / Pojmuj naukę zdrowo i żywo / Umysł i serce
z cnotą w jedności / Niech tworzą życia Twego ogniwo! (kochanej siostrzyczce – Halina Gołębiowska, Sochaczew
6 VII 1937).
14 Adolf Hitler w wygłoszonym 28 kwietnia 1939 roku przemówieniu w Reichstagu uznał anulowanie przez Polskę
deklaracji polsko-niemieckiej o niestosowaniu przemocy (podpisanej 26 stycznia 1934 r. w Berlinie). Pakt
o nieagresji oficjalnie i prawnie był jednak ważny i został złamany przez napaść na Polskę 1 września 1939 roku.
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(…) Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz
Ni dzieci nam germanił.
Orężny wstanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił,
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...
– Tak nam dopomóż Bóg! (…)”15.
…i nagle, ci młodzi, radośni ludzie, stanęli wobec groźby wojny. Nie zastanawiając
się zbytnio podjęli walkę. Wielu z nich zginęło, np. łączniczka Helena Jeznach
ps. „Baśka”, Adolf Świętochowski i Tadeusz Jakubiak − uczniowie z wołomińskiej
szkoły handlowej16.

Kwiecista sukienka z motylkami
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W dniu wybuchu II wojny światowej Halinka miała 11 lat. Wstąpiła do Żeńskiej
Drużyny Harcerskiej im. Królowej Jadwigi w Wołominie. Począwszy od czerwca
1939 roku harcerze przechodzili różnego rodzaju szkolenia mające na celu
przygotowanie ich do obrony kraju. Przy ulicy Wileńskiej, w izbie harcerskiej
odbywało się międzydrużynowe szkolenie chłopców w obronie przeciwlotniczej,
natomiast dziewczęta przygotowywano do służby sanitarnej. W październiku 1939
roku ZHP przekształcił się w konspiracyjne Szare Szeregi, ich komendantem w
Wołominie został hm. Mieczysław Cichecki17.

1939–1944

Wołomin, 1943 r.,
Halinka (w środku)
z koleżankami.
Wołomin, ok. 1941 r.,
Halinka z matką Janiną
i braciszkiem Januszkiem.

19.

W roku szkolnym 1940/194118 Halinka była uczennicą klasy I B Priwate
Koedukations Handelsschule in Wolomin kreis Warschau – Prywatnej Koedukacyjnej
Szkoły Handlowej przy ulicy Peronowej, po przeniesieniu szkoły kontynuowała naukę
przy ulicy Długiej 36 (obecnie Legionów). Zgodnie z rozporządzeniem niemieckim
program nauczania wykluczał naukę literatury polskiej, historii, geografii Polski
i nauki o Polsce. W tej sytuacji nauczyciele przemycali treści zakazane podczas

15 Anna Wojtkowska, Od belfra do kinooperatora…, dz. cyt., s. 330.
16 Feliks Szturo, Nasza szkoła, Wołomin 1980, s. 9.

17 Hufiec Wołomin; Historia Hufca, wolomin.zhp.pl/historia-hufca/ [dostęp: 12 V 2017].
18 Zeszyt klasowy do arytmetyki, Halina Brzuszczyńska, uczennica Szkoły Handlowej, kl. I B, 30 września 1941 rok,
zbiory prywatne.
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nauczania np. korespondencji, organizacji i techniki handlu. Ponadto szkoła, oprócz
nauki zawodu, była miejscem kontaktów i zbiórek młodzieży należącej do ruchu
oporu, punktem przekazywania informacji i kolportażu prasy podziemnej, również
chroniła młodzież przed wywozem na roboty do Niemiec.
Zbliżały się święta Bożego Narodzenia 1940 roku, dotychczas radosne, pełne
dziecięcego gwaru i krzątaniny kuchennej kobiet. Dzieci, jak co roku czekały na
świętego Mikołaja.
Halinka w zeszycie do języka polskiego napisała krótkie wypracowanie pt.
Dzień wigilijny: „Tradycyjnym dniem w roku jest dzień wigilijny poprzedzający
święta Bożego Narodzenia. Dzień ten obchodzony jest bardzo uroczyście dopiero
wieczorem, gdyż od rana trwa przygotowanie do wieczerzy. Wieczorem, gdy na
niebie zabłysła pierwsza gwiazdka zasiadamy do stołu. Dzielimy się opłatkiem. Stół
zastawiony jest różnymi postnymi potrawami, a po środku leży opłatek, którym się
dzielimy życząc sobie wszystkiego najlepszego. Po wieczerzy idziemy wszyscy
pod choinkę jarzącą się od palących świeczek. Pod nią znajdujemy różnorodne
podarki, których w tym roku było bardzo mało”19.

Mijały dni, miesiące, lata, Halinka wyrosła na śliczną brunetkę, o piwnych
oczach, średniego wzrostu. Ubierała się na sportowo, choć stroje eleganckie
nie były jej obce. W jej szafie nie dominował jeden kolor, ponieważ nie lubiła
monotonii, nawet w kolorach. Kochała ruch i śpiew. Do szesnastokartkowego
zeszytu w linie wklejała wycięte z gazet zdjęcia aktorów, piosenkarzy i tancerzy.
Na jednym z nich jest wschodząca europejska gwiazda w Ameryce – Marlena
Dietrich, na innym uśmiecha się śpiewak z Polesia – Paweł Prokopieni, aktorka
amerykańska z czasów kina niemego – Lois Wilson, i wiele, wiele innych.
Wujkowie Wicek, Kazik i siostra cioteczna Marysia podkreślali jej wszechstronne
zainteresowania, odwagę, porywczość, uczynność i chęć niesienia pomocy innym.
Wiedzieli, że Halusia nie zraża się niepowodzeniami, z radością wita każdy dzień
oraz pozytywnie podchodzi do kolejnych wyzwań i doświadczeń, że stosuje się do
słów ojca wpisanych do jej pamiętnika:
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Wołomin, 1938 r., kartka z pamiętnika Halinki z wpisem ojca.
Miej uśmiech na ustach, choćby ci powoli
Pękało serce, wśród męki bez granic,
Bo ludzi drażni, to co ciebie boli,
Bo oni ból twój mają sobie za nic –
Halinka Brzuszczyńska.

19 Zeszyt klasowy do języka polskiego, Halina Brzuszczyńska, kl. VI, 1940, zbiory prywatne.

Chciała być lekarzem, tak jak Marysia Nachtmanówna, toteż chętnie zgłosiła się
na kolejny kurs tym razem organizowany przez PCK w szkole handlowej. Na kursie
miała wykłady teoretyczne, a potem też praktykę, a więc nauczyła się bandażowania
na wszystkie sposoby, prawidłowego robienia zastrzyków i umiejętności noszenia
rannych na noszach przez różnorodne przeszkody. Uczestniczyła w ćwiczeniach
odkażania terenu, gdzie padł najgorszy pod słońcem gaz, iperyt. Niektóre z tych
umiejętności, niestety musiała zastosować w praktyce.
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W liście do swojej ciotecznej siostry, 21 września 1942 roku napisała: „Kochana
Halinko! [Halina Gołębiowska – A.W.] Nie odpisywałam Ci, bo u nas [w Wołominie
− A.W.] wcale nie można wyjść na ulicę, a Ty chociaż byś miała kartę pracy to
wcale nie przyjeżdżaj. Nie masz nawet pojęcia co się teraz dzieje na każdym
pociągu. U nas, przed stacją stoją samochody, i od razu [Niemcy − A.W.] z pociągu
zabierają. (…) Halinko, u nas ludzie umierają na krwawą dyzenterię20, już było wiele
przypadków, codziennie jest pogrzeb (…)21.

14 z dnia 23 października 1943 roku Komendy Powiatu Narodowych Sił Zbrojnych
została mianowana Komendantką Oddziału Sanitarnego i Pomocniczej Służby
Kobiet Powiatu. Do tych działań włączyła swoją ulubioną pielęgniarkę Halinę
Brzuszczyńską. Szpital był punktem kontaktowym dla członków ruchu oporu,
a także bezpieczną ostoją dla rannych i chorych. Na poddaszu utworzono skrytki,
w których przechowywano broń22. Szpital funkcjonował do końca 1944 roku.
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Ojciec i córeczka tatusia

Wołomin, 1943 r., dr Wanda
Pruszyńska z Halinką przed
Izbą Chorych przy ulicy
Powstańców 3
w Wołominie .
Wołomin, 1939 r.,
Halinka Brzuszczyńska.

Wołomin, 1965 r.,
Zygmunt Brzuszczyński.

20 Dyzenteria, czerwonka – ostra zakaźna choroba jelit, nieleczona prowadzi do śmierci.

W 1942 roku Zygmunt Brzuszczyński zamknął biuro pisania podań i ukrywał
się przed prześladowaniami Gestapo, zmienił nazwisko na Marceli Patoka.
W atmosferze zagrożenia życia wychowywały się jego dzieci: Zbyszek, Januszek
i najstarsza Halinka. Ona, pomimo swoich 14 lat, stała się niezwykle dorosła,
odważna, oddana pracy konspiracyjnej, przyjęła pseudonim „Mała”.
Na strychu domu, przy Piaskowej była konspiracyjna skrytka, w której ukrywano
ludzi. Pewnego dnia przyszli Niemcy z zamiarem dokonania rewizji. W domu była
Halinka i inni mieszkańcy. Ich strach przed odkryciem skrytki był przeogromny. I tu
Halinka wykazała się pomysłem i odwagą, ktoś inny powiedziałby nieroztropnością.
Kiedy Niemcy weszli do mieszkania razem z psem, ona akurat trzymała na rękach
swojego ulubionego persa – kota, w tej sytuacji zdezorientowany pies nie chciał
podjąć tropu. Na rozkaz Niemców wszyscy mieszkańcy zostali wyprowadzeni

21 Postkarte, ul. Piaskowa 3, Wołomin, Halina Brzuszczyńska do Haliny Gołębiowskiej, ul. Wąska 15. Sochaczew,
Wołomin 21 IX 1942, zbiory prywatne.

22 Janusz Bublewski, Szpitale w Wołominie w latach 1939–1957, „Rocznik Wołomiński” 2007, t. 3, s. 96–97.

O tych zdarzeniach wiedziała ponieważ była pielęgniarką-wolontariuszką
w szpitalu doktora Zygmunta Siedleckiego. On to z ramienia Rady Głównej
Opiekuńczej, wspólnie z koleżanką z warszawskiej kliniki dr Wandą Pruszyńską,
zorganizował i prowadził Klinikę Położniczo-Chirurgiczną pod nazwą Izba Chorych
przy ul. Powstańców 3 w Wołominie (1941−1943). Oboje działali w podziemnym
ruchu oporu. W 1943 roku doktor Siedlecki został zdekonspirowany, musiał się
ukrywać, wówczas dyrektorem szpitala została dr Pruszyńska, która rozkazem nr
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z domu i ustawieni w szeregu na podwórzu. Przechodzący wzdłuż szpaleru Niemiec
poszedł do Halinki i ją uszczypnął, ona nie zastanawiając się cisnęła w niego kotem
(!). Tylko rozkaz odwrotu ich dowódcy uratował wszystkich przed rozstrzelaniem23.
Marysia Nachtmanówna była dla Halinki wzorem godnym naśladowania.
W 1944 roku była już absolwentką Prywatnej Szkoły Zawodowej dla Kształcenia
Pomocniczego Personelu Sanitarnego prof. Jana Zaorskiego w Warszawie (po
wojnie ukończyła Wydział Pediatrii w Akademii Medycznej). Po wybuchu wojny
włączyła się, za sprawą starszego brata Jerzego, do działalności konspiracyjnej
i przyjęła pseudonim „Agata”. Działalność tę łączyła z pracą w wołomińskim szpitalu.
To razem z nią oraz Halinką Maciaszek i Reginą Sobczyk, „Mała” brała udział
w przerzucie prasy z Warszawy na wschodnie tereny Generalnej Guberni (punkt
rozdziału prasy mieścił się przy ulicy Warszawskiej 18 w Wołominie).

Jednak największym autorytetem był dla niej ojciec. W 1942 roku, dla niego
wykonała imieninową laurkę, ozdobiła wizerunkiem dwóch polskich flag, godłem
z Białym Orłem w koronie i dedykowała mu niezwykłe słowa:
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W dniu imienin Tatusia…
Piastuj swą godność Polaka,
Twa córka tego Ci życzy,
A wdzięczne serce rodaka,
Zasługi Twoje policzy.
Tatusiu!
Serce me pęka z bólu i tęsknoty.
I nic nie zdoła zatrzeć tej blizny,
Którą objęła w swe żelazne sploty,
Tęsknota do wolnej Ojczyzny
Cóż jest straszniejsze nad stratę wolności?
Co nad pastwienie się wroga,
Który w swej strasznej zapamiętałości
Zapomniał co to jest kara Boga?
O! Jakże straszne jest jarzmo niewoli!
Jak ciężko znosić katusze,
Kiedy nie można powiedzieć co boli,
Żałobnym kirem otulając dusze!
Ale nasza Polska z niewoli powstanie,
bo kajdan nie zniesie polskiej ziemi syn.
A w mężnych sercach wyryje się znamię –
Potęga, Wola i Czyn!
Radość powieje, jak wiatr po lesie.
Polak pokaże swe męstwo,
A jedno słowo wszystkie męki zniesie,
Zwycięstwo! Zwycięstwo! Zwycięstwo!24 .

Wołomin, 1942 r., W dniu imienin tatusia, laurka wykonana przez Halinkę.
23 Relacja brata Jacka Brzuszczyńskiego, Wołomin 20 IV 2018.

24 Halina Brzuszczyńska, Serca me pęka z bólu i tęsknoty..., wiersz napisany na imieniny ojca Zygmunta
Brzuszczyńskiego na laurce imieninowej, brak daty (prawdopodobnie rok 1942), rękopis, zbiory prywatne.
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Jej ulubiona sukienka. Kolorowa, na beżowym tle: kwiaty i motyle, krótka,
z krótkim rękawkiem, z wiązaniem pod szyją i dopinanym żabotem. Często ją
zakładała, o czym świadczą kilkukrotne zszycia pod pachami.
20 lipca 1944 roku Halinka obudziła się skoro świt. Zapowiadał się piękny,
słoneczny dzień, założyła więc swoją, ulubioną kwiecistą sukienkę, burzę loków
na głowie przykryła kwiecistą wiejską chustką. Wiedziała już wcześniej, że wyruszy
w obstawie zaufanych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na pomoc rannemu
w nogę koledze Mietkowi Trycowi25. Sprawowała nad nim opiekę, jednak stan
jego zdrowia wyraźnie się pogorszył. Postanowiono przewieźć go do Helenówka,
do izby chorych Harcerskiej Kompanii Szturmowej, będącej pod opieką lekarzy −
dr Wandy Pruszyńskiej i dr. Kazimierza Izdebskiego26. Liczyła na pomoc kolegów.
Była najmłodsza, miała 15 lat, 5 miesięcy i 20 dni; Janek Baniszewski27 miał
24 lata, Romek Grabowski28 19 lat, a Wacek Maciaszek29 22 lata. Mieli też swoje
pseudonimy. Halinka najdrobniejsza, najmłodsza to, jak pisałam wcześniej, „Mała”30;
Janek miał trzy pseudonimy: „Łapka” „Biuk”, i „Pirat”; Romek − „Dąb”, a Wacek
„Wojtek”, „Krzysztof Cedro”, „Gangster”. W ich obecności czuła się bezpiecznie.
Największą sympatią darzyła Romka − obiekt westchnień jej koleżanki Tereski
Skrodzkiej, która do dziś przechowuje jego fotografię.
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25 15 lipca 1944 roku miała miejsce akcja zajęcia budynku biurowego huty szkła w Wołominie, w celu uzyskania
broni i funduszy. Konsekwencje tej akcji były tragiczne, gdyż pod hutą został zastrzelony Edward Meske, którego
ciało Niemcy publicznie spalili na miejskim rynku, zaś ranny w nogę został Mieczysław Tryc ps. „Kot”. Według
relacji jego córki uciekł on z Wołomina w kierunku Majdanu (został przewieziony?), tam na polu znaleźli go chłopi
i zabrali do stodoły. Potem opowiadał rodzinie, że „wówczas padał deszcz, a jemu się wydawało, że z niego
wyrasta żyto”. Prawdopodobnie został przez nich przewieziony do Ręczaj, do punktu sanitarnego. Opiekę nad
nim powierzono Halinie Brzuszczyńskiej, ps. „Mała”, która wcześniej kilkakrotnie do niego jeździła.
26 Władysław Pawlak, Armia Krajowa. Harcerska Kompania Szturmowa, Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki”
w Wołominie 1940–1944, Wołomin 2002, s 70.
27 Jan Baniszewski (ur. 24 VIII 1923 w Wołominie – zm. 20 VII 1944 w Majdanie k. Wołomina), syn Wacława
(1899−1972) i Janiny z d. Dziuba (1903−1974). Absolwent Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 w Wołominie
(1937), w czasie okupacji niemieckiej uczeń na tajnych kompletach licealnych organizowanych przez Michała
Wawrzynowskiego ps. „Znachor” w Małej Czarnej k. Wołomina, członek kursu podchorążych. Członek Związku
Harcerstwa Polskiego, polskiego podziemia (1942–1944), żołnierz Armii Krajowej − NSZ ps. „Łapka”, „Biuk”,
„Pirat”, uczestnik antyniemieckich zadań propagandowo-dywersyjnych, zaopatrywał rodzinę w żywność.
Dowódca drużyny wchodzącej w skład Harcerskiej Kompanii Szturmowej.
28 Roman Grabowski (ur. 10 VII 1925 w Warszawie – zm. 20 VII 1944 w Majdanie k. Wołomina), syn Władysława
i Marii, brat Aliny (ur. 1924). Absolwent Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 w Wołominie, uczeń na tajnych
kompletach licealnych organizowanych przez Michała Wawrzynowskiego ps. „Znachor” w Małej Czarnej
k. Wołomina. Ukończył kurs podchorążych. Członek Harcerskiej Kompanii Szturmowej, dowódca plutonu
minerskiego ps. „Dąb”. Członek Narodowych Sił Zbrojnych na terenie Wołomina, uczestnik antyniemieckich
zadań propagandowo-dywersyjnych, uczestnik akcji na niemieckie transporty kolejowe.
29 Wacław Wojciech Maciaszek (ur. 28 IX 1922 w Warszawie – zm. 20 VII 1944 w Majdanie k. Wołomina), syn
Kazimierza i Anny z d. Szyszło, brat Heleny, Michała i Barbary. Absolwent Publicznej Szkoły Powszechnej
nr 1 w Wołominie (1937), uczeń na tajnych kompletach w Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum im. Króla
Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej 38 w Warszawie, gdzie do eksternistycznego egzaminu maturalnego
przygotowywał go Henryk Kowalczyk. 16 II 1939 zdał gimnazjalny egzamin dojrzałości typu matematycznoprzyrodniczego dla eksternów. Absolwent Szkoły Podchorążych (w lasach łochowskich). Współpracował
z Tadeuszem Zawadzkim ps. „Zośka” i żołnierzami batalionu „Parasol”. Poszukiwany przez Gestapo. W ramach
represji Niemcy aresztowali i wywieźli do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, a później do KL Buchenwald
jego brata Michała. Członek Narodowych Sił Zbrojnych (wg relacji Barbary Maciaszek-Adamczyk – członek Armii
Krajowej, Harcerskiej Kompanii Szturmowej POS „Jerzyki”), ps. „Wojtek”, „Krzysztof Cedro”, „Gangster”.
30 W opracowaniu Feliksa Szturo, Nasza szkoła, dz. cyt., widnieje pseudonim Haliny Brzuszczyńskiej „Irka”, ale
rodzina tego nie potwierdza.
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Zbliżało się południe. Halinka zabrała torbę sanitarną, sprawdziła jeszcze
jej zawartość. Były bandaże, strzykawki, środki odkażające i inne materiały
opatrunkowe oraz bluzka i „wiejska pasiasta spódnica”31. Za staniczek wsunęła mały
pistolet, tzw. belgijkę. Z Wołomina polnymi ścieżkami i leśnymi duktami dotarła do
Leśniakowizny. Na ramie męskiego roweru wiózł ją Romek, Janek i Wacek mieli
swoje rowery. Skręcili w drogę prowadzącą na poligon rembertowski i dojechali
do domu Stanisława Zycha. Jeden z chłopców znał tego gospodarza, ponieważ
pani Zychowa codziennie przynosiła mleko do Wołomina, do jego matki. Chłopcy
zarekwirowali furmankę z karym koniem, do przewiezienia Mietka32. Wrzucili trochę
siana. Halinka schowała torbę pod derkę, między grabie a kosę − wszak jechała
na łąkę, do sianokosów – to wersja dla Niemców w razie ich zatrzymania. Powoził
prawdopodobnie Romek. Szczęśliwie przejechali przez Leśniakowiznę. W Majdanie,
przy rzece Czarna, przed mostkiem zatrzymali furmankę (obecnie ulica Mińska).
Z nieba lał się żar. Dziś nie wiadomo, kto z nich zaproponował kąpiel. Gdy w najlepsze
chlapali się nawzajem wodą, nadszedł Władysław Gawryś – gospodarz z Majdanu.
– „No, tak kąpiecie się przy tym moście, a wiecie, że tu często jeżdżą Niemcy?”
– wykrzyknął.
Jeden z chłopców odpowiedział: – „My się Niemców nie boimy!”. To fakt,
niejednokrotnie brali przecież udział w zorganizowanych akcjach propagandowodywersyjnych i z każdej opresji wychodzili zwycięsko. Gawryś skierował się
w stronę swojego domu, jeszcze na odchodne dorzucił: „Nie jedźcie główną drogą,
bo w tamtym kierunku jechali niedawno Niemcy, jedźcie polną” i wskazał im obecną
ulicę Działkową33.
Nie posłuchali, ruszyli ubitym traktem głównym, stąd mieli już niedaleko do
rannego Mietka, który chwilowo przebywał pod opieką sanitariuszki Henryki
Dutkiewicz ps. „Baśka” w Ręczajach34. I tu pech czy przeznaczenie − do Ręczaj
niestety, nie dojechali. W Majdanie, od strony Mostówki spotkali żandarmów
niemieckich, doszło do wymiany ognia.
Do dziś nie wiadomo dokładnie jak mogło dojść do tak tragicznego w skutkach
wydarzenia. Czy brak rozpoznania i ubezpieczenia, czy może nerwy zawiodły
chłopców?
Faktem jest, że wszyscy zostali całkowicie zaskoczeni wyłaniającym się
zza zakrętu drogi dwukonnym wozem z żandarmerią SS grasującą po wsiach
i rekwirującą resztki żywności.

Wersje o śmierci Halinki, Romka, Janka i Wacka są różne. Jednak najbardziej
prawdopodobną jest ta przekazywana rodzinie Brzuszczyńskich przez kolegów
poległych – żołnierzy z konspiracji, częściowo potwierdzona w rozmowach
z mieszkańcami Majdanu, Leśniakowizny i Mostówki.
Kiedy Niemcy wyjechali zza zakrętu od strony Mostówki spotkali nadjeżdżający
wóz z młodymi członkami ruchu oporu. Chłopcy wpadli w panikę. Osłaniając Halinkę
zaczęli strzelać (mieli krótką broń), wówczas zginął jeden żandarm, drugi został
ranny. Niemcy odpowiedzieli natychmiast ogniem z broni maszynowej, nie dając
tym samym szans przeciwnikowi. W tej chaotycznej strzelaninie chłopcy zostali
ranni, a następnie dobici przez żandarmów.
Halinka nie brała bezpośredniego udziału w walce. Siedziała nieruchomo na
wozie, jednak SS-mani dopadli do niej, rozkazali jej zejść z wozu, zrewidowali go,
znaleźli torbę sanitarną, a przy Halince pistolet.
I tu także jest kilka wersji. Jedna z nich to ,ta że Halinka została zabita strzałem
w czoło; inna, że jeden z SS-manów rozkazał jej odwrócić się i iść przed siebie i
wtedy rozległa się seria z pistoletu maszynowego. Halinka padła, skonała po kilku
ciosach zadanych przez oprawcę bagnetem. Leżała na boku, tuż przy dwóch
niewielkich olszynach, przy drodze w kierunku Wołomina. I to wskazywałoby
na prawdziwość tej wersji, którą podała również Helena Gawryś żona Józefa,
gospodyni z pobliskiej zagrody, obserwująca z ukrycia to wydarzenie35.
Znany jest jeszcze enigmatyczny meldunek niemiecki mówiący o zastrzeleniu
trzech bandytów, zdobyciu trzech pistoletów i granatu ręcznego. Nie ma tam
wzmianki o zabitej dziewczynie36, zapewne SS-mani wiedzieli, że nie przysporzy
im chwały fakt okrutnego zabicia niewinnej piętnastolatki.
Niemcy zabrali poległym fałszywe kenkarty37, usiłowali dokonać identyfikacji
zwłok, w tym celu zamierzali nawet przywieźć ludzi z Wołomina, zwołali okoliczną
ludność, ale nikt z oglądających nie rozpoznał poległych. Był wśród nich Bolesław
Rasiński, miał wówczas ok. 14 lat. Do dziś w pamięci pozostał mu obraz pięknej
dziewczyny z długimi, czarnymi włosami. Leżała zakrwawiona przy drodze, obok
dwóch niewielkich olszyn. Ze łzami w oczach wspomina ułożenie jej ciała i…
kolorowy, zalany krwią staniczek, wystający spod rozszarpanej sukienki czy bluzki.
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31 Władysław Pawlak, Armia Krajowa…, dz. cyt. s. 70.
32 Relacja Mieczysława Reka na podstawie opowiadań jego ojca Franciszka Reka, ówczesnego sołtysa
Leśniakowizny, Leśniakowizna 21 VI 2018.
33 Relacja Aliny Rzempołuch na podstawie opowiadań jej matki Anny Rzempołuch, ojca Piotra Rzempołucha
i wujka Władysława Gawrysia, Majdan 20 VI 2018.
34 Jarosław Stryjek, „Burza” w Ośrodku Wołomińskim AK – dawny Wołomin; dawny.pl/wolomin-w-czasie-ii-wojnyswiatowej/ [dostęp: 14 VI 2018].
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35 Grupa wołomińskich „Jerzyków”, Tragiczne starcie grupy żołnierzy AK-POS „Jerzyki” z żandarmerią niemiecką
pod wsią Majdan, „Wieści Podwarszawskie” 1996, nr 50.
36 Walka zbrojna i działalność polskiego ruchu oporu w świetle dokumentów niemieckich 1939–1945, opr. i red.
Janusz Gmitruk, Piotr Matusak, Warszawa 2018, „Obszar 225 Nadkomendantury Polowej – Warszawa: (…),
20.7 (20 lipca 1944 roku, aut.) pododdział ochrony zbiorów SS w m. Mostówka (20 km płn. wsch. Warszawa)
zastrzelił 3 bandytów. Zdobyto 3 pistolety i granat ręczny. 1 SS-man poległ”. Dziękuję Jarosławowi Stryjkowi za
wskazanie źródła A.W.
37 Kenkarta (niem. Kennkarte, karta rozpoznawcza) – dokument tożsamości wydawany obligatoryjnie przez
okupacyjne władze niemieckie, na mocy rozporządzenia Hansa Franka z 26 października 1939 roku, wszystkim
nieniemieckim mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukończyli piętnasty rok życia. Kenkarty
używane przez Polaków były koloru szarego, Żydów i Cyganów żółtego, a Rosjan, Ukraińców, Białorusinów,
Gruzinów i Górali koloru niebieskiego. Dokumenty mniejszości oznaczone były dodatkowo literami: J (Żydzi),
R (Rosjanie), W (Białorusini), K (Gruzini), G (Górale), Z (Cyganie).
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Zaczęło się ściemniać. Niemcy odjechali w kierunku Wołomina zabierając
rannego i zwłoki swojego kolegi SS-mana oraz furmankę Stanisława Zycha38.
Z 20 na 21 lipca 1944 roku do akcji przystąpili żołnierze NSZ. Pod osłoną nocy,
silnie uzbrojeni, pod dowództwem Telesfora Badetki ps. „Wiktor” przewieźli ciała
poległych na piaskową górkę, obecnie cmentarz wołomiński. Pochówek odbył
się cicho, pod nieobecność nawet najbliższych. Na uroczysty pogrzeb nie było
ani czasu, ani możliwości. Wszyscy zostali pochowani w jednej mogile − obecnie
kwatera L 02–37 (L 02−04−01).

Wołomin, 1949 r., Zygmunt i Janina Brzuszczyńscy przy mogile poległych.
Wołomin, 20 VII 1945 r.,
nekrolog w pierwszą
rocznicę śmierci Haliny
Brzuszczyńskiej.

Wołomin, 1949 r., mogiła
poległych na wołomińskim
cmentarzu.

38 Kilka dni później Stanisław Zych razem z Franciszkiem Rekiem – sołtysem z Leśniakowizny wybrali się do
Wołomina, zgłosili się do Komendantury SS, tłumaczyli, że koń w gospodarstwie jest potrzebny. Jakich jeszcze
argumentów użyli nie wiadomo, grunt, że Niemcy oddali konia z wozem i zaprzęgiem – relacja Mieczysława
Reka na podstawie opowiadań jego ojca Franciszka Reka, Leśniakowizna 21 VI 2018.

Wołomin, XII 1951 r., Janina Brzuszczyńska z synkiem Jackiem
przy mogile poległych.
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Rozpacz rodziny, a szczególnie matki Halinki trwała 57 lat, tj. do jej śmierci
w 2001 roku. Dziś, Teresa Skrodzka (ur. 1927) – ich koleżanka – wspomina powojenne
wyprawy harcerzy na ich grób. Wówczas był to czas szalejącego stalinizmu, ale
oni szli przez pola, łąki i las z patriotyczną pieśnią na ustach, z kwiatami, z dumą
patrzyli na wetknięte w ziemię biało-czerwone chorągiewki. Buntowali się przeciwko
śmierci swoich współtowarzyszy i rosnącemu w siłę reżimowi komunistycznemu.
Halinka, Romek, Wacek i Janek byli absolwentami Publicznej Szkoły
Powszechnej nr 1 przy ulicy Duczkowskiej 28 (obecnie Wileńska 32) róg Długiej
(obecnie Legionów). Roman Grabowski i Janek Baniszewski w czasie okupacji
niemieckiej uczęszczali na tajne komplety licealne organizowane przez Michała
Wawrzynowskiego ps. „Znachor” w Małej Czarnej k. Wołomina, Wacek Wojciech
Maciaszek był słuchaczem tajnych kompletów, absolwentem Gimnazjum im.
Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej 38 w Warszawie, Halinka uczennicą
wołomińskiej „handlówki”. Wszyscy uczestniczyli w realizacjii antyniemieckich zadań
propagandowo-dywersyjnych w czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej
(1939–1944).
Byli piękni, młodzi, mieli marzenia i plany na dalsze życie, np. Halinka, o czym
już wspominałam wcześniej, marzyła o zawodzie lekarza. Dzięki jej dokładności,
dociekliwości i pilności w nauce można wyobrazić sobie jej karierę. Wierzę w to, że
udałoby się osiągnąć jej sukces. Romek Grabowski pasjonował się samochodami,
w przyszłości chciał być zawodowym wojskowym.

