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Przedmowa

Szanowni Czytelnicy,

po raz kolejny jestem bardzo szczęśliwy, że ukazała się publikacja dokumentująca 
jakże bogatą historię naszej „Małej Ojczyzny”. Czytając artykuły zamieszczone 
w X tomie Rocznika czuje dumę, że jestem mieszkańcem Wołomina i że lokalna 
społeczność zaufała mi powierzając funkcję Burmistrza, naszego niezwykłego 
Miasta. Takie publikacje jak ta, którą właśnie oddajemy w Państwa ręce, umacniają 
naszą wspólnotę i kształtują poczucie tożsamości. 

Z ostatniego tomu dowiadujemy się między innymi, że historia Wołomina jest 
znacznie dłuższa niż dotąd sądziliśmy. Tekst pana Michała Janika dowodzi, że 
najstarsza wzmianka o miejscu, w którym żyjemy pochodzi z Metryki Królewskiej 
z 1421 roku!!!!! Odkrycie zupełnie niezwykłe, świadczące o tym, że nasze korzenie 
są zaledwie sto lat młodsze od Warszawy. Artykuł przeczytałem jednym tchem  
i jestem pewny, że wielokrotnie będę do niego wracał. Dodatkowym atutem X tomu 
Rocznika jest Wołomińska Kronika Filmowa, dołączona do każdego egzemplarza 
na płycie DVD. Myślą przewodnią Kroniki jest ocalenie od zapomnienia miejsc, 
wydarzeń, scen z życia miasta, które przechodzą do historii. To bardzo ciekawe  
i wartościowe dopełnienie tegorocznej edycji Rocznika Wołomińskiego.

Co roku z wielką satysfakcją obserwuję jak wielkie zainteresowanie i oczekiwanie 
wzbudza zapowiedź publikacji kolejnego tomu Rocznika. Po bezpłatny egzemplarz 
zgłaszają się setki mieszkańców Wołomina, co świadczy o tym, że historia naszego 
miasta nie jest im obojętna. Dlatego, z całego serca pragnę podziękować wszystkim, 
którzy zechcieli się podzielić swoją wiedzą, osobistymi pamiątkami, fotografiami  
i historycznymi dokumentami. 

Szczególnie serdecznie dziękuję redaktorowi naczelnemu Jarosławowi Stryjkowi, 
który niestety złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. Nie jestem w stanie  