Są upamiętnieni także na pomniku „W hołdzie / żołnierzom Armii Krajowej /
i Narodowych Sił Zbrojnych / Ziemi Wołomińskiej / walczących o wolność Polski”
przy ulicy Przejazd w Wołominie; na tablicy w kościele Najświętszej Maryi Panny
Królowej Różańca Świętego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 w Majdanie
(27 X 1996); na tablicy „Pamięci bohaterskim żołnierzom Armii Krajowej rejonu
Wołomin poległych i pomordowanych w latach 1939−1945” w kościele pw. Matki
Bożej Częstochowskiej przy ul. Kościelnej 54 w Wołominie.
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Pierwszy napis na tablicy nagrobnej, częściowo odczytany z fotografii, głosił:
„Żołnierze ruchu podziemnego zginęli śmiercią bohaterską w walce z okupantem
niemieckim, 20 lipca 1944 r.”. Obecnie na pomniku widnieją słowa: „Armia Krajowa
AK – P. O. S. «Jerzyki» – H. K. S. Wołomin – Polegli w walce o wolną Polskę pod
wsią Majdan – 20 VII 1944”.

Wołomin, 2018 r.,
obecny pomnik
poległych na
wołomińskim
cmentarzu.
Majdan, 2018 r., pomnik poległych w miejscu stoczonej walki.
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Staraniem m.in. wicestarosty powiatu wołomińskiego Konrada Rytla, 21 lipca
2013 roku został odsłonięty pomnik poległych przy ulicy Mińskiej (w pobliżu nr 40)
w Majdanie, którym opiekują się m.in. mieszkańcy Mostówki.

6 czerwca 2018 roku Rada Miejska w Wołominie podjęła uchwałę w sprawie
nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Watykańskiej, Mińskiej i
Racławickiej w miejscowości Majdan oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego i ppor.
Wilhelma Kasprzykiewicza w miejscowości Leśniakowizna – Rondo im. Bohaterów
Majdanu 20 Lipca 1944 roku39.
28 września 2018 roku odbył się I Patrolowy Bieg Pamięci im. Halinki
Brzuszczyńskiej ps. „Mała” poprzedzony złożeniem kwiatów przy pomniku w
Majdanie i apelem poległych przy grobie, na cmentarzu wołomińskim. Trasa biegu:
start przy bramie cmentarnej w Wołominie – droga leśna – meta Torstar, Wołomin,
ulica Wołomińska 3 A.
Organizatorem było I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej
przy ulicy Mieczysława Sasina 33 w Wołominie.
Kwiecista sukienka z motylkami, poszarpany jedwabny staniczek ze śladami
krwi i inne pamiątki po Halince są w posiadaniu rodziny. Jest też długa szarfa białoczerwona uszyta z opasek patriotycznych noszonych przez żołnierzy NSZ. Ona
przez długie lata opasywała ICH – opasywała mogiłę, gdzie spoczywają „Mała”,
„Łapka”, „Dąb” i „Wojtek”.
To miejsce do dziś pozostało zbiorowym pomnikiem bohaterskiego żołnierza,
głoszącym sławę tu spoczywających, jest wyrazem wdzięczności społeczeństwa,
dowodem pamięci łączącym żywych ze zmarłymi.
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Warszawa, 7 IV 1995 r., legitymacja nr 7-95-12 nadania Krzyża Narodowego
Czynu Zbrojnego Brzuszczyńskiej Halinie, c. Zygmunta.
W 1995 roku Halina Brzuszczyńska została pośmiertnie odznaczona Krzyżem
Narodowego Czynu Zbrojnego, przyznanym przez prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Wałęsę.

Majdan 2018, Rondo im. Bohaterów
20 lipca 1944 roku, upamiętniające
poległych: Halinę Brzuszczyńską
ps. „Mała”, Jana Baniszewskiego
ps. „Łapka”, Romana Grabowskiego
ps. „Dąb”, Wacława Wojciecha
Maciaszka ps. „Wojtek”.

461

Okupacyjne losy ojca Halinki
Na początku sierpnia 1944 roku Zygmunt Brzuszczyński, pod przybranym
nazwiskiem Marceli Patoka został aresztowany w Wołominie i wraz z grupą 460
osób 10 sierpnia 1944 roku wywieziony w głąb Niemiec. Prawdopodobnie do 20
września 1944 roku przebywał w obozie dla jeńców radzieckich w Paderborn, od
20 do 25 września 1944 roku w obozie przejściowym w Soest, następnie został
skierowany do cywilnego obozu pracy w Eichen k. Siegen, do Gemeinschaftslager40
nr 493914.112. Pierwszą Postkartę z Eichen wysłał 27 września 1944 roku, na
adres siostry żony – Stefci, do Sochaczewa, pisał w niej: „Po długich i ciężkich
tarapatach znajduję się w Westfalii, pracuję w fabryce blachy. Jasia [żona − A.W.],
ani nikt w Wołominie nie wiedzą co się ze mną stało, bowiem w dniu 10 sierpnia
1944 roku wyszedłem rano po chleb i zostałem zatrzymany i tu przewieziony.
W wolnych chwilach siedzę w baraku i wyglądam przez okno, a jest tu piękna
39 Uchwała nr LII-91/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala co następuje: § 1. Rondu zlokalizowanemu u
zbiegu ulic Watykańskiej, Mińskiej i Racławickiej w miejscowości Majdan oraz Wyszyńskiego i Kasprzykiewicza
w miejscowości Leśniakowizna, nadaje się nazwę Rondo im. Bohaterów Majdanu 20 Lipca 1944 roku.
40 „Gemeinschaftslager” w strukturze niemieckich obozów pracy były jednym z ogniw łańcucha wykorzystania
pracowników z podbitych krajów, dla celów gospodarki wojennej III Rzeszy. Były to obozy mieszkalne,
podlegające urzędom pracy (arbeitsamt). Robotnicy byli kierowani przymusowo do tych obozów, na podstawie
rozporządzenia o obowiązku pracy. Zatrudnieni w tym obozie, po zakończeniu dniówki roboczej, mogli swobodnie
poruszać się poza terenem obozu.
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Soest, 1944 r., Zygmunt
Brzuszczyński, nr 15093.

okolica, miejscowość nasza znajduje się między górami porośniętymi świerkami
i krzakami (…). Stefciu, jeśli będziesz mogła to przyślij mi ciepłą bieliznę, skarpetki
i papierosy Junoki41, albo tytoń”42.
W następnych kartach zapisanych „drobnym maczkiem” (listu w zaklejonej
kopercie nie można było wysyłać) również prosił o ciepłą odzież, machorkę,
cygarniczkę „bo palenie w tak ciężkim życiu też koi ból i rany”, a gdy nie otrzymał
paczki to „za jeden obiad kupił nędzne kalesony i za pół chleba nędzną koszulinę”,
w listopadzie „śnieg walił jak cholera”, więc zdobył drelichową bluzę.
Drugą bolączką Zygmunta był ciągły głód. Często o tym pisał i prosił o cebulę
i chleb, jak najwięcej chleba, za którym tęsknił jak za… rodziną. 30 września 1944
roku pisał: „Pracę mam bardzo ciężką, a jako wynagrodzenie dodatkowe otrzymuję
tygodniowo 37½ deka chleba i 30 deka kiełbasy”. W jednym z listów informował:
„Jasieńko, stale jestem głodny, w wolnych chwilach uzbierałem sobie 10 kilo żołędzi,
które piekę w popiele i jem jak specjały”. Pisał też, że ma sporo pieniędzy, ale nic
za nie nie może kupić, tylko sól.

41 Juno – popularne w czasie okupacji niemieckie papierosy. Podobno dobrej jakości. Zaopatrywano w nie
Wehrmacht.
42 Postkarte, Eichen b. Kreuztal-Westfalen, kr. Siegen, Marceli Patoka do Stefanii Gołębiowskiej, akuszerki
ubezpieczalni, Post Sochaczew 27 IX 1944, zbiory prywatne.

Postkarte, Eichen b. Kreuztal – Westfalen, kr. Siegen, Marceli Patoka do Haliny
Gołębiowskiej, Post Sochaczew, 25 X 1944 r.
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Następnym jego zmartwieniem i jednocześnie, jak pisał, rozrywką była myśl
o rodzinie. Uspokoił się, gdy otrzymał wiadomość, że po wysiedleniu z Wołomina43
żona wraz z synami mieszka u gospodarza niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego.
Wszyscy byli tam traktowani jak członkowie rodziny. Na dowód tego, napisała:
„Mam tu bardzo dobrze i czuję się jak u siebie w domu. Opiekują się nami i ubrani
jesteśmy lepiej jak w domu. O życie nie potrzebuję się martwić. Jest wszystko,
kartofle, kapusta. (…) u nich są cztery osoby i wszyscy pracują, a ja jestem całą
gospodynią i wszystkim rządzę. Są bardzo zadowoleni ze mnie, nie wiedzą gdzie
mnie posadzić, i jak mówić do mnie, nawet płakać mi nie wolno. Ciągle mi tłumaczą,
że mogę u nich być i rok i o nic się nie martwić. Oni jeszcze nic nie widzieli,
i nie słyszeli jak my do tej pory i nie wyobrażają sobie jak to jest [podczas wojny
i wieloletniej okupacji niemieckiej − A.W.]”44. Listy od żony dodawały mu chęci do
życia, nadziei na szybkie spotkanie. Po otrzymaniu pierwszego listu radość jego
była przeogromna, napisał: „(…) Po przyjściu z pracy o godzinie 10 wieczorem
otrzymałem list i zdziwiłem się od kogo, a po zobaczeniu Twojego podpisu i Zbyszka,
wprost oniemiałem, a po chwili zaczęły mi się same lać łzy radości, łzy rozkoszy,
łzy szczęścia, że żyjecie. List ten czytam kilkanaście razy dziennie”45.
Jednak najtrudniejsza była myśl o Halince – była bólem i… zarazem ukojeniem.
30 września 1944 roku napisał: „Po śmierci Halinki jestem tak przybity życiem,
że nie mogę sobie znaleźć jedne pół godziny spokoju. Kilkanaście razy dziennie
płaczę po Halince. Do końca życia ból mój jest nieukojony. Jedynym ukojeniem dla
mnie są rozmyślania o Halince, i o domu”. W karcie z 25 października 1944 roku
pytał – „Czy Halinka już pochowana?” − być może myślał o uroczystym pochówku.
W innej zapewniał, że niedługo wróci i pójdzie na grób Halinki, aby uporządkować
i zapalić świeczkę, a żona mu odpowiadała: „Za Halinką nie płacz, bo już nie wróci,
płacz za żywymi. Najdroższy módl się, a zobaczysz, że wszystko będzie dobrze”.
On w odpowiedzi pisał: „Jest tu ze mną Witold Kakitek, Bodek Brachfogel, Lejman,
Waś, Kucharski, Grzelak, który stał się niedołężnym starcem i wielu, wielu innych”46.
„(…) oprócz poprzednich nazwisk znajdują się ze mną: Majchrowski, Młodyński,
Piaskowski, Pawluk, Bednarz, wszyscy z Wołomina, a z Zacisza: Wojciech Nadolski
i Marian Piórkowski (…)”47. Widział też „Kadziszewską (?) i Białka z synem”.
W odpowiedzi na te wiadomości Janina Brzuszczyńska napisała: „Kochany mężu!
Jaka była radość z listu, Jaworski był w Sochaczewie i do mnie raniutko przyleciał

z radością. Wszyscy płakali u Leśniewskich „Rybków” z radości, o nas nie mówię.
Kochanie! ucieszyłam się, że nie jesteś sam z Wołomina, że Ci raźniej. Pozdrów
biednego Bodka Brachfogla. Jak tylko będzie można to Tobie i Bodkowi wyśle się
paczkę. Ja bym chciała wszystkim biedakom z Wołomina wysłać paczki i pocieszyć
ich. Będę się starała dać znać ich żonom. Grzelaka żona była z miesiąc temu
w Łomiankach pod Warszawą, była tam też cała rodzina Napłoszków – nauczycieli
z dziećmi. (…) Kakitka siostra, ta co za Komudą, jest w Sochaczewie, dam jej znać”48.
Po latach Witold Kakitek, w piśmie do wołomińskiego Urzędu Miejskiego potwierdzał
pobyt w obozie i pracę w hucie współwięźnia Zygmunta Brzuszczyńskiego. Od 25
listopada 1944 roku do 1 kwietnia 1945 roku Zygmunt Brzuszczyński vel Marceli
Patoka pracował w polu jako hilfsarbeiter – pomocnik49.
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43 Wysiedleni mieszkańcy Wołomina trafiali w różne rejony Polski, najczęściej w okolice Sochaczewa i Tomaszowa
Mazowieckiego. Zdolne do pracy kobiety (między 16 a 50 rokiem życia) trafiały do pracy w gospodarstwach
domowych.
44 Postkarte, Tomaszów Mazowiecki, district Radomski, Janina Brzuszczyńska do Marcelego Patoki, Eichen 5 XII
1944, zbiory prywatne.
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Dom przy ulicy Piaskowej 3 za rządów okupanta sowieckiego

Wołomin, 1944 r., dom przy ulicy Piaskowej 3.
W niespełna dwa miesiące po śmierci Halinki, wojska sowieckie zajęły Wołomin
(6 września 1944). Dom przy Piaskowej 3 zmienił przeznaczenie. Zakwaterowało
się tu NKWD50, organizując sowieckie więzienie podległe Smiersz – kontrwywiadowi
wojskowemu przy 47. Armii. Tu prowadzono przesłuchania i rozprawy dotyczące

45 Postkarte, Eichen b. Kreuztal – Westfalen, kr. Siegen, Marceli Patoka do Haliny Gołębiowskiej, Post Sochaczew
25 X 1944, zbiory prywatne.

48 Postkarte, Eichen b. Kreuztal – Westfalen, Halina Gołębiowska do Marcelego Patoki, 9 XI 1944, zbiory prywatne.

46 Postkarte, Eichen b. Kreuztal – Westfalen, Marceli Patoka do Stefanii Gołębiowskiej, Sochaczew 30 IX 1944,
zbiory prywatne.

49 Arbeitsbuch Für Ausländer nr A 158/13801 (Zeszyt ćwiczeń dla obcokrajowców 1938–1945), Marceli Patoka,
s. 10/11, zbiory prywatne.

47 Postkarte, Eichen b. Kreuztal – Westfalen, Marceli Patoka do Stefanii Gołębiowskiej, 2 XI 1944, zbiory prywatne.

50 NKWD – (ros.) Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych).
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polskich konspiratorów. I tu zapadały wyroki skazujące – na długoletnie więzienie, na
karę śmierci lub wywózkę do ZSRR51. W warzywno-kwiatowo-owocowym ogrodzie
wykopano ziemianki, w których przetrzymywano więźniów. Zbigniew Zalewski
wspominał: „(…) na parterze, w mieszkaniu rodziny Nachtmanów, z której znałem
Jurka i Marysię, gdyż byli harcerzami i działali w konspiracji, znów rozpoczęły się
przesłuchania NKWD. Prowadził je kapitan w obecności starszyny, znającego
dobrze język polski, którzy służyli prawdopodobnie w sądzie wojskowym 47. Armii”52.
Z ustaleń badaczy wynika, że rozstrzelanie Polaków było przeprowadzone na terenie
pomiędzy ulicami: Lipińską a obecną 1 Maja (okolice byłej osiedlowej ciepłowni),
a ciała mogły być pochowane na terenie radzieckiego cmentarza, który mieścił się
w Wołominie przy ulicy Polskiej (na górce). Natomiast z relacji świadków wiemy, że
samochód ciężarowy wykorzystywany przez NKWD wyjeżdżał z Piaskowej i po 20
minutach powracał53. Tak ginęli harcerze, żołnierze Armii Krajowej, NSZ za wolną
i niezawisłą Polskę, z rąk drugiego okupanta – Związku Sowieckiego.
Po powrocie Zygmunta z obozu
Zygmunt Brzuszczyński vel Marceli Patoka przebywał w niemieckim obozie
pracy od 10 sierpnia 1944 roku do ok. 1 kwietnia 1945 roku. Do Wołomina powrócił
w kwietniu 1945. Zamieszkał wraz z żoną, synami Zbyszkiem i Januszkiem
powtórnie przy ulicy Piaskowej 3, tu w 1946 roku przyszedł na świat jego
najmłodszy syn Jacek. Willa Stanisławówka, ta sprzed wojny była obecna tylko
w ich wspomnieniach, dobrych wspomnieniach…
Zygmunt rozpoczął pracę referendarza i kasjera w Ministerstwie Ziem
Odzyskanych, był też kasjerem w Ministerstwie Administracji Publicznej, następnie
pracownikiem w Państwowym Banku Rolnym w Wołominie. Został odznaczony m.in.
Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 „Polska Swemu Obrońcy”, Srebrnym
Krzyżem Zasługi za pracę społeczną, nadanym przez prezesa Rady Ministrów
Felicjana Sławoja Składkowskiego (1938) i pośmiertnie (zm. 18 V 1970) Krzyżem
Narodowego Czynu Zbrojnego, przyznanym przez prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Wałęsę (1995).
Dziękuję Jackowi Brzuszczyńskiemu za udostępnienie dokumentów i zdjęć
ze zbiorów prywatnych oraz korektę merytoryczną tekstu.
Dziękuję m.in. mieszkańcom Mostówki za opiekę nad pomnikiem poległych przy
ulicy Mińskiej (w pobliżu nr 40) w Majdanie, księżom z parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Różańca Świętego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5
w Majdanie za coroczne odprawianie mszy św. w intencji poległych, mieszkańcom
Majdanu za pamięć, nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Leśniakowiźnie za
przybliżenie uczniom sylwetek poległych 20 lipca 1944 roku w Majdanie.
51 Jarosław Stryjek, Organizacja aparatu terroru przez NKWD, „fakty. wwl.pl”, 28 kwietnia 2010, nr 8 (186).
52 Akowcy w rękach Armii Czerwonej – dawny Wołomin, dawny.pl › chronologicznie › II Wojna Światowa.
53 Jarosław Stryjek, Oczami UB. Katownia NKWD (cz. III), „fakty. wwl.pl”, 21 lipca 2010, nr 14 (192).
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Darek Senator – pasjonat, rekonstruktor, przyjaciel
„…Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania ...
czas płaczu i czas śmiechu …
czas zawodzenia i czas pląsów…
czas szukania i czas tracenia …
czas milczenia i czas mówienia…”
Jest czas pamięci i wspomnień… na podstawie Księgi Koheleta
W życie każdego z nas wpisują się ludzie, których spotykamy. Niektórzy znikają
z upływem czasu, a inni zostają na całe życie i stają się jego nieodzowną częścią.
Niektórzy przez życie przechodzą cicho, inni natomiast pojawiają się i żyją mocno,
intensywnie, zaznaczając w świecie swoją obecność.
Zawsze gotowy do pomocy
Kiedy zabraknie kogoś bliskiego pozostaje pustka, ale i ogrom wspomnień, które
chcemy za wszelką cenę zachować i pielęgnować … o których życiu i obecności
chcemy mówić. Jeśli stają się częścią naszego życia to chcemy o nich pamiętać…
przecież człowiek żyje dopóki żyje o nim pamięć…
Taką niezwykłą osobą był Dariusz Senator zmarły 10 lutego 2018 roku w wieku
zaledwie 46 lat. Trudno w kilku słowach napisać o człowieku a już na pewno
o takim. Można jedynie spróbować przybliżyć jego życie i osobowość .
Patriota. Rekonstruktor, pasjonat historii i propagator wiedzy historycznej
na portalach społecznościowych i w podejmowanych przez siebie działaniach.
Dociekliwy, niezmordowany, zawsze gotowy do pomocy. Ojciec, syn, człowiek obok
którego nie można było przejść obojętnie.
Dla wielu był przyjacielem. Działał na wielu polach, więc inspirował do działania.
Nigdy nie dawał za wygraną. Dusza towarzystwa. Mistrz ciętej riposty. Jednym
uśmiechem, słowem lub gestem rozładowywał sytuację. Potrafił zjednywać sobie
ludzi niezależnie od ich wieku. Szybko się złościł, uwielbiał mieć ostanie słowo… ale
przez to był prawdziwy… a Ci którzy lepiej go poznali wiedzieli, że równie szybko
jak potrafił się zdenerwować, szybko się uspakajał..
Treścią jego życia stała się rekonstrukcja historyczna, w której zaczął działać
pod koniec lat 90-tych, dlatego można go zaliczyć do prekursorów ruchu
rekonstruktorskiego w Polsce. Zaczynał od epoki napoleońskiej, a swoje działania
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kontynuował i rozwijał przez kolejne epoki tj. średniowiecze – szczególnie okres
okołogrunwaldzki, wiek XVII, powstania narodowe, wojnę polsko-bolszewicką,
Wojsko Polskie na Wschodzie i inne. W środowisku rekonstruktorskim trudno byłoby
znaleźć osobę, która by o nim czegoś nie słyszała. Zdobywane doświadczenie
i zaangażowanie w różnorodne działania rekonstruktorskie wnosił do grup, w których
działał lub które współtworzył, m.in.: Grupę Historyczną „Zgrupowanie Radosław”,
Arsenał - Stowarzyszenie Regimentów i Pułków Polskich 1717-1831; „Huzarów
Śmierci”, czy Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów
Nadwiślańskich. Miał wpływ na powstawanie i rozwój innych grup rekonstrukcyjnych.
Wspierał wiedzą i doświadczeniem wielu rekonstruktorów, grupy rekonstrukcji
historycznej, placówki kulturalne i oświatowe, przedsięwzięcia filmowe, muzealne,
kulturalne. Swoją wiedzą wspomagał, często anonimowo, twórców publikacji
książkowych dotyczących militarystyki.
Wyróżniała go ogromna pasja, którą zarażał otoczenie; oparta na ogromnej wiedzy
historycznej, którą chętnie się dzielił. Konsultował, pisał, pomagał, szukał. Posiadał
niesamowitą zdolność weryfikowania faktów. Miał głowę pełną pomysłów, ciągle coś
tworzył, szukał archiwalnych zdjęć i inspiracji do licznych sylwetek historycznych,
które odtwarzał. Był jak żywa encyklopedia, która potrafiła zaskakiwać na każdym
kroku ogromem porównań i informacji. Nieustannie głodny wiedzy – czytał… zawsze
czegoś szukał: literatury, zdjęć, elementów umundurowania, wyposażenia…

Wspierał merytorycznie i aktorsko wiele produkcji filmowych m.in.: „1920-Bitwa
Warszawska”, „My name is Sara”, „Wyklęty”, „Ogniem i mieczem”, „Zwycięstwo
1920”, „Hiszpanka” i wielu innych.
Jedną z form jego działań było tworzenie, jak i współtworzenie scenariuszy do
dziesiątek inscenizacji i rekonstrukcji historycznych, np. takich jak: „Czerniaków
44” (2010 roku), czy „Przeprawa przez Wisłę I Armii Wojska Polskiego”.
Współorganizował i współtworzył m.in. rekonstrukcje historyczne „Bitwy
Warszawskiej 1920 roku” w Ossowie.; imprezy plenerowe „Huzarzy Śmierci
w Kuligowie”; inscenizację „Policjanci w obronie ojczyzny w sierpniu 1920 r.” itp.
Szczególnie bliskie były mu klimaty związane z promocją tradycji kawaleryjskich.
Kochał konie. Reprezentował Polskę na Międzynarodowych Turniejach Rycerskich
w Portugalii, na Białorusi i w kraju.
Cóż dzisiaj nam zostało po Darku… garść pięknych wspomnień; ogrom zdjęć;
wspólnie przegadane pomysły, plany-wyzwania, które staramy się realizować, lub
które trzeba będzie podjąć; pamiątki których obecność będzie go przypominać …
i ludzie, w których pamięci i sercach znalazł swoje miejsce.
Od 2011 roku Darek współtworzył i działał we wspomnianym Stowarzyszeniu
Historyczno-Edukacyjnym im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich 1, którego
przez ostatnie lata był prezesem, (był jednak przede wszystkim przyjacielem),
a w którym również działam. Z jednej, więc strony trudno jest pisać o kimś kogo się
znało i kto nadal jest bliski, wciąż, gdzieś tam głęboko w naszych sercach ukrywa
się niedowierzanie pomieszane ze smutkiem. Z drugiej strony daje możliwość
przybliżenia innym wyjątkowej osoby, jaką był Darek. Dlatego pozwolę sobie na
wykorzystanie sytuacji, by wyrazić wdzięczność za dar spotkania człowieka, który
wycisnął ślad i wprowadził w naszą rzeczywistość tyle pozytywnego zamieszania
i umieścić kilka wspomnień, tych którym był bliski, którymi przez ostatni czas działał,
z którymi był. I choć tak naprawdę nic nie jest w stanie tego wyrazić, - uczuć, ani
myśli, chcemy w ten sposób powiedzieć Darkowi proste dziękuję...
„… Te wspólne lata; czas, który był nam dany był to dobry czas. Mnóstwo
wspólnych wyjazdów, spotkań, rekonstrukcji, działań. Darek inspirował wszystkich,
zmuszał do odkrywania nowego. Będzie mi brakować Jego zapału, pomysłów
i tego dociekliwego, ciągłego szukania weryfikowania informacji, zdjęć; był ciągle
głodny wiedzy… jak chodząca i mówiąca encyklopedia . I ta Jego ogromna pasja
do historii i rekonstrukcji…”
„…Kiedy przyjeżdżaliśmy na jakąś imprezę wszyscy wypatrywali czy przyjechał
też Senat, bo to gwarantowało, że na pewno nie będzie nudno, bo nikt tak jak
on nie potrafił rozładowywać napięcia i wpływać na ludzi … nie chodziło tylko
o jego autorytet w środowisku rekonstruktorów, ale o to jakim był człowiekiem...
Przejmujący był ostatni wakacyjny wyjazd pod Grunwaldem, którego Darek był
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Żywe lekcje historii
Prowadził i organizował zajęcia edukacyjne wśród dzieci i młodzieży: żywe
lekcje historii, warsztaty, gry miejskie. Jego przyjaciel, Jacek Gradus, wspomina:
„Na lekcjach historii Darek tak przekazywał swoją wiedzę, że nikt z dzieciaków nie
zajmował się swoją komórką tylko słuchali z rozdziawionymi buziami”. Prowadził
prelekcje w dziesiątkach placówek oświatowych i kulturalnych: w Ossowie,
Wołominie, Kobyłce, Leśniakowiźnie, Warszawie, Kuligowie, Maciejowicach, itd.
Współorganizował pierwsze Marsze Katyńskie. Ośmiokrotnie i aktywnie
uczestniczył w rekonstrukcjach Bitwy pod Grunwaldem. Uczestniczył w licznych
rekonstrukcjach bitew napoleońskich m.in. pod Austerlitz, Lipskiem, Waterloo
i Somosierrą. Często angażował się w odtwarzanie Powstania Warszawskiego
m.in. walk o PWPW, Czerniaków, w Rzezi Woli oraz setek wielu innych.
W Muzeum Powstania Warszawskiego konsultował umundurowanie żołnierzy
okresu powstania oraz tworzył wystawy o wyglądzie żołnierza niemieckiego
z okresu Powstania Warszawskiego. Natomiast w Muzeum Wojska Polskiego
był konsultantem i współpracownikiem w dziale uzbrojenia i umundurowania.
Współtworzył i konsultował wystawy w Samorządowej Instytucji Kultury Park
Kulturowy Ossów „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, w Skansenie w Kuligowie,
w Muzeum w Maciejowicach.

1
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Dziękuję za udostępnienie wspomnień wszystkim członkom Stowarzyszenia a szczególnie Monice Kaweckiej i
Jackowi Gradusowi.
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wielokrotnym uczestnikiem – do naszego obozu zaglądali rekonstruktorzy, którzy
chcieli powspominać Darka... To mi uświadomiło, jak bardzo znany był w środowisku,
ale także to jak go bardzo go brakuje… Dzisiaj, w momencie przybywania na nowe
miejsce rekonstrukcji, za każdym razem mam wrażenie, że Darek zaraz gdzieś
skądś wyskoczy i zacznie opowiadać, nas porozstawia po kątach… i myślę, że to
uczucie wielu z nas do końca naszego życia nie opuści”.
„Poznałem Darka ponad 10 lat temu. Od razu zaimponował mi swoją wiedzą
historyczną. Można z nim było pogadać na każdy temat. Na imprezach był
duszą towarzystwa, potrafił godzinami opowiadać o swoich i nie tylko swoich
przeżyciach na rekonstrukcjach. Senat był ciągle głodny wiedzy. Wychodził po chleb,
a wracał z książką, którą już częściowo przeczytał. Zorganizowaliśmy wspólnie
wiele inscenizacji historycznych, dla niego nigdy nie było problemów, zawsze je
rozwiązywał z uśmiechem na twarzy. Rzadko się spotyka ludzi z tak pozytywną
energią”.
„Potrafił jednym słowem rozładować sytuację i nastroić do czegoś pozytywnego.
Wspierał. Wprowadzał dobry nastrój, ciągle się czymś dzielił, opowiadał… to
poczucie humoru, mnóstwo historyjek, pogodna twarz i prawie zawsze uśmiechnięte
oczy… Już teraz brakuje mi tych haseł: Spokojnie… Zrobi się…. Nie damy rady?
Poczekaj… Za tym wszystkim krył się wrażliwy facet…, nielubiący lekarzy i igieł (kto
to lubi). Namiętnie szamał wafelki, najlepiej śmietankowe lub truskawkowe… Taki
obraz chcę zachować, choć wiem, że pewno zostanie w moim sercu i pamięci…
ma już tam swoje stałe miejsce…”
„…Pozwolę sobie jeszcze na taki jeden wspólny toast, jak Cię znam... nie
odmówisz... wiem, że to co Ciebie spotkało nas nie ominie, więc dzieli nas tylko
czas... tak, więc czekam na kolejne spotkanie, kolejny wspólny toast, wspólnie
zjedzone ciacho... do zobaczenia Przyjacielu...”
„…Tyle przeróżnych wspomnień związanych z Darkiem... wylany na moją głowę,
nie wiadomo dlaczego, kubeł zimnej wody. Pierwsza lekcja jazdy konnej, czyli
przerzucenie mnie przez siodło... jak pannę w jasyr wziętą... i przejażdżka wśród
uczestników pikniku; i te w zasadzie zawsze uśmiechnięte oczy...”
„Pamiętam jedną z imprez... był wszędzie i miał tyle do powiedzenia... to stał
wśród oglądających broń, za chwilę opowiadał o mundurze bolszewickim, by za
sekundę stać obok mnie i opowiadać o dziewczynach z OLK, a przy okazji, zagadać
do przechodzących obok ludzi, młodych czy starszych... Taki właśnie był... taki do
wszystkiego i taki dla wszystkich... otwarty, bezpośredni, uśmiechnięty... czasem
zamyślony... Facet, który wręcz przebieg przez moje życie i narobił tego pełnego
radości zamieszania...”

urodzinami… stanowczo za wcześnie. Było to jednak piękne pożegnanie. Edyta
Gepert śpiewa w jednej ze swoich piosenek: „…jakie życie, taka śmierć…”. Na
pogrzebie Dariusza Senatora obok rodziny i bliskich, stanęli rekonstruktorzy. Stawili
się wszyscy: od odtwórców średniowiecza, wieku XVII, epoki napoleońskiej, powstań
narodowych, wojny polsko-bolszewickiej, Wojska Polskiego I i II wojny światowej
– ci, wśród których spędzał tyle czasu; na działania wśród, których oddał połowę
swojego życia. Tak, jakby chciał jeszcze raz, na koniec przeprowadzić jeszcze
jedną lekcję. Zaprosił nas na swoją prywatną historyczną defiladę, zorganizował
kolejne piękne, zapadające w pamięć spotkanie – lekcję człowieczeństwa. Jak
prawdziwy Polak i patriota, pasjonat historii, ale i ojciec, syn, brat, przyjaciel – zebrał
wszystkich, dla których był ważny i bliski…
Szkoda, że po raz ostatni…
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Ostatnia lekcja
Urodził się 20 kwietnia 1971 roku. Ostatnie wspólne spotkanie… tu na ziemi…
przeżywaliśmy 21 lutego 2018 roku, o 12.30… dwa miesiące przed jego 47
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Robert Makowski - człowiek honoru, odwagi i miłości
Robert Grzegorz Makowski urodził się 9 maja 1964 roku w Warszawie. Nie
miał rodzeństwa, mieszkał z matką na warszawskim Mokotowie. Tu rozpoczął
I semestr nauki w szkole podstawowej, od drugiego semestru kontynuował edukację
w Szczecinie, gdzie ze względów rodzinnych wyjechała jego matka. Skończył szkołę
podstawową w szczecińskiej dzielnicy Niebuszewo. Na świadectwach miał oceny
dobre i bardzo dobre, sprawowanie wzorowe. Przez wychowawcę postrzegany był
jako bardzo skryty. Nigdy nie skarżył się na trudną sytuację finansową w domu.
Wstydził się prosić o pomoc kogokolwiek, cieszył się tym co dostał od matki. Ta
ciężko pracując zabezpieczała jego podstawowe potrzeby życiowe. Niestety, nie
zawsze wystarczało nawet na nie.
Z tamtych czasów zapamiętał go Mirek Sknera, kolega ze szkoły i z osiedla:
Kumplowaliśmy się z Robertem w dzieciństwie. Chodziliśmy do tej samej szkoły
podstawowej, do jednej klasy. Mieszkaliśmy też na jednym osiedlu. Jako „nowy”
Robert szybko zaadoptował się w klasie. Na pewno mogę powiedzieć, że odkąd
pamiętam był wrażliwy na krzywdę innych. W tamtych czasach plagą było „kopanie
tornistrów” innych słabszych kolegów. Piąta, szósta klasa niby zabawa, ale Robert
zawsze reagował na tego typu zachowania. Nieraz zwracając uwagę sam oberwał,
ale nigdy nie przechodził obojętnie nad takim zachowaniem. Może to slogan, ale
zawsze można było na niego liczyć. Koleżeński, szczery, życzliwy i lojalny – to
w nim podziwiałem. Nade wszystko kochał swoją matkę. Był z nią bardzo zżyty,
szanował ją, była dla niego wzorem do naśladowania. Czuł przed nią respekt. Nawet
jak nabroił to szukał rozwiązania jak przeprosić, aby nie gniewała się na niego.
Mieszkali w ciasnej kawalerce. Było to jedno pomieszczenie w suterynie
z małym oknem wychodzącym na cmentarz. Pamiętam jak wychodził z domu, aby
matka mogła umyć się i aby potem on mógł to zrobić. Nie mieli bieżącej wody,
a ich sytuacja finansowa była bardzo trudna.
Na zakończenie ósmej klasy było wiadomo, że się rozejdziemy, każdy miał
swoje plany. Wiedziałem, że został policjantem, ale nie miałem z nim kontaktu.
Ja pozostałem w Szczecinie, on wyjechał do Warszawy. Jak go zapamiętałem?
Wiecznie uśmiechniętego, uczynnego, pozytywnie nastawionego do życia.
Pamiętam opowieść o tym, jak na prośbę matki poszedł kupić pół chleba. Po
drodze w pobliskim kiosku zobaczył w witrynie plastikowy czołg. Za pieniądze
przeznaczone na chleb kupił zabawkę. Gdy wrócił z nią do domu i usiadł przy stole
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do kolacji, jego matka położyła mu kupiony przez niego czołg na talerzu i oznajmiła
mu, że to jest jego kolacja bo wydał na nią ostatnie pieniądze.
Mama Bożenna wspomina syna z tamtego okresu jako bardzo posłusznego,
uczynnego i empatycznego chłopaka. Niewiele potrzebował jako młody człowiek,
wiedział i rozumiał, że matce jest bardzo ciężko. Po lekcjach pomagał jej w pracy.
Zatrudniona była jako sprzątaczka. Robert w miarę możliwości pomagał jej w pracy,
żeby wieczorem usiąść z nią i zagrać w karty. To lubili robić we dwoje. Wieczorami
lubił też słuchać muzyki z radia. Szanował czyjąś własność, nie lubił gdy ktoś
wyrzucał jedzenie, bo często nie miał kanapek w szkole.
Zostało mu to na całe życie. Zawsze pilnował, aby nic nie marnowało się w domu.
Swoim dzieciom starał się zapewnić kieszonkowe na bułkę w szkolnym sklepiku.
Wiedział co oznacza bieda. Szanował wszystko co dało mu życie, poczynając od
drobiazgów poprzez rzeczy ważne. Nie musiał kupować nowego, naprawiał to co
się zepsuło, nawet jak już stać go było finansowo na nowsze, lepsze, nie dążył do
tego. Z rzeczy materialnych „nigdy, nic nie było mu potrzebne”. Bardzo skromny,
cieszący się tym co miał. Jednocześnie wymagający wobec siebie.
Po szkole podstawowej rozpoczął 3-letnią naukę zawodu mechanika maszyn
przemysłowych. Musiał szybko podjąć pracę, by pomóc matce. Miał 18 lat kiedy
wrócił do Warszawy, aby zamieszkać u babci na Mokotowie i podjąć pierwszą pracę
w Miejskim Przedsiębiorstwie Instalacji Elektrycznych przy ulicy Domaniewskiej.

na pojazdy uprzywilejowane. Kurs zaliczony, pełna radość, a tu proza życia
i pierwsze doświadczenie: „niczego nie planuj, bo ta służba często tego nie znosi”.
Na zbiórce dowódca oznajmia: „kierowców mamy full, a ty Makowski ze swoim
wzrostem będziesz dowódcą drużyny w Kompanii Reprezentacyjnej”. I tak trafiłem
najpierw w ręce żołnierzy z „Hynka w Warszawie”, którzy w trzy miesiące zrobili
z nas w pełni wyszkolonych funkcjonariuszy do uczestniczenia w uroczystościach
państwowych i resortowych: 120 „chłopa”, wykonujących wszystko jednakowo jako
kompania reprezentacyjna. Jak dobrze pamiętam, wziąłem udział w około 70-80
pogrzebach i 50-60 występach takich jak otwarcie nowego komisariatu. Tu nigdy
nie zapomnę wspaniałej uroczystości związanej z oddaniem nowego budynku na
Warszawskim Bródnie. Odgłos stu butów podbitych metalowymi gwoździami na
asfalcie naprawdę robi wrażenie. Prawie dwuletnia służba w kompanii do dzisiaj
pozostawiła dość dobrą umiejętność pastowania butów oficerskich do połysku jak
po lakierze, dla wiedzących o co chodzi: „pasta, woda, opalanie dymem i polerka”.
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MOJA SŁUŻBA - WŁAŚCIWA DECYZJA
(materiał własny Roberta pisany po zakończeniu służby w Policji)
Jak to się zaczęło? Rok 1982. Po ukończeniu szkoły zawodowej Mechanik
Maszyn i Urządzeń Przemysłowych, czekałem na wezwanie ze strony Wojskowej
Szkoły Chorążych Służby Pancernej i Samochodowej, gdzie złożyłem prośbę
o przyjęcie. Był w tym mój cel podniesienia wykształcenia oraz zdobycia zawodu
związanego z dotychczasowym zainteresowaniem. Podczas tego oczekiwania
trafiłem na Warszawskie Powiśle do Miejskiego Przedsiębiorstwa Instalacyjnego na
stanowisko mechanika samochodowego. I nagle wezwanie w dwa miejsca: Szkoła
Wojskowa i Komenda Dzielnicowa na Warszawskim Mokotowie, gdzie kadrowiec
zaproponował mi odsłużenie wojska w milicji. Podjęcie decyzji dość trudne ze
względu na „sytuację w kraju, stan wojenny, solidarność”. Jednak wyszedłem
z założenia, że na wojnę nie mam co liczyć, a w niebieskim mundurze na pewno
zrobię coś dobrego. Po wszystkich trudnościach związanych z przyjęciem, 2
maja 1983 roku trafiłem do JW 1492 Katowice. Przez dwa i pół miesiąca dość
ostro przygotowywano nas fizycznie, cel: wyselekcjonowana sportowo kompania
z prawdopodobnym przeznaczeniem do antyterrorystów.
12 lipca 1983 roku, Warszawa, tam kolejny podział: brak kierowców
i dowódców drużyn, kolejna prawie trzymiesięczna „szkoła życia młodego”.
Pomimo posiadania prawa jazdy – kolejny kurs, wiadomo z przeznaczeniem
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Ponadto rzut karabinkiem na trzy i wspaniałe komendy musztry paradnej. Ostatni
miesiąc służby to kolejna decyzja – zostaję w milicji „na zawodowego” i trafiam na
Warszawski Ursynów, XXIII komisariat. I tu wreszcie spełnienie marzeń – dostaję
na stan oznakowaną Nysę i jestem kierowcą w dwuosobowym patrolu. Niestety,
przez wcześniejszy błąd w decyzji o zgodzie na trzymiesięczną szkołę podoficerską,
trafiam do niej na 11 miesięcy, co prawda przy ul. Okrężnej w Warszawie, ale
niestety skoszarowanej.
Patrząc na minione dwa lata i ten rok, wyszło jak „trzyletnia służba w marynarce
wojennej”. A żeby nie było łatwo zmieniłem stan cywilny i zostałem tatą. Jednak
w międzyczasie udało mi się podjąć naukę w szkole średniej – Warszawski
Władysław IV i prawie jednocześnie zdobyłem świadectwo dojrzałości i ukończyłem
Szkołę Podoficerską dopuszczającą mnie do dalszej służby. Po powrocie ze
szkoły trafiam na rok na Ursynów, później kolejny rok kompania patrolowa i cały
Mokotów. Służba patrolowa w zależności od pomysłów kolejnych przełożonych
była albo 12 godzinna albo 8 godzinna. Niestety ówczesna Warszawska Milicja jak
i Policja dzisiaj zawsze miała problem z rodowitymi Warszawiakami. Przykładowo
w KP Ursynów, w którym pracowałem, byłem jedynym urodzonym w Warszawie
i ustawianie codziennie do służby ludzi mieszkających daleko robiło naprawdę
dużo złego. Taki człowiek umęczony dojazdem nie przychodził do pracy służyć, ale
odpocząć. Luty 1987 rok i kolejna zmiana: z osób wyznaczonych z poszczególnych
jednostek Warszawy, utworzono Batalion Patrolowo Interwencyjny. Typowe
pogotowie do załatwiania interwencji zarządzanych z numeru 997 usytuowanego
w Komendzie Stołecznej. Trafiam do II kompanii, a było ich cztery, w systemie na
szczęście dwunastogodzinnym. Nigdy nie zapomnę: z Mokotowa do BPI trafia 15
radiowozów i 30 funkcjonariuszy. Wyróżnikiem na mieście jest nasz mundur. Czarny
kombinezon czołgisty (znowu czołg w moim życiu) i niebieski beret. Naszywki na
berecie i mundurze wskazują nazwę Batalion Patrolowo Interwencyjny i nr 997. Po
roku funkcjonowania półświatek Warszawy wiedział, że jak czarni przyjadą to będzie
źle. Dość ostro działaliśmy w takich miejscach jak ulica Brzeska, Ząbkowska, dziki
zachód – tak mówiono na starą Wolę. Służba w BPI pokazała mi wszystko co jest
możliwe. Od śmierci do radości nowo narodzonego życia. Rzeczy które pamiętam:
Praga Północ podczas służby nocnej około drugiej, trzeciej w nocy zatrzymuję
przy rondzie Starzyńskiego nietrzeźwego kierowcę. W tym czasie w moim rejonie
dochodzi do znanego wszystkim pożaru FSO. Na miejsce zadysponowano inny
radiowóz. W trakcie dojazdu na miejsce dochodzi do tragedii. Jadący na sygnale
radiowóz uderza czołowo w jadący na sygnale wóz strażacki. Widok na miejscu
przerażający, z radiowozu Fiat 125p widać tylko klapę bagażnika, reszta wbita pod
wóz strażacki. Na miejscu giną obaj funkcjonariusze, w tym mój kolega, z którym
wieczorem siedzieliśmy przy jednym stoliku na odprawie, na której było wesoło,
były kawały i tekst: no rano jak wrócę do domu to będzie super – nie wrócił. Jego
partner w sobotę za tydzień miał brać ślub. Nie minął miesiąc, kolejny przyjaciel

uczący mnie pierwszej roboty w komisariacie na Ursynowie jadąc radiowozem
przez mostek ulicą Wybrzeże Szczecińskie, z powodu pękniętej opony zderza się
czołowo z autobusem, ginie na miejscu. Pamiętam, że ten rok dla Warszawy był
bardzo zły. Inna tragedia: Star wiozący słuchaczy Szkoły Podoficerskiej wjeżdża
pod pociąg, ginie pięciu. Kolejne służby, zatrzymania na gorąco włamywaczy,
nietrzeźwych awanturników domowych, samobójstwa itd. Służbę w BPI kończę
w 1994 roku w stopniu aspiranta na stanowisku dowódcy plutonu.
Już od pięciu lat w Policji. Kolejne dwa lata: powrót na Warszawski Ursynów
i stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu ds. prewencji. Pierwsze
doświadczenia z samorządem i codziennymi problemami służby. W tym czasie po
dwukrotnym niepowodzeniu, zdaję egzamin do Wyższej Oficerskiej Szkoły Policji
w Szczytnie i zmieniam też jednostkę na I Komisariat Warszawa Wawer. Stopień
oficerski uzyskuję w 1998 roku, po 15 latach służby. Przełom roku 1998 i 1999,
trafiam na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Sulejówku. Tu dość duże
problemy z etatami, kolejna nieprzemyślana reforma – z 25 etatów zmniejszenie do
19. Moja natychmiastowa rezygnacja. Na własną prośbę przenoszę się do Komendy
Powiatowej w Wołominie i decyzją Komendanta Powiatowego na 5 lat obejmuję
służbę Komendanta Komisariatu. Pełny sukces i przenosiny komisariatu ze starego
budynku kolejowego do nowej siedziby. Wspaniały samorząd i współpracownicy.
Rok 2004 przyniósł nagłe dość ostre pogorszenie zdrowia, jednak po leczeniu
powrót do służby na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
KPP Wołomin. Po rocznej służbie wracam do Warszawy i w lipcu 2005 roku
obejmuję obowiązki myślę, że jedne z najbardziej odpowiedzialnych w mojej służbie,
a mianowicie przez dwa lata byłem oficerem dyżurnym całego garnizonu Komendy
Stołecznej Policji. Zgodnie z regulaminem oficer dyżurny zastępował Komendanta
podczas jego nieobecności, w tym przypadku Komendanta Stołecznego Policji.
Każde niepowodzenie lub sukces mogło się kończyć na biurku najważniejszych
w całym kraju. Po dwóch latach właściwej służby, decyzją Komendanta Stołecznego
obejmuję obowiązki I Zastępcy Naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania.
Podstawowe zadania: organizacja służby całego garnizonu, zabezpieczenie imprez
masowych, demonstracji i wszystkich innych zdarzeń będących w dyspozycji
zgłoszeń tak zwanego pogotowia policji za numerem 997 i 112. Inne zadania to
wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w policji, które funkcjonują w innych
krajach. W trakcie dwuletniej służby udało mi się porównać służby takich krajów
jak Francja (dwukrotnie Policja Paryska), Niemcy (Monachium i Berlin Policja
Niemiecka) i Tallin (Policja Estońska). Doświadczenia wyniesione z tych krajów
w dużym stopniu przyczyniły się do poprawy jakości pracy warszawskich policjantów
w dobie przygotowań do zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, które
miały się odbyć w Warszawie (z tego co wiem pełen sukces w zabezpieczeniu
w roku 2012).
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Po czterech latach służby na dość dużych obrotach w stopniu oficera starszego
(podinspektor) zdecydowałem się na wystartowanie w konkursie na stanowisko
Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie. W tym miejscu muszę dodać,
że na przestrzeni minionych czterech lat udało mi się podnieść wykształcenie
cywilne z licencjatu oficera dyplomowanego do drugiego stopnia i uzyskałem tytuł
magistra w zakresie Pedagogika dla Stanów Nadzwyczajnych. Następnie w roku
2008 ukończyłem studia podyplomowe w zakresie zarządzania organizacją. To
wykształcenie bardzo pomogło mi w decyzji o wzięciu udziału w konkursie, który
wygrałem i w roku 2009 zostałem mianowany Komendantem Powiatowym Policji
w Wołominie. Służba w powiecie wołomińskim to walka z niewłaściwym stereotypem
miasta ubranego medialnie w rzekomą mafię i tym podobne pomówienia. Ale
wspaniała pomoc samorządu i kierownictwa Komendy Stołecznej Policji pozwoliła
na osiągnięcie dość dobrych wyników w zakresie postrzegania Policji przez
mieszkańców oraz osoby przyjezdne. Codzienna praca nad poprawą wizerunku
poszczególnych jednostek, a muszę dodać, że powiat wołomiński to jeden
z największych powiatów w Polsce: dwanaście gmin, w tym siedem komisariatów,
jeden posterunek i trzy osobne rewiry w innych gminach. Ponad dwuletnie
kierowanie tą jednostką zakończyłem dla mnie z jednym niepowodzeniem. Istniejący
Komisariat w Radzyminie dalej funkcjonuje w strasznych warunkach i to powinno
być zadaniem najważniejszym dla moich następców.
Z mojego 29 letniego doświadczenia, w większości jako przełożony, począwszy
od dowódcy patrolu, a kończąc na komendancie, zawsze sprawdzało się podejście
„najpierw coś daj, a później wymagaj”. A wyniki osiągnięte w moim ostatnim roku
służby w pełni to potwierdzają. Niestety nie oszukałem organizmu i w listopadzie
2011 roku sporządziłem raport o odejściu ze służby w związku z pogarszającym
się zdrowiem. Raport pisałem leżąc na oddziale neurologicznym, była to kolejna
dość trudna decyzja w moim dotychczasowym życiu. Służbę zakończyłem w stopniu
„młodszy inspektor” 15 lutego 2012 roku. Do pełnych trzydziestu lat pracy zabrakło
mi 68 dni. Jednak nie żałuję, ponieważ dzisiaj jestem co prawda inwalidą I grupy,
ale jestem. Dalsze trwanie na stanowisku pewnie odwróciłoby moją rolę z początku
służby. Wtedy ja żegnałem, strzelając salwę zmarłym w różnych okolicznościach
funkcjonariuszom, a teraz ta salwa mogłaby być strzelana dla mnie. Mając
wspaniałe dzieci i wnuki na pewno nie mógłbym im tego wszystkiego opowiedzieć,
co robię dzisiaj pisząc te kilka zdań. One nie oddają całości służby, ale w drobnym
stopniu pokazują jak ważna jest rola człowieka dla innego człowieka. I dlatego
dzisiaj namawiam wszystkich – nie oszukujcie siebie, nie bójcie się podejmować
odważnych decyzji, bo możecie nie mieć czasu aby podjąć ją później. Moja decyzja
była właściwa, szybka i nigdy jej nie żałowałem. To sens i cel mojego życia.

Zawsze bardzo obowiązkowy i odpowiedzialny. Nie zdarzyło się w jego karierze
zawodowej aby spóźnił się do pracy i nie tylko, pilnował terminów i kładł nacisk na
punktualność. Oznaczało to dla niego szacunek do drugiego człowieka.
W kontaktach z mieszkańcami Wołomina, najczęściej podczas spaceru
z pieskiem, bo tu mieszkał od 1996 roku, był bardzo miły, zawsze zatrzymał się,
zagadał, nikogo nie minął bez słowa.
Wzbudzał zaufanie, a jego poczucie misji i umiłowanie sprawiedliwości mogło tylko
wzmocnić jego atuty jako dobrego człowieka, policjanta, a potem samorządowca.
Wrażliwy na piękno przyrody, umiejący dostrzec jej uroki, krytyczny wobec tych,
którzy ją dewastują. Przeciwnik wszelkiego zła i ponad wszystko oddany ludziom.
Praca była jego pasją, niesienie pomocy przyjmował jako powinność. Po
przejściu na emeryturę postanowił swoją wiedzą i umiejętnościami podzielić się
z mieszkańcami Wołomina, w którym od 12 maja 2016 roku był wiceburmistrzem.
Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa znał „od podszewki”. Odpowiadał za
kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem i sprawami społecznymi. Cała
jego kariera zawodowa poświęcona była służbie ludziom. Zawsze pomocny,
cierpliwy, empatyczny i lojalny chciał jeszcze zrobić coś dobrego dla Wołomina
i jego mieszkańców. Nie było dla niego spraw trudnych tak w pracy, jak i w życiu
prywatnym: kochający syn, mąż, ojciec i dziadek.
Zawsze bardzo opiekuńczy, kochał zwierzęta. Pochylił się nad każdym
potrzebującym pomocy. Wiosną 2018 roku późnym wieczorem wracając z pracy
znalazł na ulicy potrąconego przez samochód kota. Zatrzymał się blokując ruch,
zabrał ranne zwierzę do auta i zawiózł do lekarza weterynarii. Tam ustalił, że
kot posiada obrożę z danymi właściciela, którego Robert odnalazł i oddał mu
zaopatrzone i bezpieczne już zwierzątko. Takich sytuacji, gdzie nie pozostawał
obojętny na krzywdę zwierząt było więcej.
Wysoki, przystojny, sympatyczny, zawsze uśmiechnięty, zwracał się do
wszystkich z szacunkiem i chętnie doradzał innym osobom w kłopotach, dzięki
czemu był człowiekiem lubianym. Śmiało można nazwać go „wiecznym optymistą”,
łagodnie i spokojnie zapewniał, że wszystko dobrze się skończy, wierzył w to co
mówił.
Zmarł w tragicznych okolicznościach w czwartek 21 czerwca 2018 roku
w Warszawie. Pozostawił mamę, żonę, dzieci i wnuki.
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Opracowanie Marta Olga Jankowska, Krzyżówki i rebusy - Park
przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie,
Wołomin 2018, ss 24
Publikacja przygotowana z Funduszy Europejskich
– Infrastruktura i Środowisko i Funduszu Spójności,
jako wydawnictwo Urzędu Miejskiego w Wołominie.
Opracowała Marta Olga Jankowska. Zawiera gry,
krzyżówki, kalambury, łamigłówki, zadania, nawiązujące
do historii Domu nad Łąkami, wokół którego została
zorganizowana w 2018 roku nowa przestrzeń rekreacji
mieszkańców i zabawy dla dzieci. Wykonywane
zadania pozwalają również poznać historię Domu nad
Łąkami, jako posiadłości rodziny Nałkowskich.
Rafał Pazio

Tekst Marzena Kubacz, redakcja Agata Sobczak, Henryk Konstanty
Woyciechowski (1851-1934). O założycielu naszego miasta.
Wołomin 2018, ss 36

Publikacja Urzędu Miejskiego w Wołominie
zawierająca tekst pani Marzeny Kubacz dyrektor
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie,
zredagowana przez Agatę Sobczak. To wersja
poprawiona i poszerzona artykułu zamieszczonego
w tomie czwartym „Rocznika Wołomińskiego” z 2008
roku. Zdjęcia Łukasza Rygało. Publikacja prezentuje
Henryka Konstantego Woyciechowskiego jako
właściciela dóbr wołomińskich od 1894 roku. „Warunki
przyrodnicze spowodowały, że Henryk Konstanty
Woyciechowski zamiast, jak poprzedni właściciele
Wołomina, z mozołem uprawiać ziemię, postanowił
założyć miasto” - czytamy w opracowaniu. „Podzielił
majątek na dzielnice i sporządził plan ulic, nadając im nazwy. Powstały wówczas
ulice istniejące do dzisiaj: m.in. Lipińska, Mariańska, Miła, Polna, Nowowiejska.
W centrum przyszłego miasta wyznaczył Rynek. Dwa i pół roku później rozpoczął
parcelację ziemi i sprzedaż działek pod budowę domów” - czytamy w kolejnym
fragmencie. Opracowanie prowadzi nas przez kolejne tajniki powstawania miasta
poprzez powołanie cegielni, Ochotniczej Straży Pożarnej, Komitetu Obywatelskiego,
Rady Miejscowej Opiekuńczej, samorządu. Pod koniec życia widywano Henryka
Woyciechowskiego jak spacerował żywo dyskutując. Mieszkał w dworze odległym
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od stacji kolejowej o około tysiąc kroków. Dzisiaj ze starej posiadłości ziemiańskiej
pozostały tylko stare dęby przy ulicy Powstańców i fragment alei lipowej przy
Starostwie Powiatowym. Publikacja ukazuje te fakty, przedstawia mieszkańców
tamtej epoki, opatrzona jest interesującymi, archiwalnymi zdjęciami.
Rafał Pazio

Paulina Anna Wojdyna, Notes lokalny – Duczki, dwór, właściciele,
Duczki 2017, ss 32

Zbiór wypowiedzi sformułowanych podczas
spotkania poświęconego ostatnim właścicielom
posiadłości ziemiańskiej w Duczkach (gmina Wołomin).
Przypomniano w jaki sposób trafiono na ślady dworu
i rozpoznano właścicieli, m.in. Jana Mucharskiego
należącego w dwudziestoleciu międzywojennym
do grona architektów – absolwentów Politechniki
Warszawskiej – którzy rozwijali polską sztukę
reklamową. Także jego żony Zofii, córki Felicjana
Grabowskiego. Małżeństwo zapisało się w historii
nowych Duczek. Jan i Zofia dokonali podziału na działki
i wytyczyli wiele ulic w miejscowości, co pozwoliło na
powstanie osiedla domów jednorodzinnych i określiło
współczesny charakter miejscowości. Kolejna część publikacji to zapis rozmowy
Rafała Pazio, doktor Ewy Górskiej – lekarki oraz przyjaciółki Zofii Mucharskiej,
Jacka Chyrosza – architekta, brata bliźniaka Ewy Górskiej, także znajomego
państwa Mucharskich.
Jacek Chyrosz zaprezentował Jan Mucharskiego, jako postać wybitną na polu
grafiki. „Osiągał sukcesy w latach 30 XX wieku. Był kapitalnym facetem. Miękki,
miły, przyjemny, dowcipny. Po prostu genialny. Nigdy nie chodził w garniturach,
zawsze miał lniane wdzianko, szalik, kapelusz”. „Zosia była kobietą pełną wdzięku
i uroku. Serdeczna, miła, życzliwa... Z każdym chętnie nawiązywała kontakt” charakteryzowała z kolei doktor Ewa Górska. „To przede wszystkim w Warszawie
właściciel dworu realizował się zawodowo i mógł być postrzegany jako projektant
i artysta” - podsumowuje autorka opracowania Paulina Wojdyna.
Projekt wydawniczy był realizowany we współpracy z Pracownią Multimedialnej
Kreacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wsparty przez
Starostwo Powiatowe w Wołominie i parafię MBNP w Duczkach. Autorzy tekstów
– Rafał Pazio, Paulina Wojdyna. Transkrypcje audio – Paulina Wojdyna. Redakcja
i korekta – Olga Kamińska. Opracowanie graficzne – Anna Kurdziel, Paulina
Wojdyna. Druk i oprawa – Oficyna Peryferie.
Rafał Pazio

NOTY WYDAWNICZE

493

Opracowanie zespołowe, Atlas roślin - Park przy Muzeum im. Zofii
i Wacława Nałkowskich w Wołominie, Wołomin 2018, ss 100

Publikacja wydana przy wsparciu Funduszy
Europejskich – Infrastruktura i Środowisko oraz
Funduszu Spójności na zlecenie Gminy Wołomin.
Opracowanie przygotowane przez zespół w składzie:
Katarzyna Solarek, Weronika Partycka, Grzegorz
Chmielewski, Anna Kalbarczyk, Agata Osiadacz,
Paulina Smakulska, Sylwia Bylińska, Marta Olga
Jankowska. „Zadaniem otwierającym zupełnie nowy
rozdział w historii Wołomina, była budowa Parku przy
Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich” - informuje
we wstępie burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
„U podnóża muzeum, królujące dotąd bezładne trawy
i chwasty, rozsiewające się na podmokłym terenie
przeobraziliśmy w ogród dydaktyczny z licznymi strefami
relaksu i rozbudowanym placem zabaw. Stworzyliśmy alejki dydaktyczne, które
w naszym zamyśle będą służyły edukacji ekologicznej i rozbudzaniu zainteresowań
botanicznych. Różnorodność zastosowanych nasadzeń i ilość gatunków roślin
skłoniły nas do wydania niniejszego atlasu jako przewodnika po parku” - dodaje
burmistrz Elżbieta Radwan.
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich powstało w 1992 roku, jako miejsce
poświęcone twórczości i życiu patronów. Obecna przebudowa parku wokół muzeum
sprawia, że można tam znaleźć spokój i wytchnienie w połączeniu kultury i rozrywki.
Z kolei album zawiera informacje o rozmieszczonej w parku roślinności, która jest
jego podstawą. Są tam opisy drzew, krzewów, pnączy i krzewinek, bylin, łąki kwietnej.
„Wierzę, że zostaną Państwo oczarowani tym miejscem, a jego historia zachwyci Was
na nowo” - podsumowuje burmistrz Wołomina. Niewątpliwie spacer w przestrzeni
roślin w przewodnikiem pozwala na głębsze poznanie otaczającej nas przyrody.
Rafał Pazio

Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie, WE SAVED EUROPE
– Bitwa pod Ossowem 1920, Ossów 2017, ss 18

„WE SAVED EUROPE” to katalog wystawy wydany przez Samorządową Instytucję
Kultury w 2017 roku. Treści i grafiki prezentowane w publikacji były pokazywane
podczas wystawy organizowanej w Parlamencie Europejskim. Wydarzenie miało
miejsce w lipcu 2017 roku. Opracowanie zawiera informacje o położeniu Ossowa
i okolicznościach znalezienia się w miejscowości bolszewików w 1920 roku.
Następnie zaprezentowane są informacje o narodowej mobilizacji i znaczeniu
obrony kraju przez ludność cywilną. Kolejne karty wskazują na podstawę planu
uderzenia na sowietów i uświadomienie sobie zniszczeń, które nieśli przemierzając
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polską ziemię. Kolejna plansza wskazuje
na kulisy walki propagandowej i próbę
wpisania Polski w grę wielkich mocarstw.
Ossów stał się bramą do stolicy.
Dlatego doszło tu do krwawych walk,
aby Warszawa nie została zdobyta.
Odbiorcom katalogu zaprezentowano
także zaangażowanie w walkę młodych
ludzi, uczniów, harcerzy, skautów i rolę
kapłana – wychowawcy księdza Ignacego
Skorupki, który w Ossowie zginął. Następna
plansza to prezentacja polskich dowódców
i skutecznej kontrofensywy. Na końcowych
kartach ukazane zostały wywiad wojskowy
i wsparcie naszych przyjaciół z innych państw: Stanów Zjednoczonych, Węgier
i Francji. Całość wydana w przystępnym formacie i atrakcyjnej, nowoczesnej szacie
graficznej.
Rafał Pazio

Mirosław Bujalski, Biskup Marcin Załuski – 1700 – 1768 –
Dobroczyńca Kobyłki. Wspomnienie w 2500 rocznicę śmierci,
Kobyłka 2018, ss 6

Publikacja poświęcona Marcinowi Załuskiemu, jako
najważniejszej postaci w historii Kobyłki. Przez lata
był zapomniany. Nie było materiałów na jego temat.
O Załuskich wspominano jako o fundatorach pierwszej
publicznej biblioteki w Polsce. Postać prezentuje
Mirosław Bujalski, historyk i regionalista. Biskupa
Marcina Załuskiego przedstawia przede wszystkim
jako budowniczego kościoła Świętej Trójcy w Kobyłce,
dziś bazyliki, „perły baroku” na Mazowszu. „Wchodząc
do środka świątyni widzimy, jak kościół mieni się feerią
barw. Dostrzegamy spójną i przemyślaną kompozycję
malarską. W prezbiterium za ołtarzem na całej jego
szerokości wymalowana jest duża scena Pokłonu
Pasterzy, wyżej w górze Trójca Święta, a między nimi
w okrągłym, rozglifowanym otworze obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Natomiast w kopule koncert anielski. Najpiękniejszy i zarazem największy
fresk to wielopostaciowa kompozycja Triumfu i Adoracji Eucharystii, która zajmuje
całe sklepienie nawy głównej. Widok ten wprawia w osłupienie” – opisuje Mirosław
Bujalski. Publikacja była kolportowana podczas uroczystości związanej z 250
rocznicą śmierci fundatora obecnej „perły baroku” na Mazowszu.
Rafał Pazio
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Anna Wojtkowska, Za bramą wiecznego spokoju. Zwykli niezwykli
związani z Ziemią Wołomińską. W stulecie Odrodzonego Państwa
Polskiego (1918 – 2018), t. 1 – 2, Wołomin 2018
Wołomińskie pokolenia

Refleksja historyczna wiedzie ku początkom XVII
wieku. Oto 29 października 1611 roku w Warszawie
car Wasyl IV Szujski, pojmany do niewoli, złożył hołd
królowi Zygmuntowi III Wazie. Historyczną scenę
uwiecznił później między innymi mistrz Jan Matejko,
na obrazie zatytułowanym „Hołd ruski”. Wydarzenie
było rezultatem zwycięskiej bitwy pod Kłuszynem,
4 lipca 1610 roku, w której hetman Stanisław
Żółkiewski rozbił liczniejszą armię moskiewską.
Wkrótce wojska Żółkiewskiego zajęły Moskwę.
Nastąpił czas największych sukcesów polskiej polityki
wschodniej. Jednak pół wieku później minęły czasy owej świetności. W roku 1667,
w wyniku wieloletnich, straszliwie wyniszczających wojen z Moskwą, Rzeczpospolita
podpisała niesławny i brzemienny w skutki rozejm andruszowski. Był to bardzo zły
kompromis i prawdziwy przełom w relacjach na wschodzie kontynentu, wynikający
w znaczącej mierze z braku jedności wewnętrznej i wojny domowej w Rzeczypospolitej
(rokosz Jerzego Lubomirskiego przeciwko królowi Janowi Kazimierzowi i wojna
domowa). Rzeczpospolita nie tylko utraciła znaczącą część swojego terytorium, lecz
także – co bardziej istotne – inicjatywę polityczną i geopolityczną w zmaganiach
z Moskwą, której już nigdy nie odzyskała.
Upadek polityczny u schyłku XVIII wieku i zabory przyniosły olbrzymie zmiany
na obszarze Rzeczypospolitej, odmienne relacje polityczne, obce w większości
obyczaje i język. Kresy wschodnie państwa znalazły się w orbicie wpływów
cywilizacji wschodniej, co oznaczało regres o wymiarze cywilizacyjnym i kulturowym.
Gwałtownie zmieniły się uwarunkowania ekonomiczne, gdyż zerwaniu uległy
wielowiekowe więzi łączące poszczególne ziemie Rzeczypospolitej. W ich miejsce
wprowadzono granice celne oraz odmienne systemy zarządzania: zmienił się
ustrój i administracja. Kształtującą się od wieków demokrację, jedną z najbardziej
rozwiniętych w Europie, zastąpiły monarchie absolutne oraz systemy autorytarnoopresyjne. Ludność polska stała się w państwach zaborczych dyskryminowaną
na ogół i represjonowaną mniejszością. Wielokulturowa Rzeczpospolita Obojga
Narodów stała się obszarem eksperymentów społecznych. Zabory przyczyniły się
do powstania wyraźnych różnic cywilizacyjnych oraz separatyzmów regionalnych.
Zaborcy dążyli do ich pogłębienia oraz inspirowali antagonizmy narodowe i etniczne,
nawet tam gdzie one dotąd nie istniały. W rezultacie młode politycznie społeczności
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na kresach wschodnich państwa były coraz mniej zainteresowane jego restytucją
w dawnych granicach.
Wiek XIX był w całej Europie okresem doniosłych przemian w skali globalnej
i dynamicznego rozwoju. Wiek pary i elektryczności oraz wynalazków technicznych
w niespotykanej dotąd mnogości ukształtował Stary Kontynent jako dominującą
na świecie siłę polityczną i prawdziwą „elektrownię świata” (w sensie dosłownym
i przenośnym). Kształtowały się wówczas silne organizmy państwowe oraz
dokonywał nowy podział świata. Nastąpił niespotykany dotąd rozwój oświaty
i opieki zdrowotnej, wzrósł w Europie standard życia, rozpoczął się okres masowej
produkcji, konsumpcji i kultury. Polacy w przemianach owych uczestniczyli
w stopniu nader ograniczonym, gdyż nie mając własnego państwa, nie byli
podmiotem stosunków międzynarodowych. Wykorzystywano jedynie polski dorobek
i znaczący wkład kulturowy w rozwój cywilizacyjny Europy, zapominając, iż w samym
sercu kontynentu istniało niegdyś państwo, które współdecydowało o jego losach.
Ziemie Rzeczypospolitej traktowano jako dogodny obszar eksploatacji, nie dbając
o jego zrównoważony i perspektywicznie uzasadniony rozwój. Z przytłaczającą,
negatywną spuścizną zaborów Polacy borykali się przez kilka następnych pokoleń,
a wiele z nich pozostawiło wyjątkowo trwałe, widoczne do dzisiaj ślady w mentalności,
języku, obyczajach, a nawet w zakresie rozwiązań cywilizacyjnych (np. sieć
kolejowa i drogowa), zdecydowanie bardziej rozwinięta na kresach zachodnich),
rozwoju przemysłu, eksploatacji bogactw naturalnych, etc. Restytucja państwa
polskiego w latach 1918–1922 była możliwa dzięki kilku czynnikom: pomyślnej
koniunkturze politycznej przełomu XIX i XX wieku, na którą czekano od ponad stu
lat, oraz dzięki uporczywemu dążeniu do wolności kilku pokoleń Polaków. Wielka
w tym dziele zasługa elit politycznych, w równym stopniu pochodzących ze wszystkich
zaborów, a także całego społeczeństwa, coraz bardziej dojrzałego politycznie
i świadomego swej narodowej tożsamości – rozszerzającego się poczucia polskości.
Kształtowało się ono w ogniu powstań narodowych oraz na żmudnej i pozornie
mało wdzięcznej niwie pracy organicznej. Polacy jako całość, w coraz większym
stopniu stawali się narodem „politycznym”, świadomym swych celów. W wymiarze
duchowym natomiast okres niewoli i związanych z nią traumatycznych doświadczeń
był swoistym katharsis1. przyczyniając się nie tylko do odnalezienia przestrzeni
politycznej narodu w zmieniającej się konfiguracji międzynarodowej, lecz także do
specyficznego rozwoju polskiej kultury okresu romantyzmu i pozytywizmu.
Niepodległość Rzeczypospolitej była w swej istocie sprawą nie tylko samych
Polaków, lecz także problemem politycznym o wymiarze europejskim. Wśród wielu
realistycznie myślących obserwatorów i uczestników ówczesnej europejskiej sceny
politycznej dojrzewała świadomość, iż ponad dwudziestomilionowy naród, tworzący
do niedawna duże i liczące się państwo, naród o bogatej przeszłości i kulturze
stanowiącej część europejskiego dziedzictwa cywilizacyjnego, silny poczuciem

własnej tożsamości – dąży do odzyskania należnej mu pozycji w szeregu innych
nacji Starego Kontynentu. Na wywalczoną wysiłkiem kilku pokoleń niepodległość
złożyły się zarówno ponawiane cyklicznie i okupione krwią zbrojne powstania, jak
też – w równym stopniu – wysiłek intelektualny wybitnych Polaków, wzbogacających
kulturę narodową i dbających o zachowanie narodowej tożsamości.
Wskazać należy także rzecz nader istotną, a zwykle niezauważaną, obszar
Rzeczypospolitej miał w skali europejskiej znaczenie szczególne, unikatowe
i ponadregionalne. Rzeczpospolita Obojga Narodów zyskała niegdyś w Europie
miano przedmurza chrześcijaństwa (antemurale christianitatis). Tym terminem
posługiwała się niekiedy, poczynając od wieków XV i XVI polska dyplomacja, lecz
także wybitni myśliciele epoki, jak Nicolo Machiavelli czy Erazm z Rotterdamu.
Wskazywano w ten sposób na chrześcijaństwo, jako jeden z filarów kultury
zachodniej, podobne swym znaczeniem do antyku, grecko-rzymskiej spuścizny
kulturowej. Szczególną częścią owego antemurale były ziemie Wielkiego Księstwa
Litewskiego: to nie tylko wschodnie kresy Rzeczypospolitej Obojga Narodów, lecz
i cywilizacji zachodniej. Było to właśnie swoiste antemurale, przedmurze Europy,
broniące jej mieszkańców przed najazdami obcych, wówczas przeważnie Azjatów.
Tutaj właśnie trwało od wieków zderzenie kultur i związana z tym wymiana wartości
kulturowych. Jako przykład owych zmagań przywołuje się niekiedy bitwę pod
Wiedniem, 12 IX 1683 roku. Wówczas właśnie – przypomnijmy - Jan III Sobieski,
król Rzeczypospolitej dowodzący wojskami europejskiej koalicji, pokonał wezyra
Kara Mustafę, co zapobiegło dominacji tureckiej (islamskiej) w Europie środkowej
i wschodniej, a z pewnością także w zachodniej. Bitwa pod Wiedniem, prócz
znaczenia militarnego i politycznego, nade wszystko decydująco wpłynęła na
kulturową tożsamość Europy. Wówczas Europa doceniła znaczenie zmagań pod
Wiedniem, wyrażając wdzięczność polskiemu monarsze. Świadomość znaczenia
owej wiktorii współcześnie nie jest, niestety, powszechna wśród europejskich elit.
Podobne znaczenie - obrony Europy przed bolszewicką (azjatycką) inwazją miała bitwa warszawska, przełomowa część wojny polsko-bolszewickiej, która
rozpoczęła się 13 sierpnia 1920 roku, nazwana po latach przez Edgara Vincenta
wicehrabiego d’Abernon2, „osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”.
Rozpoczęły ją działania bolszewickich dywizji strzeleckich na przedmoście
warszawskie w Radzyminie. W powszechnej świadomości bitwa ta kojarzona
była z walkami o to miasto oraz szczególnie o miejscowość Ossów (podczas
boju pod Ossowem i Leśniakowizną, od jednej z salw zginął ks. Ignacy Skorupka,
kapelan I batalionu 236 pułku piechoty Armii Ochotniczej imienia Weteranów
1863 r.). Działania zbrojne zwane bitwą warszawską stanowiły kulminację wojny
polsko-bolszewickiej, a polskie zwycięstwo w bitwie warszawskiej w powszechnej
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(gr. „oczyszczenie”; wszak „cierpienie jest nauczycielem” – Ajschylos, „Agamemnon”).
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Edgar Vincent d’ Abernon był dyplomatą i finansistą, w latach 1920 -1926 ambasadorem brytyjskim w Berlinie,
a w roku 1920 członkiem międzysojuszniczej misji dyplomatycznej w Warszawie. Autor książki: The eighteenth
decisive battle of the Word: Warsaw 1920, London 1931 (przekład polski: Osiemnasta decydująca bitwa
w dziejach świata, pod Warszawą 1920 r., Warszawa 1932).
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świadomości urosło do rangi „cudu nad Wisłą”. Ziemia Wołomińska, to z pewnością
miejsce w kraju szczególne.
Biografistyka jest z pewnością niełatwą częścią ars historia, wymagającą
odpowiedniego warsztatu, profesjonalizmu i oddania, jednym słowem najwyższego
stopnia wtajemniczenia. Do połowy XX wieku rozwijała się polska biografistyka
nader pomyślnie, po czym nastąpił regres. W nieodległej przeszłości, w państwie
komunistycznym ta część nauk historycznych była deprecjonowana, spychana na
margines badań naukowych, nie mieściła się bowiem w dominujących wówczas
kanonach ideologicznych. Zamiast tworzonej przez ludzi historii propagowano bliżej
nieokreślony, enigmatyczny „proces dziejowy”, przebiegający „obiektywnie”, a więc
niezależnie od kogokolwiek. Sprawcą wszystkiego był jedynie tajemniczy platoński
Demiurg (spotykany później także u Hegla). Rozwinąć się zatem w pełni mogła
biografistyka ponownie dopiero poczynając od lat dziewięćdziesiątych XX wieku,
gdy powolnej transformacji uległ panujący od dziesięcioleci system polityczny,
a komunizm dekompozycji. Wówczas też powrócono, jak niegdyś w okresie Drugiej
Rzeczypospolitej i wcześniej, do prawdziwych, nie obarczonych ideologią, badań
biograficznych. Powstawać zaczęły także regionalne w tym zakresie inicjatywy.
Badania regionalne, zwane też niekiedy kolokwialnie regionalistyką, prócz
niewątpliwych, godnych podkreślenia naukowych efektów – mają bardzo istotny
aspekt społeczny, ba – narodowy. Są potrzebne. Współczesny język dyskursu
publicznego, zwłaszcza widoczny w niektórych mediach, bardzo nieprecyzyjnie
posługuje się terminami: naród, narodowość, nacjonalizm, społeczeństwo. Ten
ostatni termin coraz częściej zastępuje słowo „naród” czy „Polacy”. A przecież są
to w sensie semantycznym określenia bardzo jednoznaczne. Społeczeństwo to
zbiorowość zdecydowanie luźniej z sobą powiązaną, w przeciwieństwie do narodu.
Nie wystarczy mówić po polsku by być Polakiem – to przecież bardzo proste i –
wydaje się – zrozumiałe dla każdego „członka społeczeństwa”.
Dzieło autorstwa Anny Wojtkowskiej to praca nader obszerna, by nie rzec,
monumentalna. Słownik zawiera noty biograficzne 1203 osób. Są to ludzie
oświaty, nauki, kultury, działacze społeczni i niepodległościowi związani z Ziemią
Wołomińską, rzemieślnicy, etc. Byli częścią lokalnej społeczności i aktywnie ją
współtworzyli. Pozostawili na niej widoczne ślady swojego istnienia. Konstrukcja
słownika pod względem merytorycznym i formalnym nie budzi zastrzeżeń natury
zasadniczej, tym bardziej, iż podyktowana została konkretnym materiałem
źródłowym, z którego wynikała cała koncepcja merytoryczna. Pieczołowicie
opracowane biogramy zamieszczono według kryterium terytorialnego. Kluczem
są bowiem miejsca spoczynku ludzi związanych z Ziemią Wołomińską (ogółem
108 cmentarzy rozrzuconych na całym niemal globie). Całość wyróżnia się
pod względem zakresu podjętego wysiłku badawczego. Także z tego powodu,
iż ramy chronologiczne pracy są szerokie, od XVIII wieku po czasy współczesne.
Zasadniczą część merytoryczną uzupełniają: obszerna bibliografia, wykaz skrótów

oraz indeks osób. Imponujący i ze wszech miar godny podziwu jest zatem wysiłek
heurystyczny Autorki, która wykonała godną uznania, rozległą i złożoną kwerendę
archiwalną oraz biblioteczną. Stanowi ona solidną, gdyż wyczerpującą podstawę
źródłową pracy oryginalnej i odkrywczej. Wykorzystano między innymi materiały
z kilkunastu archiwów, liczne dokumenty, kroniki, prasę, etc. Adekwatny jest
także wybór literatury przedmiotu. Pieczołowicie opracowane noty biograficzne
skonstruowane zostały według właściwego schematu rzeczowego i zaopatrzone
w część źródłową i literaturę przedmiotu. Imponują głębią przekazu merytorycznego
i wnikliwością badawczą. Liczne fotografie poszczególnych dramatis personae
dopełniają całości.
Rzecz zrozumiała, zwłaszcza w toku realizacji tak obszernego projektu, nie
ustrzegła się Autorka nielicznych usterek, o których także należy wspomnieć. Pewne
wątpliwości budzą, w nielicznych przypadkach, kryteria doboru postaci, których
zasługi dla Ziemi Wołomińskiej nie są dostatecznie jasne. Inne szczegółowe uwagi
dotyczące zwłaszcza kwestii warsztatowych zamieszczono w maszynopisie pracy,
gdy znajdowała się ona na etapie prac edytorskich - i obecnie są już nieaktualne.
Prócz powyższych, niewielkich zresztą, niedostatków, merytorycznie oraz
warsztatowo pracę uznać należy za świetnie napisaną, zgodną z zasadami sztuki,
i rzetelnie przemyślaną, a zwłaszcza potrzebną, gdyż wypełniającą historiograficzną
lukę. Jej podstawowe cele, zarówno badawcze, lecz i społeczne z pewnością zostały
w pełni zrealizowane. Praca nader pozytywnie wyróżnia się na tle wielu innych
w kraju tego typu inicjatyw edytorskich głębią merytorycznego przekazu.
Warta podkreślenia jest w związku z tym sama idea dzieła. Imponujący
swoją objętością i pieczołowitością w zakresie realizacji słownik uczy, wzorem
dziewiętnastowiecznych twórców pracy organicznej, obywatelskości, współtworzy –
na lokalną skalę – społeczeństwo obywatelskie. Uczy polskości, pamięci o swoich
korzeniach, o narodzie. Jest to dzieło nie tylko w sensie naukowym potrzebne lecz
i mądre – w potocznym i szerokim rozumieniu – byśmy, będąc od zawsze częścią
Europy i współtworząc przez wieki jej tożsamość i kulturę, nie stali się jedynie
jednym z regionów Unii Europejskiej.
Historię tworzą ludzie, a zachowanie ich dzieła w zbiorowej pamięci jest
bardzo ważną częścią pracy historycznej. Tworzy się w ten sposób tożsamość
regionalna i ponadregionalna (narodowa). Prezentowana praca ma znaczenie
kulturotwórcze, lokalną historię wpisując do kanonu ogólnopolskiego. Ziemia
Wołomińska – powtórzmy - to ważny obszar polskiej państwowości i polskości –
warto o tym pamiętać. Setna rocznica restytucji państwa to z pewnością doskonała
okazja do historycznej refleksji nad dokonaniami pokoleń, które codzienną pracą
tworzyły polską kulturę i polskość w każdym jej wymiarze. Prezentowana praca
jest wspaniałym hołdem i podziękowaniem dla tych którzy byli i przeminęli, a
jednak pozostawili po sobie trwały, niezniszczalny ślad. Z całą pewnością Autorka,
pani Anna Wojtkowska w pełni zrealizowała ambitne zamierzenie, tworząc dzieło
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o wartości historycznej. Służyć ono będzie zarówno przyszłym pokoleniom badaczy
narodowych dziejów, jak też wszystkim, zainteresowanym problematyką przeszłości
Ziemi Wołomińskiej. Na uwagę zasługuje też staranna, na wysokim poziomie, szata
edytorska, godna wspaniałego przedsięwzięcia.
Prof. Grzegorz Łukomski
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
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lipiec 2017 - czerwiec 2018
LIPIEC 2017
1 lipca
Na terenie Kupieckiego Centrum Handlowego przy al. Armii Krajowej 49 powstał
największy wołomiński mural. Przedstawia panoramę miejską z wyeksponowaną
przestrzenią handlową. Tworzeniu muralu towarzyszyła impreza utrzymana
w klimacie hip-hopowym.
2-4 lipca
VI Międzynarodowy Młodzieżowy Memoriał Małgorzaty Dydek na OSiR Huragan.
Pierwsze miejsce w turnieju zajęła reprezentacja Turcji, na drugim znalazły się
Polki przed Czeszkami, najsłabiej wypadły Rumunki. Specjalną nagrodę z rąk
Ryszarda Zahna, pierwszego trenera Małgorzaty Dydek przyjęła jednak właśnie
zawodniczka z Rumunii Claudia Sandu, która zaimponowała swoją postawą na
boisku. Najlepszym strzelcem uznano Polkę Weronikę Hipp, która okazała się
również MVP całego turnieju. Nagrodę Małgorzaty Dydek dla najlepiej blokującej
i zbierającej otrzymała Martyna Kowalska.
7 lipca
W ramach projektu Parkogranie w parku im. B. Wodiczki odbył się koncert Bum
Bum Orkestar. Żywiołowe bałkańskie rytmy sprawiły, że koncert przerodził się
w potańcówkę.

502

KRONIKA WOŁOMINA

14 lipca
Gmina Wołomin była honorowym partnerem uroczystych obchodów Święta Francji
w Ambassade de France en Pologne. Gminę podczas wydarzenia reprezentowała
burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Ambasador Pierre Levy na początku
swojego przemówienia nawiązał do Wołomina, naszej dwustronnej współpracy
i historycznego dziedzictwa 1920 roku, gdy Francuska Misja Wojskowa realnie
pomogła Polsce w zwycięskiej walce z bolszewickim najazdem.
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24 lipca
W Wołominie uroczyście obchodzono 98. rocznicę powołania Policji Państwowej.
Wręczono policjantom odznaczenia resortowe i akty mianowania na wyższe
stopnie policyjne. Srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczono 3
funkcjonariuszy, brązową odznaką „Zasłużony Policjant” – trzech funkcjonariuszy,
brązowym medalem za zasługi dla Policji wyróżniono 5 osób. Awanse na wyższy
stopień policyjny otrzymało łącznie 118 funkcjonariuszy z jednostek i komórek
organizacyjnych wołomińskiej Komendy.
30 lipca
„Babroszki lecą w kosmos” to letnie przedstawienie interaktywne dla dzieci, które
wystawiono w parku im. B. Wodiczki. Podczas spektaklu dzieci poznały historię
sympatycznych stworków – Babroszków, które pewnego dnia postanawiają polecieć
w kosmos. W tę podróż zabrały wołomińskie dzieci.
SIERPIEŃ 2017

22 lipca
Teatr na leżakach w Parku Bohdana Wodiczki. Podczas lipcowego widowiska
w Wołominie widzowie mogli obejrzeć najnowszą sztukę Teatru Pijana Sypialnia
zatytułowaną „Sztuczki”.

1 sierpnia
Obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach wydarzenia
odbyło się widowisko historyczne (inscenizacja) na ulicy Żelaznej w Wołominie,
złożenie kwiatów pod tablicą łączniczki Teresy Bartnik oraz uroczysta msza święta.
Równo o 17:00, w godzinie „W”, w całym mieście zawyły syreny alarmowe.
8 sierpnia
Wołomińska Rada Seniorów gościła reprezentantów organizacji i grup senioralnych
z terenu powiatu żyrardowskiego. Blisko 40 osób odwiedziło nasze miasto w ramach
wyjazdu studyjnego zatytułowanego: Poznajemy Rady Seniorów. Goście z powiatu

504

KRONIKA WOŁOMINA

żyrardowskiego mieli możliwość zdobycia nowych doświadczeń i informacji, które
pozwolą im utworzyć rady senioralne także na ich terenie.
11 sierpnia
W ramach projektu Parkogranie w parku im. B. Wodiczki odbył się koncert Edyty
Góreckiej.

14 sierpnia
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920.
Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podpisał list intencyjny
dotyczący współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojewody Mazowieckiego,
Starostwa Powiatowego w Wołominie, Gminy Wołomin i Gminy Zielonka przy
realizacji przedsięwzięcia budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.
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14 sierpnia
Pierwsza część obchodów 97. rocznicy „Cudu nad Wisłą” – odsłonięcie tablicy
upamiętniającej udział Francuskiej Misji Wojskowej w Bitwie Warszawskiej 1920
roku oraz apel poległych.
15 sierpnia
Drugi dzień obchodów 97. rocznicy „Cudu nad Wisłą” – msza święta oraz koncerty:
Groovebusterz, Maczo oraz Zenona Martyniuka. Na zakończenie festynu odbył
się spektakularny pokaz laserowy połączony z muzyką na żywo. Show na
diamentowych skrzypcach dała Agnieszka Violin, która w mistrzowski sposób
połączyła znane wszystkim muzyczne przeboje z ruchem oraz światłem. Tego dnia
po raz kolejny funkcjonowała bezpłatna linia autobusowa 1920, obsługiwana przez
zabytkowy autobus Jelcz 043.

16 sierpnia
W związku z apelem Burmistrza Czerska (gminy w Borach Tucholskich, dotkniętej
katastrofalnymi huraganami) dotyczącym udzielenia pomocy, Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan podjęła decyzję o wysłaniu do gminy Czersk w dniu 17 siepnia
strażaków z gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. W akcji w rejonach objętych
kataklizmem udział wzięło dwunastu strażaków (6 strażaków z OSP Wołomin
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oraz 6 z pozostałych jednostek z terenu gminy) oraz 2 średnie wozy bojowe wraz
ze sprzętem do pomocy w usuwaniu skutków tych zdarzeń. Strażacy zajmowali
się wycinką poskręcanych wichurą drzew. Na terenie dotkniętym zniszczeniami
pomagali przez 7 dni.
22 sierpnia
Kolejny raz wołomińscy wędkarze i sympatycy wędkarstwa spławikowego spotkali
się na corocznej imprezie organizowanej w ramach obchodów rocznicy Cudu nad
Wisłą – Pucharze Wołomina. Areną zmagań, które zostały objęte Patronatem
Burmistrza Wołomina było starorzecze Bugu w okolicach Kani Polskiej – tzw.
Brachnia. Na podium stanęli kolejno: Kazimierz Radomski, Paweł Has oraz Tadeusz
Adamkiewicz.
25 sierpnia
Ostatnie tego lata Parkogranie w parku im. B. Wodiczki – koncert Drabina Jakuba
Trio.

27 sierpnia
Wołomin był gospodarzem Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynek, które
zorganizowano na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”. W ramach
wydarzenia wystąpili m.in. Kapela Ludowa Mazowszanie, Ludowy Zespół
Artystyczny Promni oraz kabaret Czwarta Fala. Gwiazdą wieczoru była Partycja
Markowska, która dała koncert wraz z zespołem. Jak co roku odbył się przemarsz
kolorowego korowodu dożynkowego, uczestnicy podzielili się chlebem oraz
przyznali tytuł najsłodszej gospodyni.
WRZESIEŃ 2017
1 września
W Wołominie uroczystości rocznicowe związane z 78. rocznicą wybuchu II Wojny
Światowej rozpoczęły się mszą świętą w intencji poległych i pomordowanych
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podczas wojny. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem poświęconym bohaterom
Ziemi Wołomińskiej poległym w latach 1939-1945 oraz pod Pomnikiem ku czci
pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1944 (Plac 3 Maja w Wołominie).
2-3 września
Na Orliku przy Szkole Podstawowej numer 3 im. J. Piłsudskiego odbył się
II Amatorski Turniej Koszykówki – tzw. Trójki Koszykarskie. Zawody objęła
patronatem burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
3 września
Odbył się rodzinny festyn „Sławkowe pożegnanie lata” zorganizowany ze środków
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego. Na scenie zobaczyliśmy Bartłomieja
Domańskiego, który poprowadził przyśpieszony kurs Zumby, Kabaret Polefka,
aktorów z Agencji Artystycznej Bajlandia z animacją dla dzieci. Podczas koncertowej
części pikniku wystąpili: Andrzej Węgorz Jaworski, wołomiński Maczo, czyli Maciej
Kuśmierz oraz panie z zespołu Top Girls. Całe wydarzenie zakończyła zabawa
taneczna poprowadzona przez Dj Koti.

10 września
Miejski Dom Kultury w Wołominie otworzył się na mieszkańców prezentując
propozycję działań na nadchodzący rok edukacyjny. Na Dni Otwarte przygotowano
wiele atrakcji – warsztaty, lekcje pokazowe, zajęcia ruchowe, plener malarski,
rękodzieło oraz strefę malucha. Wszystko po to, aby móc przybliżyć ofertę MDK
i pokazać, jak fajnie i kreatywnie można spędzić czas rozwijając swoje pasje.
11 września
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan została doceniona w konkursie „Kobiety
Sukcesu Mazowsza 2017”. Nagrodę przyznawała kapituła. Wręczenie statuetek
odbyło się 23 września.
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13 września
Poznaliśmy listę zwycięskich projektów Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego
2018. W głosowaniu, które trwało od 18 sierpnia do 4 września 2017 roku
mieszkańcy oddawali swój głos na najlepsze projekty WBO2018 wypełniając
kartę do głosowania elektronicznie lub tradycyjnie za pomocą karty papierowej.
Oddano łącznie 16.462 głosów na 7555 kartach do głosowania (w tym 1737 kartach
elektronicznych oraz 5818 kartach papierowych).
16 września
Obchody Dnia Sybiraka: msza święta w kościele Matki Bożej Królowej Polski,
przemarsz ulicami miasta na skwer przy ulicy Orwida, uroczystości przy obelisku
poświęconym pamięci Zesłańców Sybiru i osób represjonowanych w latach
1939-1956, występ młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie
w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości.
19 września
Podpisanie umowy na dofinansowanie „Termomodernizacji zespołu obiektów
użyteczności publicznej w Gminie Wołomin”. W ramach projektu zostaną
zrealizowane inwestycje z zakresu termomodernizacji budynków: Zespołu
Szkół nr 5, Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, Zespołu Szkół w Czarnej,
budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”. Wartość dofinansowania stanowi
kwota 3.085.733,08 zł, a całkowity koszt inwestycji zaplanowanych do realizacji
z wykorzystaniem tych środków wynosi 3 857 166,36 zł. Dofinansowanie stanowi
85% kosztów kwalifikowanych.
20 września
Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne planu miejscowego Centrum
– „Jaki plan na Centrum Wołomina” odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wołominie.
24 września
Pierwszy Uliczny Maraton Tańca i Uśmiechu – projekt wybrany przez mieszkańców
z Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego. Maraton rozpoczął się paradą z Pasażu
Osiedla Niepodległości na Plac 3 Maja. Kolorowy korowód prowadzony przez Miejską
Orkiestrę oraz tancerki z Samba Art zachęcał mieszkańców do przyłączenia się do
wspólnej zabawy. Na Placu 3 Maja można było uczestniczyć w licznych warsztatach
i pokazach prowadzonych przez mistrzów tańca i instruktorów z zaprzyjaźnionych
szkół. Wszystkim występom towarzyszyła niezwykle pozytywna energia, która
udzielała się wszystkim obecnym na wydarzeniu. Zwieńczeniem tanecznego dnia
były koncerty zespołów: Mazowszanie, Kolorofonia, Mamadou&Sama Yoon oraz
All Stars Dancing Band.

26 września
Kolejne „Kulturalne Wtorki w Klubie Seniora Słoneczna” organizowane w ramach
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem wołomińscy seniorzy bawili
się pod hasłem „Bal na Gnojnej”, a grała dla nich Muzyczna Scena Młodych.
29 września
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbył się pierwszy po wakacyjnej przerwie
wernisaż. Tym razem swoje prace pokazała wołominianka Krystyna Pisarska.
Inspiracją do ich powstania są piękne kompozycje kwiatowe oraz pejzaże i martwa
natura.
29 września
Miejski Dom Kultury na swojej scenie gościł aktorów z grupy Artystyczny Raban,
którzy wystawili komedię „Nie-Me Kino” – kolejne dzieło mieszkańca Wołomina
Piotra Stawskiego. Ciekawy splot zdarzeń, nieoczywista fabuła i poruszane wątki
spodobały się przybyłej publiczności, która gromkimi brawami nagrodziła aktorską
pracę.
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PAŹDZIERNIK 2017
1 października
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Miejskim Domu Kultury wystąpił
Kabaret Moherowe Berety. Cztery niezwykle charyzmatyczne panie przez ponad
godzinę bawiły świetnymi skeczami oraz piosenkami. Brawom nie było końca,
a najlepszą zapłatą za występ był uśmiech na twarzach obecnych na występie
seniorów.
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Wieku. W wydarzeniu oprócz słuchaczy uczestniczyły władze miasta, zaproszeni
goście, zarząd uniwersytetu oraz lokalne media. Zwieńczeniem inauguracji był
występ piosenkarki Danuty Stankiewicz.
6 października
Odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie z cyklu Wołomińskich
Wieczorów Filmowych. Zaprezentowano filmy „Śmietanka Towarzyska” oraz
„Casablanca” – dwie kompletnie inne projekcje, z dwóch różnych epok, a jednak
znalazły wspólny mianownik. Spotkanie poprowadziła Ewelina Dzięcioł.
7 października
Odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Wołomińskiego Uniwersytetu
Dziecięcego. W tym roku do grona „studentów” dołączyło 20 nowych adeptów
nauki, którym indeksy wręczyła Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Wykład
inauguracyjny pt. „Podróże małe i duże” poprowadził podróżnik i redaktor Andrzej
Pasławski.

3 października
W Tatrach zginął Przemysław Żach, młody alpinista z Wołomina. W 2016 roku
Przemysław wraz z grupą młodych mieszkańców Wołomina zdobył szczyt Mont
Blanc. Wyprawę patronatem objęła Burmistrz Elżbieta Radwan, przekazując
alpinistom flagę Wołomina, która dotarła z nimi na szczyt Mont Blanc.
4 października
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyły się eliminacje gminne IX Powiatowego
Konkursu Poetyckiego „Spotkanie z twórczością ks. Jana Twardowskiego”. Do
przesłuchań konkursowych zgłosiło się 44 uczniów z wołomińskich szkół. Do
konkursu finałowego zakwalifikowali się:
- Dominik Satora (I kategoria wiekowa)
- Klara Satora (II kategoria wiekowa)
- Lidia Kwasiborska (II kategoria wiekowa)
- Julia Kowalczyk (II kategoria wiekowa)
- Michał Bulaszewski (II kategoria wiekowa)
- Dominika Żochowska (III kategoria wiekowa)
- Wiktoria Kochmańska (III kategoria wiekowa)
- Adrianna Ładno (III kategoria wiekowa)
- Julia Rudnicka (III kategoria wiekowa)
5 października
Inauguracja kolejnego roku akademickiego w Wołomińskim Uniwersytecie Trzeciego

14 października
Miejski Dom Kultury w Wołominie był gospodarzem wołomińskich obchodów XIV
Ogólnopolskiej Kampanii Społeczno-Edukacyjnej Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum
to też życie”. W wydarzeniu uczestniczyli organizatorzy uroczystości – dyrektor
hospicjum Opatrzności Bożej ksiądz Dariusz Czupryński wraz z pracownikami oraz
zaproszeni goście: przedstawiciele duchowieństwa, władze samorządowe, osoby
związane z powstawaniem i działalnością hospicjum. Tematem przewodnim Dni
Hospicyjnych był „Opiekun Rodziny – nie musi być sam”, a prelekcję na ten temat
przygotowała psycholog Danuta Zalewska-Rukat. Na zakończenie części oficjalnej
ksiądz Dariusz Czupryński wręczył statuetkę „Złotej Róży” Bogdanowi Domagale
z firmy DJCHEM Chemicals Poland za wsparcie działalności wołomińskiej placówki.
Zwieńczeniem wydarzenia był koncert Ani Dąbrowskiej wraz z zespołem.
18 października
Miejski Dom Kultury w Wołominie był gospodarzem wydarzenia „Seniorzy śpiewają
na wesoło”, którego organizatorem był Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Wołominie. W występach udział wzięli przedstawiciele wołomińskich
klubów seniora oraz gościnnie seniorzy z Zielonki.
22 października
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej odbyło się spotkanie
autorskie z Ałbeną Grabowską, autorką książek dla dzieci i dorosłych, takich jak:
„Stulecie winnych” i „Alicja w krainie czasu”.
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22 października
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyła się „Teatralna Trzynasta”. Tym
razem postawiono na Teatr Magii, a w roli głównej wystąpił Łukasz Podymski.
Iluzjonista w mistrzowski sposób połączył pokaz magicznych sztuczek z zabawą
i integracją. Dzieci chętnie uczestniczyły w pokazach – perfekcyjnie wcielały się
w rolę asystenta magika.
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29 października
W sali koncernowej wołomińskiego Miejskiego Domu Kultury wystąpił zespół
T.LOVE. To mieszkańcy w internetowym głosowaniu wybrali ich jako gwiazdy
październikowego koncertu. Występ w Wołominie był jednym z punktów trasy
koncertowej zespołu, zorganizowanej z okazji 35-lecia działalności scenicznej.
T.Love po 24 latach powrócił do Wołomina, a Muniek z sentymentem wspominał
występ w klubie ALF (obecnie sala widowiskowa MDK), podczas którego powstało
nagranie na żywo do piosenki „Na Bruku” z płyty „I Love You”. Ponad dwugodzinny
koncert był podróżą po twórczości zespołu. Usłyszeliśmy zarówno utwory
z najnowszej płyty, jak i znane przeboje z wcześniejszych lat. Widzowie świetnie
się bawili śpiewając wspólnie z wokalistą przeboje takie jak „I Love You”, „Chłopaki
nie płaczą” , „Warszawa” czy „King”.

24 października
Z inicjatywy Rotary Club Warszawa City i Wołomińskiego Klubu Biznesu na
potrzeby nauki dzieci i seniorów w Miejskim Domu Kultury w Wołominie powstała
pracownia multimedialna do nauki języka angielskiego. W spotkaniu brali udział:
Marek Krawczyński, Prezydent Klubu Rotary Warszawa City, Mieczysław Maciążek,
członek Zarządu Klubu Rotary, Jan Myszk, prezes Zarządu Wołomińskiego
Klubu Biznesu, Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan z zastępcą Edytą Zbieć,
przedstawicielki Zarządu Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na których
ręce symbolicznie przekazano tablicę interaktywną.
27 października
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbył
się wernisaż wystawy grafik Klaudiusza
Maselewskiego, znanego również pod
pseudonimem Arter Endler. Artysta tworzy
swoje dzieła metodą suchej igły sprawiającej
wrażenie szkicu ołówkowego. Jednakże
grafiki to nie jedyny styl, w którym artysta
czuje się dobrze – w jego twórczości
znajdziemy również prace w akwareli,
fotografie oraz rzeźby w kamieniu i drewnie.

LISTOPAD 2017
2 listopada
Przekazanie specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla OSP w Majdanie i OSP
w Ossowie o łącznej wartości ponad 170 tysięcy złotych. Zadanie zrealizowano
w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.
8 listopada
W Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa
Rozwoju z wołomińskimi przedsiębiorcami. Dotyczyło ono płatności bezgotówkowych
– plusów i minusów tego rozwiązania z punktu widzenia przedsiębiorców, a także
wspólnych działań w przyszłości.
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8 listopada
Wołomin został doceniony za działania w zakresie gospodarki odpadami. Nagrodę
Eco-Miasto w imieniu Wołomina odebrała burmistrz Elżbieta Radwan. Z punktu
widzenia mieszkańców najważniejszą zmianą jest wprowadzenie systemu
odgazowania kwatery składowiska w Starych Lipinach, dzięki czemu udało się
zmniejszyć uciążliwość tej instalacji dla jej sąsiadów.
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12 listopada
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej odbyło się spotkanie autorskie
z Danielem Olbrychskim, który opowiadał anegdoty z filmowego świata, m.in. jaka
we współpracy jest Angelina Jolie oraz jak tańczy walca Sophia Loren. Wieczór
z Danielem Olbrychskim był niezwykłym spotkaniem z człowiekiem, który na stałe
zapisał się w historii kina. Była to również podróż do fascynującego świata filmu.
12 listopada
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie wystąpił Kabaret Weźrzesz.
W przygotowanym programie grupa pokazała scenki, których tematyka oscylowała
wokół relacji damsko-męskich, służb mundurowych, służb kościelnych czy sytuacji
z codziennego życia.

11 listopada
Świętowanie 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęliśmy
mszą świętą w kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie uroczysty pochód
przeszedł ulicami miasta w kierunku Skweru Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie
pod pomnikiem Obrońcom Ojczyzny 1920 odbyła się oficjalna część wydarzenia.
W wołomińskich obchodach udział wzięli przedstawiciele władz miasta, posłowie
na Sejm RP, przedstawiciele Starostwa Wołomińskiego, poczty sztandarowe,
harcerze, uczniowie z I LO PUL w Wołominie, ułani oraz mieszkańcy miasta.
O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Dęta z Wołomina. Tego dnia na terenie OSiR
„Huragan” można było sprawdzić swoją kondycję i wykonać tzw. Test Coopera.

13 listopada
Trzy złote, kilka srebrnych i brązowych – łącznie 12 medali – to efekt wyjazdu
na Mistrzostwa Świata do Włoch wołomińskiej ekipy Control Naczaj Team.
Reprezentowali nas następujący zawodnicy: Sylwester Krasiński (srebro), Jakub
Przywoźny (złoto i brąz), Krzysztof Worowski (2 złote medale), Emil Winek
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(2 brązowe medale), Dawid Mleczko (srebro i brąz), Weronika Szymanek (brąz),
Zorika Molska (złoto) oraz sensei Oskar Ślepowroński (brąz).
14 listopada
Ruszył pilotażowy program „Remont dla Seniora”, dzięki któremu starsze osoby
zamieszkujące w gminie Wołomin mogą skorzystać z pomocy fachowca przy
drobnych pracach remontowych.
15 listopada
Do wołomińskiej biblioteki zawitał Cyber Marian, znany lajkującym, obserwującym
i udostępniającym prosto z wirtualnego świata Megamixów i Sucharów. W świecie
realnym pytań do gościa było prawie tyle, ile osób śledzi jego kanał w Internecie.
Pytania były bardzo przekrojowe, począwszy od tego czy cybermarianowe wąsy
są prawdziwe, aż po pytania o trudne momenty życia związane z chorobą. Cyber
Marian udzielił również kilku porad dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę
z Internetem, wspomniał, jak ważna jest systematyczność w prowadzeniu kanału
oraz o tajemniczej zasadzie kota i tygrysa.
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24 listopada
Miłośnicy kina spotkali się w MDK na kolejnej edycji Wołomińskich Wieczorów
Filmowych. Tym razem zaproponowaliśmy wieczór musicalowy – wyświetlone
zostały filmy „Mamma mia!” oraz „Deszczowa piosenka”. Ciekawostki oraz
merytoryczną dyskusję poprowadziła Ewelina Dzięcioł.
25 listopada
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbył się spektakl pt. „Serenada”
w wykonaniu aktorów teatru Piąty Wymiar. Sztuka nie była jedyną atrakcją wieczoru
– kolejny raz teatr w ciekawy sposób połączył spektakl z koncertem muzycznym
zespołu Kadilak.

18 listopada
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie wystąpił Piotr Machalica w recitalu pt.
„Mój ulubiony Młynarski”. Podczas koncertu usłyszeliśmy piosenki przeplatane
anegdotami życia mistrza oraz jego poezją. Wydarzenie przybliżyło widzom piękno
muzyki Wojciecha Młynarskiego oraz głęboki przekaz jego kompozycji.

26 listopada
W MDK odbyła się Andrzejkowa Gala Operetkowa, której organizatorem było
Wołomińskie Towarzystwo Śpiewacze „ECHO” z Wołomina. Na scenie wystąpili
muzycy z Orkiestry Synfonia Nova kierowanej przez Łukasza Wojakowskiego,
a największe przeboje zaśpiewali Urszula Piwnicka i Andrzej Wiśniewski.

24 listopada
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbył się wernisaż wystawy prac
wołominianki – Joanny Żero. Artystka mówi o sobie, że wszelkie swoje nastroje
odreagowuje na papierze. W taki sposób powstają piękne kolorowe ilustracje, które
często zdobią książeczki dla dzieci.
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30 listopada
Rozstrzygnięto Konkurs na najładniejszą kartkę na Boże Narodzenie. Prace
zwycięzców: Niny Sopińskiej z klasy III A Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie,
Bartłomieja Barabasza z klasy VI B Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie oraz
Łukasza Maliszewskiego z klasy III C gimnazjum Szkoły Podstawowej w Duczkach
zostały rozesłane wraz ze świątecznymi życzeniami.

30 listopada
Wołomin już po raz jedenasty włączył się w zbiórkę paczek dla Kombatantów z Kresów
Wschodnich. Podczas Zbiórki Bożonarodzeniowej zbierane były produkty spożywcze
o długim terminie ważności oraz kartki świąteczne z życzeniami dla Rodaków. Nie
zapomniano o najmłodszych Polakach na obczyźnie – podczas tegorocznej akcji
zbierano również słodycze. Bożonarodzeniowa zbiórka prowadzona była w ponad
40 polskich miastach. Do Miejskiego Domu Kultury w Wołominie wpływały dary
z Wołomina, Radzymina, Kobyłki, Pułtuska, Słupska oraz Warszawy. Dzięki hojności
darczyńców zebrano rekordową liczbę ponad 270 paczek!
GRUDZIEŃ 2017
1 grudnia
Po raz pierwszy gościliśmy Fundację Ronalda McDonalda, która na zaproszenie
burmistrz Elżbiety Radwan odwiedziła gminę Wołomin specjalnym autobusem
przystosowanym do badania maluchów. Przebadano 70 dzieci w ramach akcji
profilaktycznej „Nie nowotworom u dzieci”. Akcja cieszyła się przeogromnym
zainteresowaniem rodziców.
3 grudnia
Spotkanie mikołajkowe w Miejskim Domu Kultury rozpoczęło się świątecznym
spektaklem „Cudowna Podróż” w wykonaniu teatru Trip. Była to historia trójki
rodzeństwa, z których jedno nie wierzyło w istnienie św. Mikołaja. Na szczęście
dzieci pomogły go odnaleźć, dzięki czemu na zakończenie spotkania każdy
uczestnik wydarzenia otrzymał prezent.

6 grudnia
W Mikołajki o godzinie 18.00 rozświetliliśmy choinkę na Placu 3 Maja. Wydarzeniu
towarzyszył pokaz sztucznych ogni, konkursy i zabawy dla dzieci.
6 grudnia
Ruszył „Program ławka”. To jedno z przedsięwzięć uwzględnionych w Gminnym
Programie Rewitalizacji, które polega na sukcesywnym zapełnianiu przestrzeni
miejskiej obszaru rewitalizacji meblami do siedzenia przeznaczonymi dla różnych
grup mieszkańców – seniorów, młodzieży, rodzin z dziećmi. Zamontowano
dwanaście ławek „zwykłych”, sześć „specjalnych” i pięć koszy na śmieci.
10 grudnia
Zmienił się rozkład jazdy Kolei Mazowieckich, ale dla mieszkańców naszej gminy
zmian było więcej. Od tego dnia szybciej i wygodniej dojeżdżamy do stacji Warszawa
Wileńska. Podróż ze stacji Wołomin trwa o minutę krócej. Wymieniono również
wszystkie pociągi na naszej linii na zmodernizowane jednostki, dzięki czemu krótsza
podróż jest zarazem bardziej komfortowa.
12-13 grudnia
Po raz szesnasty w Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbył się Przegląd
Umiejętności Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością „Wierszem i Sercem
Malowane”. Przez dwa dni wydarzenia na naszej scenie swoje umiejętności pokazało
ponad 230 artystów z 13 placówek Powiatu Wołomińskiego, przedstawiając piękne
świąteczne historie. Przegląd to nie tylko bożonarodzeniowe opowieści, ale również
wystawa plastyczna. Tematem przewodnim tegorocznych prac był stroik świąteczny.
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17 grudnia
Po raz pierwszy wspólnie świętowaliśmy miejską Wigilię na Placu 3 Maja.
Wydano kilkadziesiąt koszy opłatka, 4000 porcji wigilijnych potraw oraz mnóstwo
pozytywnych życzeń. Spotkanie przebiegło w magicznej atmosferze – pięknie
udekorowany plac oraz rozświetlona choinka miejska wprawiły zgromadzonych
w świąteczny nastrój. Na scenie w koncercie kolęd wystąpili muzycy z Chóru
Miejskiego Cantus Cordis, Szkoły Muzycznej w Wołominie oraz Warszawskiej
Kapeli z Targówka. Wszyscy życzyli sobie zdrowych i rodzinnych świąt,
w przyjaźni dzielili się opłatkiem, a następnie zasiedli do wspólnej wieczerzy.
W wydarzeniu uczestniczył nowy Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej Romuald
Kamiński. Spotkaniu wigilijnemu towarzyszyło coroczne przekazanie Światełka
Betlejemskiego. Harcerze z 13 WDHiZ „Czarna Trzynastka” przekazali światełko
mieszkańcom, przybliżyli jego historię oraz opowiedzieli o drodze, jaką musiało
pokonać, aby zagościć w naszych domach. Na zakończenie wydarzenia wszyscy
organizatorzy oraz wolontariusze zebrali się na scenie, aby wspólnie zaśpiewać
kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
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22 grudnia
W wołomińskim kościele pw. św. Józefa Robotnika pożegnaliśmy Jerzego
Nalepę, osobę zasłużoną dla Wołomina. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa
Zakładu Poszukiwań Nafty i Gazu NAFTGAZ w Wołominie. W 2016 r. po likwidacji
przedsiębiorstwa przeszedł na emeryturę, jednak w dalszym ciągu bardzo aktywnie
udzielał się społecznie, m.in. jako prezes fundacji „Miłosierdzie i Kultura”.
23/24 grudnia
W nocy z piątku na sobotę otwarto ruch na obwodnicy Marek.
STYCZEŃ 2018
2 stycznia
Zlikwidowano Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie, a jego zadania przejął
Wydział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Wołominie przy
ul. Ogrodowej 4. Do zadań nowego wydziału należy m.in. realizacja zadań
związanych z utrzymaniem dróg gminnych, utrzymanie infrastruktury komunalnej
(odwodnienie, oświetlenie dróg i miejsc pamięci, place zabaw, tereny publiczne
ogólnodostępne), współpraca z ZTM i KM w zakresie komunikacji publicznej na
terenie gminy, organizowanie i nadzorowanie opieki nad bezdomnymi i dziko
żyjącymi zwierzętami, koordynacja zadań związanych z oczyszczaniem miasta.
2 stycznia
Mieszkańcy gminy Wołomin mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców.
Jest to element polityki walki z zanieczyszczonym powietrzem, które stanowi
zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Do końca czerwca przyjęto 201 wniosków,
a rozdysponowana kwota na dofinansowanie wyniosła 428 000 zł.

19 grudnia
Po raz kolejny zastępca burmistrza Edyta Zbieć wraz z urzędniczką Elżbietą
Zdrodowską przygotowały dla mieszkańców świąteczny utwór. „Pada śnieg”. Była
to już trzecia muzyczna propozycja przygotowana przez ten duet.
20 grudnia
Gmina Wołomin laureatem w Plebiscycie Lider Zmian 2017, podsumowującym
efekty w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zajęliśmy II miejsce w kategorii
„Najaktywniejsi w Subregionie Warszawskim Wschodnim”.

6 stycznia
Już po raz trzeci mieszkańcy Wołomina przeszli ulicami miasta w Orszaku Trzech
Króli. Radosną i gorącą atmosferę dodatkowo podgrzewała wyjątkowo wiosenna
aura. Wieczorem w kościele pw. Św. Józefa Robotnika odbył się koncert kolęd
w wykonaniu Anny Wyszkoni.
14 stycznia
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wołominie to mnóstwo atrakcji
przygotowanych przez działające w gminie sztaby. Odbył się bal dla dzieci, kabaret,
liczne pokazy umiejętności oraz wspaniałe koncerty. Zagrali m.in.: Tomasz Disco,
Maczo, Roberto Zucaro, Joker, Solaris, Mirage&Yoko, Weekend, Piękni i Młodzi
oraz DJ Wika. Odbył się pierwszy wołomiński Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”.
Miały miejsce licytacje wielu efektownych fantów, spośród których, najwyższą kwotę
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osiągnęło „złote serduszko” wylicytowane za 20 tysięcy złotych. Dzień tradycyjnie
zakończył się spektakularnym „światełkiem do nieba”. Dzięki wielkiej mobilizacji
i szczodrości naszej lokalnej społeczności zebrano ponad 220 tysięcy złotych.
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19 stycznia
Odbył się wernisaż wystawy pasteli w wykonaniu uczestniczek warsztatów
„Malowanie Pastelami”. W ramach wystawy swoje prace zaprezentowało 13
uzdolnionych pań, które szlifują swój warsztat pod okiem artysty plastyka Elżbiety
Rączki. Zaprezentowano prace na bardzo wysokim poziomie, pokazujące piękno
otaczającego nas świata widziane okiem artystów amatorów.
22 stycznia
Odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Gminy Wołomin, podczas
którego obecni członkowie dokonali wyboru Prezydium Komitetu. Przewodniczącym
Komitetu została Ewelina Kwiatkowska, Zastępcą Halina Wojakowska,
a Sekretarzem Tomasz Nowak. Głównym celem funkcjonowania Komitetu jest
wspieranie działań Burmistrza Wołomina w obszarze rewitalizacji i pełnienie funkcji
opiniodawczo-doradczej. Komitet stanowi organizacyjny łącznik między organami
gminy, a pozostałymi interesariuszami rewitalizacji. Stanowi jeden ze środków
zapewnienia partycypacyjnego charakteru rewitalizacji.

16 stycznia
W gminie Wołomin ruszył program dofinansowania utylizacji pokryć dachowych
zawierających azbest. Dofinansowanie obejmowało koszty unieszkodliwienia
odpadów azbestowych, w tym załadunek, transport na składowisko i utylizację.
Do końca czerwca 2018 r. wpłynęło 81 wniosków.
16 stycznia
Poznaliśmy zwycięzców konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną! W tej
nastrojowej konkurencji zwyciężyli: Rafał Jamiołkowski, Anna Ładno i Krzysztof
Janasiak.

28 stycznia
W Kościele pw. Św. Józefa Robotnika odbyła się uroczysta msza święta w 155.
rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
28 stycznia
Mieszkanka gminy Wołomin Patrycja Bereznowska pobiła rekord świata
w Mistrzostwach w Biegu 48-godzinnym i została Mistrzynią Świata w tej dyscyplinie.
Zawody odbyły się w Atenach. Zawodniczka pokonała dystans 401 kilometrów
w 48 godzin.
LUTY 2018
1 lutego
Weszły w życie duże zmiany w komunikacji miejskiej na terenie gminy Wołomin.
Modyfikacji uległy trasy:
L35 – wydłużenie do krańca Szpital Powiatowy
L36 – wprowadzenie podjazdów na nową pętlę na ul. Laskowej oraz wydłużenie
przez tunel w ciągu ul. Sasina w okolice ul. Sokolej
L37 – wydłużenie do krańca Szpital Powiatowy, dwukrotne zwiększenie
częstotliwości kursowania
L38 – wydłużenie przez ul. Graniczną do krańca Majdan
Zmienił się rozkład jazdy, autobusy kursują częściej, dłużej oraz w weekendy.
Dodatkowo od 19 lutego wszystkie pojazdy będą miały jednolity, niebieski kolor
i spójne oznakowanie.
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2 lutego
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizacja dwóch przepompowni
ścieków oraz kupno agregatu kogeneracyjnego – to zakres wołomińskiego projektu,
na który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyłoży
5,2 mln zł z unijnego budżetu. Wodno-ściekowe przedsięwzięcie będzie kosztowało
prawie 12 mln zł, a przeprowadzi je wołomińskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji. Prace rozpoczną się w marcu 2018 roku i potrwają do końca 2021 r.
Inwestycja umożliwi między innymi podłączenie 252 nowych użytkowników sieci
kanalizacyjnej i tyle samo dodatkowych osób skorzysta z ulepszonego systemu
oczyszczania ścieków.
4 lutego
Mieszkańcy zgromadzeni na Placu 3 Maja wspólnie świętowali 99. rocznicę nadania
Wołominowi praw miejskich. Był tort, życzenia oraz gromkie „Sto lat”. Oprawę
muzyczną zapewniła Orkiestra Miejska z Wołomina, a nad sprawnym przebiegiem
imprezy czuwali wolontariusze z Młodzieżowego Wolontariatu Szkolno-Parafialnego
„Otwarte Serce” i Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Wołomin.
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święta swoje artystyczne talenty zaprezentowały dzieci z Przedszkola nr 6 „Bajka”
w Wołominie, uczennice Szkoły Podstawowej w Czarnej – Julia, Sandra i Wiktoria
oraz uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie – Julia. Na zakończenie
dwa układy taneczne zaprezentowała Kasia Jurczuk. Młodzi artyści otrzymali
z rąk burmistrza Roberta Makowskiego oraz przewodniczącej Wołomińskiej Rady
Seniorów Teresy Wosińskiej podziękowania i słodki upominek. Wszyscy obecni
na wydarzeniu seniorzy otrzymali od Fenix Medical Fitness upominek w formie
zaproszenia na bezpłatny zabieg MegnetoStym.
6 lutego
Ruszyły konsultacje Regulaminu WBO i lokalizacji ławek w ramach Programu
Ławka. Mieszkańcy swoje uwagi i propozycje mogli przesyłać do 20 lutego 2018 r.
8 lutego
W Miejskim Domu Kultury odbył się Charytatywno-Noworoczny Koncert
w wykonaniu Wojskowej Orkiestry z Warszawy pt. „Wołomin Pomaga”. Bilety na to
wydarzenie były zarazem cegiełką wsparcia dla pokrzywdzonej w pożarze rodziny
z Wołomina, która straciła dom.
8 lutego
Odbyły się pierwsze w 2018 roku zajęcia z cyklu „Wołomińscy Odkrywcy Przyrody”
prowadzone przez przyrodnika, ornitologa i dziennikarz Gerarda Sawickiego.
Udział w spotkaniach był bezpłatny i mógł wziąć w nich udział każdy przedszkolak
i uczeń podstawówki mieszkający na terenie gminy, który otrzymał zgodę rodzica
lub prawnego opiekuna. W ramach zajęć w soboty odbywały się wycieczki do
miejsc ciekawych przyrodniczo, a w czwartki spotkania odbywały się na poddaszu
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie.

4 lutego
W Miejskim Domu Kultury odbył się noworoczny koncert fortepianowy. Patronat
nad wydarzeniem objęła burmistrz Elżbieta Radwan. Mistrz fortepianu – Maksym
Rzemiński wystąpił przed wołomińską publicznością prezentując największe
przeboje muzyki filmowej w pięknej, nowej odsłonie. Znane utwory nabrały nowego
życia, a kwartet smyczkowy w przepiękny sposób dopełniał całej formie.
6 lutego
W Miejskim Domu Kultury odbył się II Wołomiński Dzień Babci i Dziadka.
Wydarzenie zorganizowała Wołomińska Rada Seniorów na cześć wszystkich
babć i dziadków, a patronat nad nim objęła burmistrz Elżbieta Radwan. W ramach

10 lutego
Dla wołomińskiej publiczności wystąpiło
niezwykłe aktorskie małżeństwo – Beata oraz
Tomasz Schimscheinerowie. Zaprezentowali
spektakl „Dziecko dla odważnych”. Występ
był niespełna dwugodzinnym poradnikiem dla
wszystkich, którzy zamierzają mieć dzieci, mają
je i chcą mieć ich więcej, mają dzieci i mają ich
serdecznie dość oraz dla tych, którzy za żadne
skarby świata nie chcą mieć dzieci. Wydarzenie
śmiało można nazwać terapią śmiechem, a to za
sprawą fabuły pełnej zwrotów akcji, dowcipnych
dialogów oraz brawurowej gry aktorskiej.
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11 lutego
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbył się spektakl w ramach cyklu Teatralna
Trzynasta. Tym razem gościliśmy teatr Kultureska, który wystawił sztukę „Kolory
Miasta”. To piękna opowieść, pełna zwrotów akcji oraz zabawnych sytuacji,
w której leśni przyjaciele – jeż i królik, znudzeni swoim bezproblemowym żywotem,
postanawiają stać się bohaterami spektakularnie ciekawej historii. W przedstawienie
zaangażowana była widownia, która pomagała bohaterom odczarować świat
i przywrócić kolory.
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15 lutego
Rozpoczęły się konsultacje „Wołomin odnowa: wsparcie projektów lokalnych”. To
nowy projekt, w ramach którego mieszkańcy Wołomina będą mogli wziąć udział w
konkursie projektów realizowanych na terenie Gminnego Programu Rewitalizacji.
Wsparcie można otrzymać w trzech kategoriach: mikrowsparcie dla organizacji
pozarządowych, mikrowsparcie na projekty animacyjno-kulturalne na podwórkach
oraz moje podwórko. Na realizację każdego z pomysłów można było zdobyć do
10 000 zł.
16 lutego
W Miejskim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy akwareli Agnieszki Grzelak.
Artystka zajmuje się wieloma dyscyplinami sztuki – maluje na szkle, porcelanie
i innych przedmiotach, które ją zainspirują. Maluje też obrazy, a jej ulubioną techniką
jest akwarela.
17 lutego
W Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich „Dom nad Łąkami” odbył się koncert
w wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego.
Wystąpili soliści z klasy fortepianu, skrzypiec, fletu oraz śpiewu. W programie
znalazły się utwory m.in. Jana Sebastiana Bacha i Fryderyka Chopina.

14 lutego
Odbyło się spotkanie dotyczące powstania Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie.
Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej
i architekt Czesław Bielecki.

19 lutego
Ruszyła realizacja projektu WBO 2018 Siła Wieku skierowanego do seniorów.
Zajęcia sportowe prowadzone przez uprawnioną instruktorkę odbywają się w klubie
fitness Step Up przy ul. Poniatowskiego 26 w Wołominie. Seniorzy spotykają się
dwa razy w tygodniu i intensywnie ćwiczą przez 90 minut.
19 lutego
W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z wnioskodawcami Wołomińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2018 r., podczas którego omówiono najważniejsze
kwestie dotyczące nowego regulaminu, a wnioskodawcy otrzymali Certyfikaty
Wnioskodawcy za swoje zaangażowanie, podjęte inicjatywy i aktywizację
mieszkańców w głosowaniu. Uczestnikom osobiście gratulowała burmistrz Elżbieta
Radwan.

14 lutego
Randka w ciemno z książką to propozycja Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wołominie nie tylko dla zakochanych. W ramach akcji zainteresowani czytelnicy
wypożyczają zapakowaną książkę. Bez recenzji czy podpowiedzi pracowników
biblioteki. Czytelnicy sami decydują, czy chcą się z nią bliżej zapoznać.

20 lutego
Odbył się pierwszy koncert w ramach „II Kulturalnych wtorków w Klubie Seniora
Słoneczna”. Z recitalem „Ech mała... czyli wspomnienia z PRL-u” wystąpił
Andrzej Brzeski, któremu akompaniował Florian Ciborowski. Wydarzenie zostało
zorganizowane ze środków Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
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22 lutego
Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Grabiu zakupiła nowy samochód bojowy. Było
to możliwie dzięki przekazaniu w 2017 roku dotacji celowej na ten cel w wysokości
337 tys. zł.

23 lutego
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie odbyła się
„Biblioteczna stylówa” dla dzieci w wieku 7-12 lat. Organizatorzy na ten wieczór
przygotowali moc atrakcji oraz wiele ciekawych wiadomości dotyczących mody
oraz projektowania elementów garderoby.
24 lutego
W Samorządowej Instytucji Kultury Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy
Warszawskiej 1920 roku odbyła się uroczysta premiera teledysku do piosenki
„Ballada Ossowska”, którą wykonali Eliza Banasik i Jakub Mędrzycki.
25 lutego
W Miejskim Domu Kultury 16 par małżeńskich z gminy Wołomin, które w zdrowiu
i miłości przeżyły razem 50 lat, otrzymało medale Prezydenta RP za długoletnie
pożycie małżeńskie. Na uroczystości byli obecni ksiądz proboszcz Witold Gajda,
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan wraz z zastępcą Robertem Makowskim
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jacek Rzepecki. Dla uczestników zagrała
Warszawska Kapela z Targówka. Odznaczone pary to: Kazimiera i Stanisław Gierej,
Genowefa i Mariusz Gietka, Krystyna i Jan Grudzińscy, Maria i Jan Jaworscy, Danuta
i Stefan Kanabrodzcy, Marianna i Zygmunt Kocisz, Marianna i Bolesław Komosińscy,
Henryka i Jerzy Kozłowscy, Stanisława i Wacław Kur, Marianna i Jan Laskowscy,
Cecylia i Stefan Łopata, Elżbieta i Tadeusz Niemyjscy, Henryka i Józef Piwowar,
Łucja i Jan Radzikowscy, Cecylia i Tadeusz Rosa oraz Krystyna i Jan Zajdel.
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27 lutego
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspólnej akcji gminy Wołomin i Komendy
Powiatowej Policji w Wołominie „Bezpieczny Wołomin”. Program ma służyć szeroko
rozumianej edukacji w zakresie bezpieczeństwa.

MARZEC 2018
1 marca
Miejski Zakład Oczyszczania Wołomin uruchomił „Zielone Pogotowie”. Pod
numerem telefonu 501 702 910 mieszkańcy mogą zgłaszać nielegalne wysypiska,
przepełnione kosze lub inne problemy związane z utrzymaniem czystości w gminie.
1 marca
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się mszą
świętą w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie. Po mszy przedstawiciele
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władz samorządowych, mieszkańcy oraz przedstawiciele szkół na czele z pocztami
sztandarowymi przeszli w pochodzie pod pomnik upamiętniający byłą katownię UB
przy ul. Piaskowej. Kolejnym punktem uroczystości był spektakl teatralny pt. „Cela”
przygotowany przez uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie
w reżyserii Dariusza Marcinkowskiego.
3 marca
W Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich odbył się interesujący wykład magister
Marii Balickiej zatytułowany „O pierwszych kobietach w polskim parlamencie”.
Było to jedno z cyklu spotkań z okazji „100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości”. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się jak dawniej kobiety radziły
sobie w bardzo męskim świecie, dlaczego zaczęto walczyć o równouprawnienie
kobiet. Na wykładzie obecni byli również panowie, którzy jednogłośnie przyznali,
że dzisiejsze czasy należą do kobiet.
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łącznie ponad 47 km ścieżek dla rowerzystów. Partnerski projekt został wysoko
oceniony i jako jedyny uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu wyczerpując
całą pulę środków. Łączna długość tras rowerowych, jaka powstanie w wyniku
realizacji projektu wzrośnie o 104%.
9 marca
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbył się wernisaż wystawy wołominianki
Elżbiety Rączki. Artystka uprawia malarstwo sztalugowe olejne oraz w suchej
pasteli, maluje również na szkle i tkaninach oraz wykonuje freski naścienne. Jest
autorką ilustracji do książek i programów komputerowych. Tematami jej prac są
najczęściej postacie, kwiaty, pejzaże i martwa natura. Artystka tworzy też prace
o tematyce historycznej – dokumentalnej.

4 marca
Udostępniono mieszkańcom nową aplikację – Mapę Inwestycji. Pokazuje ona
w czytelny sposób gdzie dokonano remontu, budowy lub zorganizowano
wydarzenie. Inwestycje zostały podzielone na kategorie tematyczne i opatrzone
krótkim opisem. Nazwa projektu i koszt realizacji pojawia się po kliknięciu
w wybrany znacznik. Dane są systematycznie aktualizowane, by każdy miał dostęp
do informacji o realizowanych przedsięwzięciach. Aplikacja dostępna jest pod
adresem: inwestycje.wolomin.org
5 marca
Na składowisku odpadów w Starych Lipinach Miejski Zakład Oczyszczania
zainstalował kamery, umożliwiając podgląd na żywo tego, co dzieje się aktualnie
na wysypisku.
7 marca
Podczas sesji radni Wołomina zdecydowali o obniżeniu uposażenia burmistrz
Elżbiety Radwan o ponad 3 tys. zł. Za przyjęciem uchwały obniżającej pensję
Elżbiety Radwan zagłosowało 15 radnych, 1 był przeciw a dwóch się wstrzymało.
W wydanym dzień później oświadczeniu burmistrz odniosła się do stawianych jej
przez radnych zarzutów.
9 marca
Partnerskie porozumienie zawarte z 6 okolicznymi samorządami jako jedyne
otrzymało dotacje na budowę nowych ścieżek rowerowych. Dzięki temu z potrzebnej
kwoty 4,5 mln zł pozyskaliśmy 3,5 mln dofinansowania. Za przyznane środki (60
069 860,20 zł) samorządy wchodzące w skład porozumienia zamierzają wybudować

10 marca
Pierwsze spotkanie z „Dźwiękodziełem”, projektem realizowanym ze środków
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. W ramach wydarzenia warsztaty
w Miejskim Domu Kultury poprowadził bard Tomasz Edmund Drachal, a wieczorem
w swój liryczny świat zabrała słuchaczy Joanna Mioduchowska, która wystąpiła
z koncertem w pubie Taaka Ryba.
11 marca
Spotkanie z Katarzyną Bosacką, dziennikarką, autorką książek i programów
dotyczących prawidłowych zachowań konsumenckich oraz zdrowia i urody
zgromadziło w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej tłumy.
Zgromadzeni goście z zainteresowaniem słuchali o zawodowych początkach
Katarzyny Bosackiej, która ekspertem od żywności została trochę przez przypadek.
Wnikliwa dziennikarka, matka czwórki dzieci, żona byłego ambasadora, wielbicielka
dobrego jedzenia opowiedziała m.in. jak zauroczyć polską kuchnią dyplomatów
oraz jak zorganizować życie przy czwórce dzieci. Oczywiście było również pysznie
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i zdrowo. Jak na autorkę programów o tematyce żywienia przystało zebrani otrzymali
garść porad, które na pewno będą przydatne podczas codziennych zakupów. Jak
co roku, tak i tym razem Kobiecy Wieczór był czasem spędzonym w doborowym
towarzystwie i chwilą tylko dla siebie.
11 marca
Miejski Dom Kultury w Wołominie zmienił się w centrum kobiecych porad – właśnie
tego dnia obchodziliśmy wołomiński dzień kobiet. Organizatorzy przygotowali
mnóstwo atrakcji – do współpracy przy tworzeniu spotkania włączyło się ponad 20
partnerów. Odbyły się porady z dziedziny fryzjerstwa, stylizacji, wizażu, makijażu,
dietetyki. Całkowicie za darmo można było skorzystać z porad dotyczących wyglądu,
dobrać kolorystykę pasującą do osobowości, wykonać manicure hybrydowy,
uczesać się oraz pomalować. Wydarzenie rozpoczęło się od pokazu barmańskiego
w wykonaniu wielokrotnego Mistrza Polski i Europy Krzysztofa Drabika. W kolejnej
części spotkania specjaliści w swoich dziedzinach udzielali ogólnych porad
dotyczących trendów na nadchodzący sezon. Na zakończenie specjalnie dla
wołomińskich pań wystąpił Norbi – wokalista znany z takich przebojów jak:” Kobiety
są gorące”, „Pokręciło się w głowie” czy „Rozkołysz się”. W przerwach między
kolejnymi występami odbywały się losowania prezentów od partnerów wydarzenia.

14 marca
Rozstrzygnięto Konkurs na najładniejszą kartkę Wielkanocną. Zwyciężyli: Alicja
Staniec, Oliwia Bohatyrowicz oraz Kacper Zacheja. Ich prace w formie papierowych
kartek zostaną wysłane wraz z życzeniami na święta wielkanocne.

16 marca
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan i Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Alina Maciejewska podpisały porozumienie
o współpracy pomiędzy Gminą Wołomin a Politechniką Warszawską. Współpraca
będzie dotyczyć wymiany myśli i rozwiązań technicznych, projektowych
z wykorzystaniem doświadczeń teoretycznych i praktycznych partnerów,
gospodarki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miejskich,
zaprojektowaniem centrum miasta Wołomin, uczestnictwa studentów w konkursach
urbanistyczno-architektonicznych oraz zagadnień związanych z rewitalizacją.

17 marca
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej odbyła się IV edycja wieczoru
poetyckiego „Akademia Słowa”. Spotkania są okazją do poznania twórczości
wołomińskich poetów.
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18 marca
Odbyło się kolejne spotkanie z teatrem w ramach cyklu Teatralna 13. Tym razem
na scenie wołomińskiego MDK wystąpili aktorzy z teatru Wariacja, który wystawili
sztukę pt. „Wielkanoc w mazowieckiej chacie”. Po przedstawieniu odbyły się
warsztaty rękodzielnicze, których tematem przewodnim były święta wielkanocne.
Uczestnicy własnoręcznie ozdabiali pisanki, wykonywali wianki świąteczne oraz
palmy.
18 marca
Z okazji 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Miejskim Domu
Kultury odbył się koncert „100 lat dla Pań”. Wystąpili: Magdalena Tunkiewicz
(sopran), Wojciech Bardowski (baryton), Krzysztof Jaszczak (fortepian),
Maksymilian Pelczarski (akordeon), Mirosław Romejko (saksofony) oraz Adam
Bardowski (klarnet). W programie zaprezentowano utwory z przedwojennej Europy,
wiedeńskich, francuskich oraz angielskich kompozytorów. Koncertowi towarzyszyła
wystawa poświęcona pierwszym posłankom wykonana przez plastyka MDK –
Anetę Saks.

19 marca
Ruszył nabór projektów do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Pomysły
można było składać do 16 kwietnia 2018 roku. Kwota wygospodarowana na
realizację w 2019 roku pomysłów mieszkańców to 2 miliony złotych. W tej edycji
każdy uprawniony do zgłaszania projektów mieszkaniec mógł zgłosić do WBO
nawet 3 projekty w dowolnie wybranych kategoriach.
20 marca
Ruszył nabór do I edycji programu „Wołomin Odnowa: wsparcie projektów
lokalnych”. Jego celem jest zwiększenie aktywności mieszkańców terenu objętego
Gminnym Programem Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 oraz ich
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udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta poprzez wsparcie finansowe
projektów lokalnych realizowanych w centrum Wołomina.
23 marca
Po raz pierwszy Miejski Dom Kultury zaprosił wołomińską młodzież do wspólnego
ozdobienia pięciu szklanych pisanek, które zostały wystawione do licytacji podczas
wieczornego koncertu. Całkowity dochód z licytacji jaj przeznaczony był dla Caritas
Diecezji Waszawsko-Praskiej. Biletem wstępu na wydarzenie była żywność o długim
terminie ważności. Podczas koncertu finałowego I Wielkanocnej Licytacji Jajek
zaśpiewał idol młodzieży – Kuba Jurzyk – wokalista teatrów muzycznych oraz studia
Accantus. Zbiórkę żywności oraz pieniędzy podczas wydarzenia prowadził zespół
Caritas działający przy parafii Św. Józefa Robotnika w Wołominie. Wydarzenie
poprzedził wernisaż wystawy wycinanek wołominianki Gabrieli Czarneckiej.
24 marca
Miejski Dom Kultury w Wołominie był gospodarzem uroczystej gali wręczenia
statuetek „Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej”. Wydarzenie uświetnił występ
Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” w Wołominie. Wyróżnienie otrzymali: Jan
Szyszko, Tadeusz Gołębiewski oraz Andrzej Saulewicz.

24 marca
Podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, które
odbyło się w Izabelinie dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu został
wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Jedynym przedstawicielem samorządu
z powiatu wołomińskiego w Stowarzyszeniu jest Elżbieta Radwan Burmistrz
Wołomina, która została wybrana na funkcję skarbnika. Wyboru burmistrz Wołomina
do władz Stowarzyszenia dokonano pomimo negatywnej decyzji Rady Miejskiej
w Wołominie ws. przystąpienia gminy Wołomin do stowarzyszenia.
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28 marca
Poprawiono widoczność na przejściu dla pieszych na ul. 1 Maja na wysokości
ul. Brzozowej. Zainstalowano na wysięgniku nad jezdnią oświetlenie LED, wycięto
krzaki ograniczające widoczność oraz przesunięto budkę „stopka”.
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w Wołominie. Następnie zostały złożone wieńce pod Pomnikiem Katyńskim, który
znajduje się na terenie parafii. Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie
w Miejskim Domu Kultury w Wołominie podczas którego zaprezentowany został film
z podróży na uroczystości w Katyniu w 2009 roku autorstwa Piotra Wyszyńskiego.
Niespełna godzinne nagranie przedstawiało emocje, które towarzyszyły osobom
biorącym udział w uroczystościach w Rosji.
13-15 kwietnia
IV Ogólnopolski Festiwal teatralny Blackout rozpoczął się od kolorowej parady
ulicami miasta. Teatr Ognia prowadził korowód od pasażu Osiedla Niepodległości
do Palcu 3 Maja. Tam burmistrz Elżbieta Radwan, zastępca burmistrza Edyta
Zbieć oraz Dyrektor Festiwalu Piotr Stawski otworzyli festiwal i zaprosili wszystkich
zgromadzonych na pokaz Teatru Ognia oraz plenerowe widowisko muzyczne
w wykonaniu aktorów z Teatru Pijana Sypialnia. Przez dwa kolejne dni odbyła
się prezentacja jedenastu spektakli, które zakwalifikowały się do głównej karty
wydarzenia. Zespoły oceniane były przez trzyosobowe jury konkursowe w składzie:
Magdalena Zaorska (przewodnicząca), Radosław Lubiak oraz gwiazda festiwalowa
Dorota Osińska.

7 kwietnia
Kolejna odsłona „Dźwiękodzieła” – projektu realizowanego w ramach Wołomińskiego
Budżetu Obywatelskiego. Warsztaty w Miejskim Domu Kultury oraz koncert
w Pubie Taaka Ryba poprowadził Marcin Pendowski, wirtuoz gitary basowej, aranżer
i kompozytor współpracujący z takimi zespołami jak Artrosis, Sound’n’Grace,
Tworzywo Sztuczne, Human.
9 kwietnia
Ruszyła internetowa zbiórka na wykonanie rzeźby psa Miśka, który na stałe wpisał
się w historię Wołomina. Pamięta go wielu mieszkańców, a w ich opowieściach
pojawia się obraz sympatycznego i niezwykle mądrego czworonoga. Towarzyszył
mieszkańcom podczas zakupów na targu i mszy w kościele, z dzieciakami pod
szkołą jadł śniadania, a wielu z nich przynosiło dodatkową kanapkę specjalnie dla
niego. Pomysł upamiętnienia psa rzeźbą wywołał lawinę pozytywnych wspomnień
i spotkał się z życzliwym odbiorem wśród mieszkańców. Patronat nad realizacją
pomysłu upamiętnienia Miśka przejął Komitet Rewitalizacji Gminy Wołomin.
Planowane jest postawienie jego rzeźby w jednym z parków kieszonkowych, który
powstanie w ramach programu rewitalizacji.
12 kwietnia
Wołomińskie obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wydarzenie
rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w kościele Matki Bożej Częstochowskiej

14 kwietnia
Pod Urzędem Miejskim w Wołominie kolejny raz zaparkował ambulans Fundacji
Ronalda McDonalda. Lekarze wykonywali w nim bezpłatne, profilaktyczne badanie
USG w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci”. Program skierowany jest dla
dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Przebadano 70 dzieci, a kolejne 70 podczas
akcji w dniu 8 maja.
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14 kwietnia
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej odbył się wieczór autorski
wołomińskiej poetki Heleny Baronicz. Podczas spotkania usłyszeliśmy wiersze pani
Heleny w interpretacji Bernadety Lorent i Krystyny Szemraj, która jednocześnie
prowadziła wydarzenie. Kilka swoich ulubionych wierszy przeczytała Teresa
Lipowska, aktorka, miłośniczka talentu poetki. Muzycznie wieczór uświetnili
Faustyna Sasin, Weronika Seroczyńska, Adrian Radzikowski, uczniowie
i absolwenci Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego z dyrektorem Pawłem
Rozbickim na czele. Usłyszeliśmy m.in. „Polonez A’dur” Fryderyka Chopina czy
ukochany utwór pani Heleny – „Czardasz”.
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17 kwietnia
Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Wołomin otrzymają wsparcie kwotą 715 tys. zł.
OSP Wołomin zyska 675 tys. na nowy budynek bojowy i wyremontowanie sali
szkoleniowej. OSP Majdan otrzyma 40 tys., za które wyremontuje samochód
i pomieszczenia strażnicy. Umowy na dofinansowanie tych działań burmistrz
Elżbieta Radwan podpisała z prezes OSP Majdan Anielą Łuczyk oraz z prezesem
OSP Wołomin Grzegorzem Skoczniem.
18 kwietnia
Miejski Dom Kultury w Wołominie był gospodarzem spotkania autorskiego
z Andrzejem Szarmachem – legendą polskiego futbolu. Andrzej Szarmach był
wielokrotnym reprezentantem Polski w piłce nożnej, trzykrotnym uczestnikiem
finałów mistrzostw świata (1974, 1978, 1982), dwa razy otrzymał srebrny medal,
a także został królem strzelców. Na spotkaniu odbyła się promocja książki autorstwa
Jacka Kurowskiego o tym wybitnym sportowcu.

16 kwietnia
Gmina Wołomin wsparła powiatową inwestycję dotacją w wysokości ponad
1,7 mln zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 4312W od przejazdu PKP
w Duczkach do ronda w Zagościńcu. Szacowany koszt inwestycji to prawie 6 mln zł.
18 kwietnia
Zakończył się nabór wniosków do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019.
Wpłynęła rekordowa liczba wniosków w trzech kategoriach: Przestrzeń Publiczna,
Aktywny Mieszkaniec oraz Wołomin: Odnowa. Mieszkańcy złożyli aż 78 projektów,
których wartość przekroczyła 4 670 000 zł!
20 kwietnia
Na specjalną prośbę młodzieży w Miejskim Domu Kultury wystąpił wołomiński raper
Ejten, który wspólnie z kolegami dał niezapomniany koncert.
21 kwietnia
Dzień otwarty w wołomińskiej sortowni odpadów przy ulicy Łukasiewicza. W zamian
za makulaturę, plastik i szkło mieszkańcy otrzymywali sadzonki drzew i krzewów.

540

KRONIKA WOŁOMINA

Oddano setki nakrętek dla potrzebujących w ramach akcji „Odkręcamy korki dla
dzieciaków”, a w konkursie „Drugie życie odpadów” nagrodzono rowerami dwóch
mieszkańców.
21 kwietnia
W Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 odbył się VI Memoriał im. płk. Jarosława
Florczaka. Gościem specjalnym siatkarskiego wydarzenia był szef wyszkolenia
SOS Waldemar Wspaniały.

KRONIKA WOŁOMINA

541

22 kwietnia
Po raz ostatni przed wakacjami w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie
z teatrem dla najmłodszych. Podczas finału cyklu Teatralna 13 wystąpił Teatr Jo Art
Show w spektaklu TV Mupp Show. Przepiękne stroje, muzyka oraz dowcipne dialogi
wciągnęły młodych widzów, którzy z zaciekawieniem wchodzili w świat muppetów.

25 kwietnia
Miejski Dom Kultury w Wołominie był gospodarzem Powiatowego Festiwalu
Piosenki o Zdrowiu, którego organizatorem była Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Wołominie.
22 kwietnia
Miejska Orkiestra z Wołomina zaprosiła mieszkańców na niesamowitą, muzyczną
podróż. Podczas koncertu rozrywkowego usłyszeliśmy szlagiery światowe
w aranżacji orkiestry. Muzykom towarzyszyły dwie wokalistki – Natalia Kaczorowska
oraz Agnieszka Wojakowska.

27 kwietnia
Po raz czwarty w dniu rocznicy Beatyfikacji Świętego Jana Pawła II mieszkańcy
Wołomina wraz z władzami miasta oraz duchowieństwem spotkali się na wspólnej
modlitwie pod pomnikiem papieża na Placu 3 Maja. Spotkanie uświetnili uczniowie
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Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie, którzy w swoim wystąpieniu przedstawili montaż
słowno-muzyczny z wykorzystaniem fragmentów homilii papieskich. Na zakończenie
wydarzenia zostały złożone wieńce pod pomnikiem papieża.
30 kwietnia
Zmarł dr Janusz Blusiewicz, dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie, w którym przez wiele lat przyjmował
małych pacjentów.
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3 maja
Po raz czwarty w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie odbył się festyn
rodzinny „Dziękuję za miłość”. Na scenie swoje umiejętności pokazali uczniowie ze
szkoły tańca Shock Dance, grupy tanecznej Haliny Ołdak oraz sekcji Karate z MDK.
Podczas wydarzenia odbyły się również liczne konkursy oraz zabawy, a wszystko
to w szczytnym celu – aby zebrać fundusze na wyjazdy wakacyjne dla dzieci
z parafii. Gwiazdą wieczoru wydarzenia był Ryszard Rynkowski, a na zakończenie
festynu DJ poprowadził zabawę taneczną.

MAJ 2018
3 maja
Wołomińskie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły
się mszą świętą w kościele Matki Bożej Częstochowskiej. Po jej zakończeniu
pochód z władzami miasta, pocztami sztandarowymi, Orkiestrą Miejską, gośćmi
oraz mieszkańcami przeszedł na skwer im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie
odbyły się dalsze uroczystości. Teatr historii i Rekonstruktorzy Stowarzyszenia
Artylerii Dawnej zaprezentowali widowisko historyczne zakończone wystrzałem
z repliki armaty. Na zakończenie delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem Obrońcom
Ojczyzny 1920. Po uroczystych obchodach rocznicowych grupa wolontariacka
Otwarte Serce z Wołomina, przygotowała specjalnie dla mieszkańców grę miejską
pod nazwą: Zobaczę… Dotknę… Odkryję… Majową Jutrzenkę.

6 maja
Zmarł Stanisław Kułak – pedagog, wieloletni pracownik wołomińskiej oświaty. Pan
Stanisław nauczał i wychowywał z prawdziwą pasją odkrywając przed uczniami
matematyczne i życiowe prawidłowości. Przez wiele lat budował też renomę i prestiż
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie pełniąc funkcję szanowanego i docenianego
dyrektora tej placówki.
10 maja
W Wołominie odbyły się warsztaty metropolitalne. Przyjechali do nas znamienici
goście reprezentujący urzędy miast, gmin i powiatów współtworzących metropolię
warszawską oraz eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie było okazją
do wymiany doświadczeń, które przyczynią się do stworzenia nowych, przyjaznych
mieszkańcom rozwiązań na wielu obszarach codziennego życia: jakości środowiska
przyrodniczego, transporcie publicznym, infrastrukturze transportowej, usługach
i infrastrukturze społecznej oraz ofercie czasu wolnego.
18 maja
W ramach obchodów Dni Wołomina w Miejskim Domu Kultury odbył się wernisaż
wystawy lokalnych artystów zatytułowany „Barwne odcienie”. Podczas wydarzenia
swoje prace zaprezentowali: Grzegorz Bednarek, Aneta Saks, Gabriela Czarnecka,
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Małgorzata Dębska, Joanna Żero, Krystyna Pisarska, Danuta Rasińska, Honorata
Stafiej-Honeco, Adek Michalik.

18 maja
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie
obchodziła swoje święto. Z tej okazji uczniów odwiedzili olimpijczycy Anna
Guzowska i Jerzy Kraska.
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Nagrody zdobyli:
Miejsce I – Wojciech Jerzy Kiełpikowski
Miejsce II – Paulina Charlak
Miejsce III – Karolina Gzowska
Wyróżnienia otrzymali:
I wyróżnienie – Jakub Winnicki
II wyróżnienie – Natalia Woźniak
19 maja
Festyn miejski z okazji Dni Wołomina na Placu 3 Maja. Dla najmłodszych
mieszkańców przygotowano wiele atrakcji – dmuchany plac zabaw, zabawy
z animatorami na stoiskach handlowych, warsztaty ekologiczne, mnóstwo
słodyczy oraz koncert „Mundial w Owocowie” w wykonaniu agencji artystycznej
Centrum Uśmiechu. W programie nie zabrakło pokazów umiejętności uczestników
sekcji MDK – karate, sekcji tanecznej Shock Dance oraz baletnic i tancerek
z grupy „Szalone dziewczyny”. Zwieńczeniem wydarzenia były koncerty zespołu
Futurelight, Krzysztofa Zalewskiego oraz gwiazdy wieczoru – Kamila Bednarka.
Całe wydarzenie poprowadził zaprzyjaźniony aktor – Sławomir Doliniec.

20 maja
Miłośnicy starych rowerów spotkali się na Skwerze Wodiczki, aby uczestniczyć
w VII Wołomińskim Rajdzie Zabytkowych Rowerów. Tego dnia odbyła się msza święta
w intencji mieszkańców gminy, po której ulicami miasta przeszedł pochód w kierunku
Skweru Wodiczki. Tam odbył się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną. Wydarzenia zakończyły tegoroczne obchody Dni Wołomina.
19 maja
Po raz drugi odbył się Wielki Test Wiedzy o Historii Wołomina. Komisja
konkursowa przyznała trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia. W skład komisji weszli:
przewodnicząca – Marzena Kubacz, członkowie: Zofia Michalik i Maria Pijanowska.

21 maja
Kpr. Maciej Kot z 1. Brzeskiego Pułku Saperów oraz sierż. Sebastian Grodzicki
z 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w trakcie rowerowej wyprawy odwiedzili Wołomin.
Przejadą na rowerach ponad 2500 km, aby upamiętnić 22 kolegów poległych
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w Iraku. Ich podróż ma trwać 22 dni. Wyruszyli 6 maja ze Szczecina, a 21 maja
gościli w Wołominie. Z tej okazji odbył się „Rajd rowerowy z Żołnierzami”, którego
trasa prowadziła ulicami miasta: z Placu 3 Maja do OSiR „Huragan”. Można było
nie tylko towarzyszyć żołnierzom na trasie, ale także zdobyć odblask, bardzo
przydatny gadżet nie tylko podczas rowerowych podroży. Goście wręczyli nagrody
zwycięzcom konkursu „Zawód żołnierza polskiego” oraz dołączyli do grona tych,
którzy mogą się pochwalić, że mają przyjaciół w Wołominie.
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granych przez muzyków z zespołu oraz śpiewanych przez wokalistów Barrego
Solone oraz Katarzynę Górską.
28 maja
I edycja programu „Wołomin Odnowa: wsparcie projektów lokalnych” dobiegła
końca. Mieszkańcy zgłosili szereg ciekawych inicjatyw, z których aż 7 zostało
zakwalifikowanych do realizacji. Za kwotę 186 tys zł na terenie objętym Gminnym
Programem Rewitalizacji zostaną zorganizowane działania aktywizacyjne dla
mieszkańców.
30 maja
Zdobyliśmy kolejne środki na inwestycje w naszym mieście w wysokości ponad
2,8 mln zł. Tym razem mowa o terenach przykolejowych, które dzięki uzyskanemu
dofinansowaniu zmienią się w miejsce przyjazne i funkcjonalne. W ramach
inwestycji zostanie zbudowane centrum przesiadkowe w ciągu ul. Żelaznej i Placu
Cicheckiego w Wołominie oraz system „Parkuj i jedź” w ciągu ul. Przytorowej
w Duczkach.
CZERWIEC 2018

26 maja
Na terenie OSiR „Huragan” odbyła się XVIII Gminna Spartakiada Osób
Niepełnosprawnych. Wyjątkowy dzień z wyjątkowymi ludźmi. Były konkurencje
sportowe, konkursy wokalne, dużo tańca, uśmiechu i radości ze wspólnego bycia
razem.
27 maja
Na Skwerze Wodiczki w Wołominie Miejska Orkiestra z Wołomina dała koncert dla
mam. Publiczność nie zawiodła, bawiła się świetnie przy rozrywkowych utworach

2 czerwca
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie odbył
się po raz drugi Turniej Szermierczy: O Szablę Skrzetuskiego i Puchar Burmistrza
Wołomina. Zawody zostały rozegrane zgodnie z ogólnymi przepisami Polskiego
Związku Szermierczego i IWFC, jednakże z zastosowaniem dodatkowych reguł.
Na tegoroczne rozgrywki przyjechało do naszego miasta blisko 100 zawodników
z Polski i Białorusi. Zawodników z zagranicy gościliśmy po raz pierwszy. Szermierze
reprezentowali barwy 12 klubów.
9 czerwca
Z okazji 25-lecia istnienia Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wołominie na
terenie zakładu odbył się piknik rodzinno-ekologiczny. Można było wziąć udział
w biegu wokół komina, miasteczku ruchu drogowego oraz obejrzeć pokazy na
symulatorze i zasad udzielania I pomocy. Podczas warsztatów budowano latawce
oraz domki dla pszczołowatych. Na koniec dla publiczności zagrał Nowator.
9 czerwca
Pod hasłem „Biblioteczna Droga Mleczna” odbyła się IV Ogólnopolska Noc
Bibliotek. W godzinach 20:00–24:00, podczas nocnej zmiany na wszystkich
czytelników czekała kosmiczna noc z książkami. Począwszy od wystawy zdjęć
wykonanych przez NASA, kosmiczny film i nocne zagadki, po stoisko z książkami
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Wydawnictwa Dwie Siostry. Najmłodsi uczestniczyli podczas warsztatów jako
astronauci eksplorowali przestrzeń kosmiczną, oglądali wołomińskie niebo za
pomocą teleskopu, tworzyli gwiazdozbiory i rakiety. Prawdziwą gratką było mobilne
Planetarium „Planeta Anuka”, gdzie podczas pokazu można było poczuć czym jest
Wszechświat. IV wołomińska Noc Bibliotek została zorganizowana dzięki panu
Arkadiuszowi Szczepańskiemu i Programowi Grantowemu Procter and Gamble.
9 czerwca
W Parku im. Bohdana Wodiczki odbyła się Potańcówka Wołomińskie Magnolie.
Były prawdziwe dechy, girlandy i świetna muzyka. Na żywo zagrała Warszawska
Orkiestra Sentymentalna. Nim zatańczyliśmy nauczyliśmy się tańczyć fokstrota
i pleść wianki. Całe wydarzenie poprowadził Aleks Mackiewicz – aktor i redaktor
radiowy. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Wołomińskie Magnolie”,
który miał swoją inaugurację w 2016 roku. Wtedy tytuł został nadany po raz pierwszy
i otrzymały go: Helena Baronicz, Teresa Bednarek, Magdalena Filaber, Anna
Kornacka, Danuta Muszyńska, Renata Naczaj-Fedorenko, Luiza Rawska, Barbara
Stasiszyn, Kamila Suska, Anna Ślusarz. Właśnie one razem z burmistrz Elżbietą
Radwan i prezes Fundacji ODA Danutą Michalik stworzyły kapitułę, która spośród
zgłoszonych kandydatur wybrała pięć tegorocznych Magnolii. To kobiety, które
wspierają rozwój lokalnej kultury, przedsiębiorczości oraz aktywizacji społecznej.
Laureatkami Wołomińskich Magnolii 2018 zostały panie: Elżbieta Zdrodowska,
Blanka Gankowska, Teresa Wosińska, Katarzyna Okuniewska oraz Elżbieta
i Kasia Jurczuk.
10 czerwca
Na pasażu Osiedla Niepodległości w Wołominie odbył się piknik sąsiedzki
zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Wydarzenie rozpoczęło się od występu przedszkolaków z Przedszkola nr 6 Bajka.
Następnie aktorzy z Teatru Trip wystawili spektakl „Na tropie zaginionej opowieści”.
Po nich wystąpili tancerze z grupy tanecznej Shock Dance, wokaliści z Wokalnego
Zespołu Dziecięcego oraz karatecy. Na koniec części pokazowej wszyscy zatańczyli
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zumbę. W części koncertowej wydarzenia nie zabrakło akcentów lokalnych. Na
scenie wystąpił wołomiński zespół Killing Silence oraz finalista trzeciej edycji
programu telewizyjnego X-Factor Wojtek Ezzat, na co dzień mieszkający w Kobyłce.
15 czerwca
Po wieczornej mszy w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie wystąpiła
Eleni, której koncert był ukłonem w stronę wołomińskich mam. Artystce podczas
występu towarzyszyła schola złożona z muzyków z Wołomina oraz Warszawy.
Zespół powstał specjalnie na potrzeby spotkania, a poprowadził go dyrygent
Adam Motyczyński. Pomysłodawczynią występu Eleni była siostra Dorota z parafii
Matki Bożej Częstochowskiej, a patronat nad koncertem objęła burmistrz Elżbieta
Radwan.

16 czerwca
Po raz kolejny na polance przy ulicy Złotej odbył się festyn sąsiedzki „Imieniny
Sławka”. Organizowany jest ze środków z Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Jak co roku dla mieszkańców przygotowano szereg atrakcji: animacje dla dzieci,
pokaz talentów „Wołomin też ma talent”, koncert Miejskiej Orkiestry z Wołomina. Na
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scenie wystąpili również Kadilak, Los Companieros, Roberto Zucaro, Rey Ceballo
& Tradicuba, Magic of the Queen.
18 czerwca
Przedszkole im. Pszczółki Mai w Duczkach obchodziło jubileusz 50-lecia istnienia.
Po części oficjalnej na scenie zaprezentowali się mali wychowankowie placówki.
Zwieńczeniem imprezy był piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji.
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21 czerwca
Zmarł Robert Makowski Zastępca Burmistrza Wołomina, który trafił do szpitala
po uderzeniu przez konar drzewa. Do zdarzenia doszło podczas wichury
w porcie w Nieporęcie. Robert Makowski całe swoje życie zawodowe poświęcił
pracy dla innych. Był Komendantem Powiatowym Policji w Wołominie, a od maja
2016 roku jako zastępca Burmistrza Wołomina odpowiadał za bezpieczeństwo
i sprawy społeczne gminy. Do swoich obowiązków podchodził niezwykle poważnie
i sumiennie. Jego tragiczna śmierć zaskoczyła i zasmuciła wiele osób – rodzinę,
współpracowników, ale też rzesze osób, którym pomógł. W związku z jego
tragiczną śmiercią ogłoszono żałobę na terenie gminy Wołomin do poniedziałku
25 czerwca włącznie. W tym czasie władze gminy nie uczestniczyły we wcześniej
zaplanowanych wydarzeniach.
22 czerwca
Jak co roku uczestnicy sekcji plastycznych Miejskiego Domu Kultury pokazali
swoją twórczość, którą pod bacznym okiem instruktorów: Jadwigi Rodzaj
i Alicji Żelazo tworzyli przez ostatni sezon. Grono młodych, a co najważniejsze,
rokujących talentów, zaprezentowało szeroki wachlarz umiejętności malarskich,
jak i rysunkowych.

18 czerwca
Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała Wielostronną deklarację współpracy
gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy w zakresie współpracy na
rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru
Metropolitalnego Warszawy.

19, 24 i 28 czerwca
Mecze polskiej reprezentacji podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji
można było oglądać na pierwszej w historii miasta oficjalnej Strefie Kibica, którą
stworzono na terenie OSiR „Huragan”.

27 czerwca
W kościele Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się msza żałobna ŚP Roberta
Makowskiego. W pożegnaniu oprócz rodziny, przyjaciół i współpracowników licznie
wzięli udział mieszkańcy Wołomina.
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28 czerwca
Drugie spotkanie w ramach projektu „Ozobotami po historycznym Wołominie”
rozpoczęło się umiejscawianiem na mapie lokalizacji związanych z historią naszego
miasta, którą uczestnicy poznali na poprzednich warsztatach. Poruszono również
temat rewitalizacji – obszar i historia centrum Wołomina. Uczestnicy programowali
ozoboty poprzez znajdowanie drogi na koniczynie. Uczyli się planowania trasy oraz
skrętów na skrzyżowaniach.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018

Kronika Samorządowej Instytucji Kultury
listopad 2017 - październik 2018

Ostatni rok był dla naszej Instytucji bardzo bogaty w wydarzenia.
Odnotowaliśmy rekordową ilość wycieczek, pielgrzymek i odwiedzin
indywidualnych. Do publikacji wytypowaliśmy kilkanaście ujęć.

29 czerwca
Zakończyło się głosowanie nad projektami zgłoszonymi w ramach Wołomińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2019. Zwycięzców poznamy we wrześniu.

5.XI.17r. - Nawet 200 tys. Polaków
i osób pochodzenia polskiego
zamordowali radzieccy NKWD-ziści
w ramach „Operacji polskiej” w latach
1937-1938 - pisze dr Tomasz Sommer
autor scenariusza do filmu „Rozstrzelać
Polaków”. To pierwszy na świecie
filmowy dokument o tej zbrodni, który
można było obejrzeć w Centrum
Informacji Turystyczno-Historycznej
w Ossowie w środę, 8 listopada,
o godzinie 18.30. Po filmie odbyła się
dyskusja ze scenarzystą.
8.XI.17r. Wznowiliśmy projekt ,,OKO – Ossów Kino Otwarte”. Wspólne oglądanie
filmów okazało się niezwykle popularnym sposobem na spędzenie wolnego czasu
wśród dzieci i młodzieży.

554 KRONIKA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W OSSOWIE
9.XI.17r. Centrum Informacji Turystyczno Historycznej odwiedziły panie Barbara
Szczucka i Anna Szczucka-Kaniewska. Przekazały zdjęcie i opowieść biograficzną
dotyczącą Zygmunta Szczuckiego, który jako 16-latek walczył w 1920 roku
w Ossowie. Zginął i został pochowany na cmentarzu przy Sanktuarium Matki Bożej
Zwycięskiej. Jego ojciec Walenty Szczucki przyczynił się w latach dwudziestych
XX wieku do budowy pomnika na cmentarzu poległych w Ossowie. Przekazane
pamiątki będą dostępne w siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury.

W sobotę, 11 listopada w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej
w Ossowie odbył się koncert „Listy do mojej Polski” w wykonaniu Elizy Banasik
przy akompaniamencie Kuby Mędrzyckiego.
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30.XI.17r. Dobiega końca renowacja obelisku księdza Ignacego Skorupki w Ossowie.
Powstał przed II wojną światową, jako upamiętnienie miejsca, gdzie przewieziono
ciało księdza Ignacego z pola walki w 1920 roku. Ostatnia renowacja miała miejsce
w 1982 roku. Obecna wykonywana jest we współpracy z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

1.XII.17r. W Centrum Informacji odbyły się warsztaty mikołajkowe, w których
uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Ossowie, zorganizowane
przy współpracy z kadrą szkolną.
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W piątek, 8 grudnia 2017 roku, odbyła się uroczystości odsłonięcia w Ossowie
przy ul. Matarewicza 233, poddanego renowacji obelisku, wzniesionego
w miejscu złożenia ciała księdza Ignacego Skorupki 14 sierpnia 1920 roku. Zadanie
dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

13.XII.17r. „Obława...”, „Wyrwij murom zęby krat...”, „Co się stało z naszą
klasą...”. W 36 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego młodzi ludzie w Centrum
Informacji Turystyczno Historycznej w Ossowie wysłuchali m.in. piosenek Jacka
Kaczmarskiego w wykonaniu zespołu Triada Poetica.

8 grudnia w dzień mundurowy szkoły PUL zorganizowano zajęcia terenowe dla
uczniów klas I i II. Przeprowadzono je w atrakcyjnym i taktycznym miejscu na
polach Ossowa. Tego dnia uczniowie do zaliczenia mieli 4 punkty szkoleniowe:
- Tor przeszkód przygotowany przez Pana Mariusza Księżopolskiego,
- Paintball prowadzony przez Pana Adama Drajkowskiego
- Elementy medycyny pola walki prowadzone przez Ratownika Mariusza Ragajsina
i Andrzeja Nowaka,
- Ognisko i ćwiczenia kolęd przed szkolną wigilią prowadzone przez ks. kpt.
Grzegorza Idzika.

W piątek, 15 grudnia odbyły się warsztaty świąteczne pod hasłem ,,W Mikołajkowym
Nastroju”, zorganizowane przez Samorządową Instytucję Kultury ze środków Rady
Sołeckiej dla dzieci i młodzieży z Ossowa. Dwie panie animatorki zorganizowały dla
dzieci zabawy animacyjne. Powstały świąteczne zawieszki z pomocą prowadzącej
cioci Eli. Był poczęstunek, a na koniec prezenty od Mikołaja.

558 KRONIKA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W OSSOWIE
3.I.18r. Samorządowa Instytucja Kultury zaangażowana jest w organizację
ostatniego, końcowego etapu „Rajdu” na terenie Ossowa. Na uczestników czekają
plenerowe niespodzianki i zadania z wielką historią w tle.

7.II.18r. Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odwiedziła grupa
żołnierzy służby przygotowawczej z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
w Zegrzu. Uczestnicy wycieczki obejrzeli film ,,Zwycięstwo 1920” i udali się na
spacer z przewodnikiem śladami bohaterów 1920 roku.
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9.II.18r. Uczestniczyliśmy w święcie wołomińskiego Zespołu Szkół nr IV im.
Marynarki Wojennej RP. Przy pomniku gen. Józefa Hallera na terenie Sanktuarium
Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie obchodzono kolejną rocznicę „Zaślubin Polski
z morzem” z 10 lutego 1920 roku.

10 lutego, w wieku 46 lat, na wieczną wartę do Pana odszedł Dariusz Senator
- prezes Stowarzyszenia Historyczno - Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansjerów
Nadwiślańskich. Samorządowa Instytucja Kultury w Ossowie miała przyjemność
wielokrotnie współpracować z panem Darkiem, który prowadził ciekawe lekcje
historii. Człowiek pogodny, życzliwy, świetny organizator, miłośnik historii,
rekonstruktor, oddany całkowicie swojej pracy i pasji.
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W siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie został zaprezentowany
utwór „Ballada Ossowska”. Obecni na sobotnim (24 lutego) spotkaniu mieli
również możliwość obejrzenia teledysku do piosenki. Słowa „Ballady Ossowskiej”
napisał Marek Kaczkowski. Muzyka i wykonanie Eliza Banasik i Jakub Mędrzycki.
Scenariusz i reżyseria teledysku Mateusz Kalbarczyk i Klaudia Barcicka. Podczas
spotkania można było poznać kulisy powstawania utworu i wysłuchać koncertu Elizy
Banasik i Jakuba Mędrzyckiego. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania licznie
zgromadzeni goście długo dzielili się swoimi wrażeniami w rozmowach kuluarowych.

1 marca w Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej w Ossowie odbył się
koncert Justyny Panfilewicz. Wydarzenie nawiązywało do obchodów Dnia Pamięci
o Żołnierzach Wyklętych. Można było usłyszeć utwory m.in. Jacka Kaczmarskiego
czy piosenki oparte na wierszach Zbigniewa Herberta, nawiązujące do wydarzeń
historycznych. Wprowadzenia do poszczególnych części koncertu przygotował
i wygłosił Marek Kaczkowski.
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23.III.18r. „Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej
zrozumiesz” - Albert Einstein. We współpracy z Przemysławem Strzelczykiem
dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ossowie i wychowawcami realizowaliśmy
projekt „Przyroda mojej małej Ojczyzny” w ramach „Powitania wiosny w Ossowie”.
Wprowadzeniem była wspaniała prezentacja Wiesława Nurkiewicza, mieszkańca
Kobyłki, przyrodnika, doskonałego przewodnika po świecie fauny i flory. Następnie
można było wysłuchać wierszy Barbary Białowąs z tomiku „Gościńce, ścieżki,
drogi”, także piosenek skomponowanych do słów poetki: Alicja Bendkowska - śpiew,
Krzysztof Podstawka - gitara, Włodzimierz Tyl - instrumenty klawiszowe.

W sobotę, 7 kwietnia, podczas odsłonięcia popiersia ministra Zbigniewa
Wassermanna, na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie,
Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej otwarte było dla gości, którzy przybyli
na uroczystość.
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2.V.18r. Warsztaty „Kotyliony dla Niepodległej”, wspólna próba przed koncertem,
asysta pocztu sztandarowego i pododdziału honorowego I LO PUL im. 111 Eskadry
Myśliwskiej w Wołominie, uroczystość wciągnięcia Flagi Narodowej, wspólne
odśpiewanie Hymnu, koncert (z aktywnym udziałem publiczności) ballad i pieśni
„Dla Niepodległej” w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego - to wydarzenia z Dnia
Flagi Rzeczpospolitej obchodzonego w Ossowie.

2.VII.18r. Lafayette Rifle
Cadets w Ossowie. Małe
upamiętnienie 155. rocznicy
kampanii Gettysburgskiej
1863. Dwa noclegi w marszu.
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12.VIII.18r. Rekonstruowane pokazy wojskowe i życia cywilnego, wystawy,
prezentacje, zadania zręcznościowe i survivalowe, stoisko biblioteki powiatowej,
stanowisko łączności radiowej, ścianka wspinaczkowa, namiot z ofertą Centrum
Informacji Turystyczno - Historycznej to m.in. atrakcje, które przyciągały do siedziby
Samorządowej Instytucji Kultury w Ossowie, 12 sierpnia 2018 roku, podczas
obchodów 98 rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.
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15.VIII.18r. Podczas Apelu Pamięci przy krzyżu w miejscu śmierci ks. Ignacego
Skorupki, wieczorem 14 sierpnia 2018 roku, Łukasz Kudlicki, szef gabinetu
politycznego Ministra Obrony Narodowej poinformował, że trwa procedura
wyłonienia wykonawcy muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Jeżeli zakończy
się pomyślnie jesienią zostaną rozpoczęte prace przy budowie obiektu, aby w 2020
roku dokonać uroczystego otwarcia. Przedstawiciel MON podkreślił zaangażowanie
w przedsięwzięcie ze strony samorządów lokalnych.

15 sierpnia w Ossowie zaczął się już wczesnym rankiem. Minister Obrony
Narodowej Mariusz Błaszczak złożył kwiaty przed pomnikiem księdza kapelana
Ignacego Skorupki, przy krzyżu na miejscu śmierci kapłana oraz na Cmentarzu
Poległych w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Tam również podczas spotkania
z przedstawicielami mediów przedstawił harmonogram budowy Muzeum Bitwy
Warszawskiej w Ossowie, które ma być gotowe na 2020 rok.
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Podczas uroczystości 14 i 15 sierpnia aktywnie włączaliśmy się w przebieg
obchodów. Przyjmowaliśmy gości w Centrum Informacji Turystyczno - Historycznej,
prezentowaliśmy materiały, wystawy i wydawnictwa. Współorganizowaliśmy
uroczystości przy pomniku ks. kapelana Ignacego Skorupki i tablicach
prezentujących wsparcie Węgrów, Amerykanów i Francuzów w 1920 roku.
Zorganizowaliśmy stoisko przy alei wiodącej do Sanktuarium Matki Bożej
Zwycięskiej oraz stoiska historyczne oraz survivalowo - zręcznościowe na terenie
wokół siedziby Samorządowej Instytucji Kultury.
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W dniu 8 września Samorządowa Instytucja Kultury wzięła udział w pikniku
,,EUROPA ZMIENIA METROPOLIĘ WARSZAWSKĄ” - EUROPE DIRECT
Warszawa. Przedsięwzięcie organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem
Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Przedstawiliśmy
propozycję Parku Kulturowego w Ossowie m.in. promowaliśmy budowę muzeum
oraz rowerową ścieżkę dydaktyczno – turystyczną. Wśród licznych zainteresowanych
zaobserwować można było m.in. przedstawicieli z Japonii i Wietnamu.

18.IX.18r. Centrum Informacji odwiedzili żołnierze Centrum Operacji Lądowych
- Dowództwo Komponentu Lądowego wraz z generałem brygady doktorem
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Sławomirem Kowalskim. Po obejrzeniu filmu ,,Zwycięstwo 1920” odbyła się lekcja
historii poprowadzona przez rekonstruktora Jacka Gradusa i jego syna Kamila,
którzy na zakończenie otrzymali podziękowanie za wkład i zaangażowanie
w przygotowaniu ciekawej lekcji historii.
30.IX.18r. W Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Ossowie odbyła się uroczystość
odsłonięcia tablicy „Serce dla Inki”, poświęconej Danucie Siedzikównie. Druga część
spotkania została zorganizowana w siedzibie Samorządowej Instytucji Kultury.

W niedzielę, 21 października Centrum Informacji Turystyczno-Historycznej
w Ossowie odwiedziła grupa Polonii węgierskiej. Uczestnicy obejrzeli film „Zwycięstwo
1920” i udali się na spacer z przewodnikiem śladami Bitwy Warszawskiej.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018

Kronika wydarzeń organizowanych przez Fundację
ODA w Izbie Muzealnej Wodiczków w Wołominie
21 października 2017 –10 czerwca 2018

21 października 2017 roku - Wystawa biżuterii Wojciecha Rygało „In the
Shadow”
Wojciech Rygało jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki
Warszawskiej. W wyuczonym zawodzie pracował zaledwie 4 lata. Od 2005 roku
jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. Od wielu lat tworzy
biżuterię artystyczną. Jego prace były wielokrotnie prezentowane i nagradzane na
największych imprezach branżowych i konkursach biżuterii artystycznej w Polsce.
Wystawa w Izbie Muzealnej Wodiczków była okazją do zaprezentowania części
jego dorobku artystycznego. W zacienionej sali kolejno były odsłaniane prace,
tj. 9 bransoletek, które nie tylko stanowiły atrakcyjną biżuterię, ale również zgodnie
z tytułem wystawy „In the shadow” (po oświetleniu, razem z rzucanym przez nie
cieniem) tworzyły dodatkową wartość estetyczną, a w niektórych przypadkach
nabierały zupełnie nowego znaczenia.

25 października 2017 roku - Warsztaty florystyczne
Korzystając z umiejętności nabytych na poprzednich zajęciach, z przygotowanych
sztucznych kwiatów, żywych zielonych dodatków, floretów, drobnych elementów
dekoracyjnych i wstążek uczestnicy wykonali wiązanki. Osoby, które po raz pierwszy
wzięły udział w warsztatach florystycznych, zostały otoczone instruktorską pieczą
przez bardziej doświadczonych uczestników warsztatów. Powstało 12 ładnie
skomponowanych wiązanek, które uczestnicy zabrali ze sobą do domu. Została
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też przygotowana specjalna wiązanka w polskich barwach narodowych, którą
(zgodnie z tradycją tych warsztatów) złożono na grobie Henryka Konstantego
Woyciechowskiego na cmentarzu w Kobyłce.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu „Prowadzenie działań
wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego
Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin.

05 listopada 2017 roku - Wieczór muzyczny „Zaduszki jazzowe”
Na ten szczególny wieczór zespół LeDIO - w składzie: Leszek Kupiec przy
fortepianie, Ireneusz Zyśk grający na gitarze, Wiesław Lappe przy perkusji
i Aleksandra Dobczyńska przy mikrofonie jako solistka i konferansjer w jednej osobie
- przygotował repertuar przypominający zmarłych twórców i artystów polskich, którzy
bezpowrotnie odeszli, a których twórczość wciąż żyje w naszej pamięci. Artyści
starali się tchnąć w wybrane przez siebie utwory muzyczne sporą dawkę jazzu
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i swingu, który jest im bardzo bliski. Występowi zespołu towarzyszyła prezentacja
multimedialna wybranych postaci, które odegrały znaczącą rolę w polskiej piosence.
Przytaczając informacje na temat wybranych twórców, pani Aleksandra starała się
nie tylko przekazać najistotniejsze fakty z ich życia, ale także przybliżyć je i ożywić
pamięć o nich, przytaczając ciekawe szczegóły i anegdoty z nimi związane.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu „Prowadzenie działań
wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego
Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin.
7 listopada 2017 roku - Podróże Wołominiaków „Tajlandia”
Zaproszonym podróżnikiem był Michał Szulim, wołominianin, wokalista zespołu
Plateau, twórca tekstów piosenek, podróżnik, dziennikarz. Ukończył Wydział
Dziennikarstwa oraz Wydział Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie
Warszawskim. Z zespołem Plateau wystąpił w 2008 roku w Operze Leśnej
w Sopocie jako finalista Festiwalu Top Trendy i nagrał z nim pięć płyt. Poza
działalnością muzyczną zajmuje się pisaniem o podróżach, jest autorem bloga:
www.MiejsceZaMiejscem.blog.pl oraz książki „Miejsce za miejscem, czyli podróże
małe i duże”. Na spotkanie z podróżnikiem przybyła młodzież z Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. St. Staszica w Wołominie pod opieką Katarzyny Krupskiej
i księdza Pawła Żelichowskiego.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu „Prowadzenie działań
wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego
Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin.

10 listopada 2017 roku - Podróże Wołominiaków „Drogą Św. Jakuba do
Santiago de Compostela”
Swoimi wrażeniami z miesięcznej pieszej pielgrzymki do Santiago de Compostela
w Hiszpanii podzielił się ze zgromadzonymi w Izbie gośćmi ksiądz Rafał Jabłkowski
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z Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie. Ksiądz Rafał
wybrał się w drogę w czerwcu i w ciągu 30 dni przemierzył 1100 km podążając przez
górzyste, nadmorskie rejony zielonej Galicji, przez Santander i Oviedo. Każdego
dnia przemierzał trasę ponad 30-kilometrową wędrując w godzinach narzucanych
przez system noclegowy. Omówił charakter dróg, które przemierzał, noclegownie,
w których dane mu było odpoczywać, wrażenia ze spotkań z innymi pielgrzymami
podążającymi tym samym szlakiem, a także o swoich słabościach, wzruszeniach,
spotkaniach z Panem Bogiem, zwłaszcza w trudnych dla niego chwilach, których
nie brakowało podczas tej wyczerpującej pielgrzymki.
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Andrzej Zaradkiewicz – tenory drugie, Stanisław Szatybełko, Ryszard Gniazdowski
– barytony, Jerzy Sznajder, Jan Mieczkowski – basy, Ewa Goc – akompaniament
fortepianowy. W repertuarze przygotowanym na ten wieczór znalazły się między
innymi arie z polskich oper Stanisława Moniuszki „Halka”, „Straszny dwór”, „Hrabina”
i „Flis”. Nie zabrakło również polskich pieśni patriotycznych.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: „Niestandardowe działania
mające na celu upamiętnianie świąt narodowych, postaci historycznych szczególnie
związanych z ziemiami powiatu wołomińskiego” finansowanego przez Powiat
Wołomiński.
11 listopada 2017 roku - Wystawa „Fotopastele”
Wydarzeniem towarzyszącym obchodom Święta Niepodległości była wystawa prac
fotograficznych i plastycznych przygotowanych przez uczestników warsztatów
zrealizowanych w ramach projektu: „Prowadzenie działań wspierających edukację
kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina” finansowanego
przez Gminę Wołomin. Przygotowane prace przedstawiały uroki naszej małej
ojczyzny – Wołomina i jego okolic.

11 listopada 2017 roku - Wieczór muzyczny „Święto Niepodległości – polska
muzyka operowa”
Z okazji Święta Niepodległości w Izbie Muzealnej Wodiczków odbył się uroczysty
koncert. Wystąpił Męski Zespół Wokalny „Oktawian” w następującym składzie:
Aleksander Słojewski, Stanisław Hijewski – tenory pierwsze, Marek Kądziela,

12 listopada 2017 roku - „Podwieczorek muzyczny dla dzieci „Polak mały”
Spotkanie dla dzieci z cyklu „Podwieczorki muzyczne dla dzieci” zatytułowane
„Polak mały”, którego tematem wiodącym było Święto Niepodległości. Podwieczorek
poprowadziła Małgorzata Chmielewska, a muzyczną oprawę zapewnił Duet
Grazioso w składzie Anna Kornacka (fortepian) i Beata Kierzkowska (flet).
W programie znalazły się pieśni powstańcze i utwory kompozytorów polskich, takich
jak Krzysztof Herdzin, Mariusz Matuszewski, Maurycy Moszkowski.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: „Niestandardowe działania
mające na celu upamiętnianie świąt narodowych, postaci historycznych szczególnie
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związanych z ziemiami powiatu wołomińskiego” finansowanego przez Powiat
Wołomiński.
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18 listopada 2017 roku - Wieczór muzyczny „Szlagiery muzyki filmowej”
Agnieszka i Łukasz Wojakowscy są absolwentami Akademii Muzycznej im.
F. Chopina w Warszawie. W programie przygotowanym na ten wieczór znalazły się
szlagiery polskiej i zagranicznej muzyki filmowej lat 30, 40 i 50 - utwory z filmów
„Casablanca”, „Pół żartem pół serio”, „Paweł i Gaweł”, „Ada to nie wypada”, „Skarb”,
„Antek policmajster” i wiele innych, utrzymanych w stylowej aranżacji i niezwykłym,
klasycznym brzmieniu. Agnieszka i Łukasz Wojakowscy stworzyli tego wieczoru
świetny duet muzyczno-wokalny – on zawsze na pianinie, czasem śpiew, ona
zawsze śpiew, czasem na skrzypcach – reprezentując repertuar złożony z piosenek
filmowych polskich i zagranicznych.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: „Prowadzenie działań
wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego
Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin.

17 listopada 2017 roku - Podróże Wołominiaków „Ogrody Europy”
Spotkanie pt. „Ogrodowe podróże przez wieki” prowadziła Anna Grabowska,
absolwentka Wydziału Architektury Krajobrazu na SGGW, wieloletnia nauczycielka
przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie.
Pani Anna przedstawiła historię ogrodów w pigułce przedstawiając najważniejsze
style ogrodowe na przestrzeni wieków. Uczestnicy spotkania uzyskali informacje
o tym, czym się różni ogród włoski od francuskiego albo co to jest bindaż, a-ha
lub boulingri.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu „Prowadzenie działań
wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego
Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin.

21 listopada 2017 roku - Warsztaty tworzenia świec
Uczestnicy warsztatów, pod okiem instruktora, zapoznawali się z kolejnymi
etapami tworzenia kolorowych, zapachowych świec. Po wysłuchaniu krótkiego
instruktażu sami pokruszyli przygotowane wcześniej kolorowe parafiny. Pracując
w dwuosobowych grupach każdy miał okazję wybrać sobie kolor, który następnie
przygotował mieszając go w rozgrzanej parafinie. Kiedy przygotowana kolorowa
parafina stygła, uczestnicy przygotowywali foremki na świeczki. Kruszyli kolejne
warstwy kolorowej parafiny i uzupełniali swoje foremki wybranymi barwami, nie
zapominając o dodaniu kilku zapachowych kropel. Do tak przygotowanych foremek
można było wlewać bezbarwną parafinę. Warsztaty tworzenia świec cieszą się
zawsze dużym zainteresowaniem mieszkańców, bo samodzielnie wytopione
kolorowe świece są doskonałym prezentem dla bliskich.
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Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: „Prowadzenie działań
wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego
Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin.

23 listopada 2017 roku - Konferencja naukowa „Jak być osobą przedsiębiorczą
w Polsce?”
Fundacja ODA i Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
zorganizowały Konferencję naukową pt. „Jak być, osobą przedsiębiorczą
w Polsce?”. Tegoroczna konferencja to efekt współpracy z obu placówek
z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Poprzedził ją XI Powiatowy
Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości pt. ”E-Powiat” oraz projekt badawczy
pt. „Analiza potencjału przedsiębiorczego uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. St. Staszica w Wołominie”.
Konferencja naukowa „Jak być osobą przedsiębiorczą w Polsce?” objęta
została patronatem merytorycznym dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki
Warszawskiej – dr hab. inż. Janusza Zawiła–Niedźwieckiego, prof. PW. Młodzież
miała okazję wysłuchać wykładów pracowników naukowych Wydziału Zarządzania
Politechniki Warszawskiej:
– dr Agnieszki Skali pt. „Jak być osobą przedsiębiorczą w Polsce?”,
– dr inż. Artura Gąsiorkiewicza pt. „Tajniki tworzenia modeli biznesowych”,
– dr hab. inż. Katarzyny Rostek, prof. PW, która przedstawiła ofertę dla
kandydatów na studia oraz zaprosiła laureatów Powiatowego Konkursu Wiedzy
z Przedsiębiorczości do udziału w konkursie z przedsiębiorczości organizowanym
przez Wydział Zarządzania, gdzie nagrodą są indeksy Politechniki Warszawskiej.
Swój wykład pt. „Rynek sztuki. Na czym polega rola eksperta?” wygłosiła mgr
Małgorzata Gumienna, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich
Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych im.
St. Staszica w Wołominie i rzecznik Fundacji ODA. Wydarzeniem towarzyszącym
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Konferencji była wystawa zdjęć z zagranicznych praktyk uczniów.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: „Prowadzenie działań
wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego
Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin.

2 grudnia 2017 roku - Koncert Kameralistyki Wokalnej „Leciały żurawie…”
Koncert przygotowały uczennice z Miejskiej Szkoły Artystycznej im. K. R.
Domagały w Mińsku Mazowieckim z klasy Kameralistyki Wokalnej pod kierunkiem
Pawła Hruszwickiego: Beata Gut, Małgorzata Malinowska, Karolina Mielnicka,
Katarzyna Mazurowska, Julia Pietrzak, Marlena Stal, Julia Wosiewicz i Małgorzata
Krzyżewska. W programie koncertu zatytułowanego „Leciały żurawie…” znalazły
się utwory W. Lutosławskiego, J. Olkuśnika, St. Moniuszko, M. Szymanowskiej,
J. Maklakiewicza, P. Hertel, J. Abramowa i innych. Młodym artystkom akompaniowała
na pianinie Anna Kornacka.
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3 grudnia 2017 roku - Podwieczorek muzyczny dla dzieci „Mikołajki”
Ostatnim wydarzeniem kulturalnym w roku 2017 zorganizowanym w Izbie Muzealnej
Wodiczków był Podwieczorek muzyczny dla dzieci z udziałem Świętego Mikołaja.
Podwieczorek poprowadziła Małgorzata Chmielewska, a Duet Grazioso – Anna
Kornacka (fortepian) i Beata Kierzkowska (flet) – przygotował na ten wieczór
specjalny program mikołajkowy z muzyką Piotra Czajkowskiego z baletu „Dziadek
do orzechów”: „Taniec arabski”, „Taniec chiński”, „Taniec pastuszków”, „Taniec
wróżki”. Szymon, młody uczestnik podwieczorków muzycznych, zagrał na pianinie
kolędę „Bóg się rodzi”. Na zakończenie wspólnie z siostrami Chmielewskimi,
Wiktorią i Mają, zgromadzeni w Izbie goście zaśpiewali piosenkę „Znak pokoju”.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: „Prowadzenie działań
wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego
Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin.

9 grudnia 2017 roku - Autorski wieczór muzyczny Łukasza Majewskiego
„Niebajka”
W Izbie Muzealnej Wodiczków wystąpił Łukasz Majewski – poeta, muzyk,
kompozytor, wykonawca utworów z gatunku piosenki autorskiej, turystycznej
i poezji śpiewanej, trzykrotny laureat Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA
w Warszawie, na którym od trzech lat plasuje się w złotej piątce laureatów. Łukasz
Majewski to także laureat Grand Prix 17 Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki
Artystycznej w Rybniku, zdobywca nagrody im. Wojciecha Bellona na Studenckim
Festiwalu Piosenki w Krakowie, zdobywca I miejsca na Festiwalu im. Jacka
Kaczmarskiego „Nadzieja” w Kołobrzegu, nagrody im. Janka i Jacka Stefańskich na
Bazunie oraz wielu, wielu innych. Od wielu lat jest członkiem jury Ogólnopolskiego
Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej Bazuna. W programie tego wieczoru
znalazły się piosenki nagrane na płytach: debiutanckiej „Mężczyzna z zakolami”
z 2013 roku, „Ad acta” z roku 2015 i „Niebajka” wydanej we wrześniu tego roku.
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Autorem słów i muzyki prawie wszystkich utworów jest Łukasz Majewski.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: „Prowadzenie działań
wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego
Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin.

7 stycznia 2018 roku - Międzypokoleniowy wieczór kolęd i pastorałek
Zgromadzeni w Izbie goście, przy akompaniamencie Ryszarda Matusiewicza,
odśpiewali kolędy „W żłobie leży”, „Bóg się rodzi”, „Lulajże Jezuniu”. Leszek
Patejuk przypomniał znanych autorów polskich kolęd oraz okoliczności powstania
najbardziej popularnej kolędy, jaką jest „Cicha noc”. Przytoczył też epizod związany
z tą kolędą, zapamiętany pod nazwą „Rozejm Bożonarodzeniowy”, który miało
miejsce podczas walk na froncie I wojny światowej pod Ypres. Z braku śniegu
i prawdziwej zimowej aury, Anna Machowska przygotowała krótkie przerywniki
w postaci wierszy i fragmentów prozy o tematyce zimowej, które miały stworzyć
zimowy, świąteczny nastrój. Utwory te zaczerpnęła m.in. z „Zimy w Dolinie
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Muminków”, z „Kubusia Puchatka”, z przedwojennych wypisów szkolnych oraz
z uroczej książki pt. „O czym szumią wierzby”. Ryszard Matusiewicz zaśpiewał „Jutro
wesele”, którą skomponował do treści wiersza z tej właśnie książeczki. Między tymi
zimowymi utworami przewijały się kolędy takie jak: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”,
„Przybieżeli do Betlejem pasterze”, „Wesołą nowinę”, „Wśród nocnej ciszy” i wiele,
wiele innych zaczerpniętych z dwóch przygotowanych na ten wieczór śpiewników.
19 stycznia 2018 roku - Wystawa „Cztery pory roku”
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyła się wystawa prac plastycznych
uczestniczek warsztatów malowania pastelami zorganizowane się w Izbie
Muzealnej Wodiczków w Wołominie pod kierunkiem artysty plastyka Elżbiety
Rączki. Warsztaty te zostały zapoczątkowane projektem: „Prowadzenie działań
wspierających edukacje kulturalna oraz popularyzację dziedzictwa historycznego
Wołomina” i stały się okazją do cotygodniowych spotkań pozwalających rozwinąć
swoje zainteresowania plastyczne. Głównym celem tych zajęć jest czerpanie radości
z samego procesu tworzenia obrazu i zabawa kolorami. Tematem wystawy były
cztery pory roku, a prace swoje wystawiły: Alicja Budziszewska, Małgorzata Dębska,
Henryka Dobrowolska, Maria Góral, Katarzyna Humińska, Katarzyna Jurczuk,
Małgorzata Kogutowicz, Anna Machowska, Danuta Michalik, Anna OgonowskaLoch, Małgorzata Skołożyńska, Maja Sobczak, Danuta Ściborowska-Wytrykus.
Wystawa byłą dostępna do 15 lutego 2018 roku.
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Brał udział w koncertach zarejestrowanych i emitowanych przez TVP 1, TVP 2, TVP
Kultura. Jest laureatem festiwali poezji śpiewanej i piosenki literackiej – miedzy
innymi otrzymał Nagrodę Polskiego Radia, I Nagrodę Studenckiego Festiwalu
Piosenki w Krakowie, był finalistą 27. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.
Na repertuar koncertu w Izbie Muzealnej Wodiczków złożyły się kompozycje Piotra
do poezji między innymi Jonasza Kofty, Stanisława Grochowiaka, Marka Tercza,
Tadeusza Nowaka, Mariana Piechala, Jacka Kaczmarskiego, Bolesława Leśmiana
oraz autorskie utwory Piotra.

17 lutego 2018 roku - Podróże Wołominiaków „W głąb Rosji”
Bohaterem tego spotkania, zatytułowanego „W głąb Rosji”, był Piotr Maciejuk,
Wołominianin, z wykształcenia technolog żywienia, pasjonat muzyki etnicznej
i jazzu – sam gra na kongach. W 1995 roku, w wieku 24 lat, z wyboru zamieszkał
na wsi pod Tłuszczem. Jest miłośnikiem przyrody i czynnie zajmuje się jej ochroną

27 stycznia 2018 roku - Wieczór piosenki autorskiej i poezji śpiewanej Piotra
Dąbrówki
Piotr Dąbrówka to artysta obdarzony charyzmą i bardzo męską barwą głosu,
autor tekstów, gitarzysta i kompozytor. Jest współzałożycielem (wraz z Szymonem
Wydrą) zespołu Carpe Diem. Występuje na scenie od ponad 20 lat. Jego odważne
interpretacje poezji, ekspresja wokalisty na długo zapadają w pamięć słuchacza.
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– uważa się za ekologa, jednak bez skrajnego podejścia do tematu. Od wielu lat
zajmuje się stolarstwem i sztuką użytkową – tworzy pojedyncze egzemplarze mebli,
które można obejrzeć na stronie www.maciejowe.pl. Do Rosji zaczął wyjeżdżać
mając 17 lat. Jego pierwsza samodzielna podróż obejmowała Tadżykistan
i Uzbekistan. Rok później – Morze Czarne i Soczi. Po kilku latach przerwy, od
roku 2010, niemal co rok samotnie podróżował w głąb Syberii, za każdym razem
udając się w inne miejsca. Owocem syberyjskiego włóczęgostwa jest małżeństwo
z Yulią Petukhową, cudowną Rosjanką, Tatarką i trochę Polką po prababci, z którą
szczęśliwie mieszkają w Łysobykach.
2 lutego 2018 roku - Podróże Wołominiaków „Z Wołomina na Świętą Górę
Grabarkę”
Było to spotkanie z Jerzym Kielakiem, absolwentem Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Warszawie, teologiem i filozofem. Ideą przewodnią prezentacji
była chęć podzielenia się wiedzą i fascynacjami dotyczącymi prawosławia. Jerzy
Kielak to mieszkaniec Wołomina – tu się urodził, tu chodził do szkoły, tu zdał maturę,
tu się ożenił, tu rodziły się jego dzieci i wnuki. Jest absolwentem wołomińskiego
Technikum Przemysłu Szklarskiego, podchorążym artylerii, fotografem. Ostatnio
podejmuje nieśmiałe próby ikonopisania. Jerzy Kielak to katolik, a właściwie
„łacinnik”, od wielu lat zaprzyjaźniony z prawosławną społecznością Wołomina
oraz z Prawosławną Pielgrzymką na Świętą Górę Grabarkę, wyruszającą już od
15 lat, każdego roku, z wołomińskiej cerkwi. Uczestnik tych pielgrzymek i wielu
uroczystości na Świętej Górze. Znawca prawosławia, zainteresowany szczególnie
liturgią Kościołów Wschodnich, ikonografią i duchowością prawosławia, teologią
ikony i teologią ekumeniczną. Zdjęcia pokazane podczas tej prezentacji stanowiły
ułamek wszystkich zdjęć wykonanych przez szereg lat, podczas Pielgrzymki na
Świętą Górę oraz podczas Święta Przemienienia Pańskiego zwanego Świętem
Spasa Izbawnika w tym sanktuarium.
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16 marca 2018 roku - O sztuce trochę inaczej
Bohaterem piątkowego spotkania w Izbie Muzealnej Wodiczków był Andrzej Kaleta,
twórca obrazów, architekt odpowiedzialny za aranżację wnętrz w wielu prywatnych
domach i instytucjach w powiecie wołomińskim, projektant elewacji wołomińskich
kamienic, malowideł w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, ołtarza
w kościele w Zagościńcu a także, wraz z żoną Ireną Kaletą, witraży w szpitalnej
kaplicy. Artysta podzielił się z licznie zgromadzonymi gośćmi refleksjami na temat
duchowej natury sztuki, procesu twórczego, czerpania inspiracji z codzienności
i metafizyki. Swoją opowieść zilustrował obrazami, które prezentował ostatnio na
wystawie „Moje natchnienia” w galerii w Fabryczce.

15 kwietnia 2018 roku - Podwieczorek muzyczny dla dzieci „Roztańczone
skrzypce”
W niedzielę odbyło się kolejne spotkanie z muzyką klasyczną przygotowane dla
najmłodszych w ramach tradycyjnych Podwieczorków muzycznych dla dzieci.
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Solistą był skrzypek Piotr Grabowicz. W programie podwieczorku znalazły się
następujące utwory: „Marche miniature viennoise” F. Kreislera, „La Cinquatine”
G. Marie, „Sicilienne” T. v. Paradise’a, „Pieśń Polska” H. Wieniawskiego oraz
„Czardasz” V. Montiego.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: „Prowadzenie działań
wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego
Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin.
20 kwietnia 2018 roku - Podróże Wołominiaków „Śladami Polaków na Syberii”
To było spotkanie z niezwykłą mieszkanką powiatu wołomińskiego, która
przeprowadziła się tutaj z syberyjskiego Czelabińska. Yulia Petukhowa zabrała
zgromadzonych w Izbie gości w podróż w przestrzeni i w czasie śladami mniej
lub bardziej znanych Polaków na Syberii. Yulia pochodzi z miasteczka Szumicha
obwodu Kurganskiego na południowym Uralu. Jej tata jest Rosjaninem z polskimi
korzeniami, a mama – Tatarką, więc Yulia sama o sobie mówi „jestem Metyską”.
Kiedy miała 17 lat, wyjechała na studia do miasta Czelabińsk. Od tego momentu
rozpoczęła samodzielne życie. Skończyła studia prawnicze i od 20 roku życia
pracuje, między innymi przez 15 lat jako radca prawny w dużej spółce akcyjnej w
branży energetycznej. Jest aktywną członkinią Stowarzyszenia Polonijnego „Solaris”
w Czelabińsku, dzięki któremu poznała swojego męża Piotra Maciejuka. W 2016
roku otrzymała Kartę Polaka i przeprowadziła się do Polski. Lubi czytać literaturę
piękną, zwłaszcza klasykę rosyjskiej literatury oraz skandynawskie kryminały. Od
wielu lat uprawia sport, prowadzi zdrowy i aktywny tryb życia.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: „Prowadzenie działań
wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego
Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin.
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12 maja 2018 roku - Wieczór muzyczny „Najpiękniejsza ze wszystkich jest
muzyka„
W 33. rocznicę śmierci Bohdana Wodiczki, w Izbie Muzealnej Wodiczków obył się
koncert muzyki skrzypcowej oraz spotkanie wokół książki Michała Klubińskiego
pt. „Bohdan Wodiczko. Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej” (wyd.
TAiWPN Universitas, Kraków 2017).
Na program wieczoru złożyły się:
– rozmowa z Michałem Klubińskim wokół jego książki,
– wybrane utwory muzyczne H. Wieniawskiego, F. Chopina, I. J. Paderewskiego,
T. Adamowskiego w wykonaniu skrzypaczki Joanny Okoń i pianistki Katarzyny
Glensk. Rozmowę z Michałem Klubińskim oraz koncert poprowadziła Bogusława
Szostak-Klubińska.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu „Prowadzenie działań
wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego
Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin.

13 maja 2018 roku - Podwieczorek muzyczny dla dzieci „Dzieci dzieciom”
W koncercie zatytułowanym „Dzieci dzieciom” wystąpili uczniowie Niepublicznej
Szkoły Muzycznej I st. w Halinowie. Swój bardzo urozmaicony program wykonali
uczniowie klasy fortepianu Anny Przybysz i Mariusza Adamczaka, klasy skrzypiec
Małgorzaty Rąbalskiej, klasy wiolonczeli Katarzyny Kaczyńskiej, klasy fletu Edyty
Rzążewskiej oraz klasy gitary Tomasza Beredy i Pawła Filasińskiego. Goście
zebrani w Izbie mogli posłuchać brzmienia wielu instrumentów, jak i bardzo
różnorodnego repertuaru od prostych kompozycji po klasyczne dzieła wielkich
kompozytorów. Dzieci, ubrane odświętnie pięknie się prezentowały. Występowały
solo i w duetach ze swoimi nauczycielami. Widać było, że muzykowanie sprawia im
sporo przyjemności, zwłaszcza kiedy grają dla swoich rówieśników. W przyjaznej
atmosferze nawet trema nie była taka straszna.
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Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: „Podwieczorki muzyczne dla
dzieci” finansowanego przez Powiat Wołomiński w zakresie „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”.

25-26 maja 2018 roku - Warsztaty tworzenia witraży
Warsztaty poprowadził Andrzej Kaleta, absolwent Wydziału Konserwacji Malarstwa
i Rzeźby Polichromowanej warszawskiej ASP, artysta malarz, twórca witraży
o tematyce sakralnej i świeckiej. W warsztatach wzięło udział kilkanaście osób:
dzieci, młodzież szkolna i dorośli. Zajęcia praktyczne poprzedzone były wykładem
na temat historii i technologii składania witrażu tradycyjnego i nowoczesnego.
Uczestnicy otrzymali wszystkie niezbędne materiały i pod kierunkiem artysty
stworzyli indywidualną kompozycję. Efekty tych działań były zaprezentowane
na wystawie zorganizowanej 21 czerwca, która była podsumowaniem zajęć. Po
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wspólnym obejrzeniu filmu o Józefie Mehofferze uczestnicy warsztatów otrzymali
pamiątkowe, ozdobne dyplomy. Andrzej Kaleta profesjonalnie omówił wszystkie
wykonane podczas warsztatów prace. Chwalił twórców za różnorodność,
pomysłowość, kompozycję i wrażliwość.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: „Prowadzenie działań
wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego
Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin.
15 maja 2018 roku - Podwieczorek muzyczny dla dzieci„ Święto flagi”
W kolejnym spotkaniu z cyklu Podwieczorki muzyczne dla dzieci zatytułowanym
„Święto flagi” wystąpiły:
– Maryla Ochimowska-Teper – sopran koloraturowy,
– Anna Kornacka- fortepian.
Spotkanie z dziećmi i ich opiekunami poprowadziła Małgorzata Chmielewska,
a w programie znalazły się utwory F. Chopina, St. Moniuszki, M. Karłowicza,
F. Nowowiejskiego i L. Różyckiego.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: „Podwieczorki muzyczne dla
dzieci” finansowanego przez Powiat Wołomiński w zakresie „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”.

27 maja 2018 roku - Podwieczorek muzyczny dla dzieci „Piosenki dla mamy
i dziecka”
Podwieczorek poprowadziła Małgorzata Chmielewska, a Duet Grazioso – Anna
Kornacka(fortepian) i Beata Kierzkowska (flet) – przygotował na ten wieczór
specjalny program, na który złożyły się popularne piosenki z dziecięcego repertuaru.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: „Podwieczorki muzyczne dla
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dzieci” finansowanego przez Powiat Wołomiński w zakresie „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”.

9 maja 2018 roku - Wołomińskie magnolie 2018 - potańcówka na Skwerze im.
Bohdana Wodiczki
Fundacja ODA wspólnie z Gminą Wołomin i Miejskim Domem Kultury w Wołominie
zorganizowała wydarzenie kulturalne dla naszych mieszkańców, podczas którego
zostały ogłoszone laureatki tegorocznej edycji projektu „Magnolia piękniejsza strona
miasta”. W ramach wydarzenia odbyło się sadzenie magnolii, potańcówka przy
dźwiękach Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej i wiele innych atrakcji, które
zostały przygotowane z myślą o naszych mieszkańcach.
Wydarzenie to było realizowane przez Fundację ODA w ramach projektu: „Magnolia,
piękniejsza strona miasta – edycja 2018” finansowanego przez Gminą Wołomin
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji i było kontynuacją projektu „Magnolia
symbolem Wołomina” z roku 2016 finansowanego przez FIO Mazowsze.
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10 czerwca 2018 roku - Podwieczorek muzyczny dla dzieci „Muzyczne zoo”
Tematem ostatniego przed wakacjami Podwieczorku muzycznego dla dzieci było
muzyczne zoo. Podwieczorek poprowadziła Małgorzata Chmielewska, a Duet
Grazioso – Anna Kornacka (fortepian) i Beata Kierzkowska (flet) – przygotował
specjalny program, na który złożyły się utwory H. Manciniego, J. Donjon, W. Poppa,
M. Sevena.
Wydarzenie było realizowane w ramach projektu: „Podwieczorki muzyczne dla
dzieci” finansowanego przez Powiat Wołomiński w zakresie „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego”.

Lekcje muzealne
Są to dwugodzinne spotkania, podczas których uczestnicy poznają historię rodziny
Wodiczków i zapoznają się ze zgromadzonymi w Izbie muzealiami. Podczas lekcji
muzealnych wykorzystywane są: prezentacje multimedialne o rodzinie Wodiczków
oraz historii Izby, a także film o działalności prowadzonej w Izbie Muzealnej. Zajęcia,
prowadzone przez Danutę Michalik, założycielkę Izby są bezpłatne.
W roku szkolnym 2017/2018 odwiedzili uczniowie z następujących wołomińskich
szkół:
– 4 października - klasa IV B ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie,
– 23 października - klasa I T z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica
w Wołominie,
– 25 października - klasa IV C ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie,
– 26 października - klasa I HS z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica
w Wołominie,
– 27 października - klasa I PR z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica
w Wołominie,
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– 27 października - klasa I L z IV Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie,
- 29 maja - klasa II D z Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego
Łukasiewicza w Wołominie.
Lekcje muzealne były realizowane ramach dwóch projektów:
– „Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację
dziedzictwa historycznego Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin,
– „Niestandardowe działania mające na celu upamiętnianie świąt narodowych,
postaci historycznych szczególnie związanych z ziemiami powiatu wołomińskiego”
finansowanego przez Powiat Wołomiński.
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„Rocznik Wołomiński”
tom XIV, 2018

Edward Olszowy

Służyć ludziom…
25-lecie ZEC w Wołominie Sp. z o.o.
W 1993 roku zostałem powołany na stanowisko dyrektora Miejskiego
Zakładu Energetyki Cieplnej realizującego zadanie własne Gminy Wołomin
tj. zaopatrzenie w energię cieplną mieszkańców gminy.
Pierwsze lata działalności zakładu były bardzo trudne ze względu na zły stan
urządzeń technologicznych. Wiceburmistrz, który nadzorował zakład przed
utworzeniem miejskiej jednostki w lutym 1993 roku codziennie rano kierował oczy
w stronę komina. Dymiący komin oznaczał, że mieszkańcy spółdzielni mają ciepło,
ale było sporo takich dni, że awarie kotłów powodowały brak dostaw i nerwowe
reakcje mieszkańców.

Źródło:
Fundacja ODA

Poprawa bezpieczeństwa
i niezawodności
Przy wydatnej pomocy gminy rozpoczęto
intensywne remonty istniejących urządzeń
i realizację nowych inwestycji. Jednocześnie
kompletowano administrację i nadzór
techniczny ciepłowni. Postawiłem na
młodych ludzi bezpośrednio po studiach,
jednocześnie zostały stworzone dobre
warunki do podnoszenia kwalifikacji.
Doświadczenie ludzi, którzy pracowali długie
lata w ciepłowni i oczekiwali zmian, plus
wiedza i zapał młodych ludzi po studiach,
spowodowały intensywny rozwój zakładu.
W miarę upływu lat i kolejnych inwestycji
poprawiły się znacznie bezpieczeństwo
i niezawodność dostaw energii cieplnej.
Podłączono ponad 30 starych kotłowni
i wiele budynków komunalnych opalanych
węglem. Poprawiły się również warunki
pracy. Wprowadzono program emerytalny,
pakiet medyczny. Zakład uczestniczy
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w pomocy Rodakom na Kresach i ludziom będącym w potrzebie. Wspiera placówki
opiekuńcze i organizacje sportowe.
Człowiek jest najważniejszy
Korzystając z okazji w 25-lecie Zakładu, w którym przepracowałem 23 lata,
w pierwszej kolejności pragnę podziękować Koleżankom i Kolegom, dzięki którym
w naszym zakładzie ludzie chętnie podejmują pracę, aby móc służyć innym ludziom,
bo człowiek jest najważniejszy. Pragnę jednocześnie serdecznie przeprosić, jeżeli
w nawale obowiązków zdarzyło mi się nie pamiętać o tej jakże słusznej zasadzie.
Dziękuję naszym odbiorcom, szczególne podziękowania za dobrą współpracę
kieruję do zarządów Spółdzielni Mieszkaniowej z Panem Czesławem Sitarzem,
Panią Jolantą Ołdak, Panem Włodzimierzem Jarnutowskim.
Nie byłoby takiego rozwoju Zakładu bez życzliwej współpracy z władzami
samorządowymi wszystkich kadencji za co, w imieniu swoim i pracowników,
składam serdeczne podziękowania burmistrzom; śp. Polikarpowi Bulikowi, Jerzemu
Mikulskiemu, Pawłowi Solisowi, Ryszardowi Madziarowi i Elżbiecie Radwan.
Apeluję do współpracowników o pamięć o tych, którzy odeszli na emeryturę,
a szczególnie o tych, którzy odeszli do Pana, zwłaszcza tak młodo, jak wspaniały
inżynier Piotr Dymitrow.
Wszystkim współpracownikom pragnę serdecznie podziękować za 23 lata
wspólnego wysiłku służenia ludziom. Wysokie kwalifikacje załogi, kierownictwa
i zarządu spółki są gwarancją na pomyślną realizację trudnych zadań w zakresie
ochrony środowiska i rozwoju zakładu. Wszystkim pracownikom i Ich Rodzinom
pragnę przekazać życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Odbiorcom
naszych usług i mieszkańcom naszej Gminy życzę dużo zdrowia i szczęścia
w życiu osobistym.
PS. Od redakcji
Początki zakładu sięgają roku 1986 roku. W 1993r. na mocy Uchwały Rady
Warszawy ciepłownia została przekazana Gminie Wołomin, która utworzyła Miejski
Zakład Energetyki Cieplnej, przekształcony następnie w jednoosobową spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej, zgodnie z Aktem założycielskim z dnia 27 lipca
1998 r. sporządzonym w formie Aktu Notarialnego Repertorium Nr 9939/1998.
Stan techniczny funkcjonującego niespełna 8 lat Zakładu był wówczas bardzo zły.
Zakład posiadał 6,7 km sieci ciepłowniczej oraz ogrzewał obiekty o łącznej mocy
zamówionej 18 MW.
Od 1993 roku ZEC wybudował ponad 27 km nowoczesnej preizolowanej sieci
ciepłowniczej i podłączył ponad 300 nowych obiektów, zwiększając moc zamówioną
przez odbiorców do 57 MW. Jednocześnie został odnowiony i unowocześniony
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cały park maszyn i urządzeń związanych z wytwarzaniem i przesyłem ciepła oraz
ochroną środowiska.
Na dzień dzisiejszy zakład posiada ponad 34 km sieci cieplnej (w tym 27 km
nowoczesnej sieci preizolowanej), ogrzewa 370 obiekty (m.in. osiedla
mieszkaniowe, budynki wielo- i jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej,
budynki szkolnictwa i służby zdrowia, hale sportowe i pływalnie, zakłady usługowe),
produkując rocznie ok. 400 tys. GJ energii cieplnej.
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Wołomińskie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Podczas spotkania mikołajkowego dla najmłodszych w Miejskim Domu Kultury
wystąpił teatr TRIP z przedstawieniem „Cudowna Podróż”.

3 maja 2018 roku po raz czwarty w Parafii Matki Bożej Królowej Polski
w Wołominie odbył się festyn rodzinny „Dziękuję za miłość”.

Mieszkańcy zgromadzeni na Placu 3 Maja wspólnie świętowali 99. rocznicę
nadania Wołominowi praw miejskich.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny zagrała w gminie Wołomin!
Zebrano ponad 220 tysięcy złotych.

17 grudnia 2017 roku odbyła się pierwsza miejska Wigilia na Placu 3 Maja.

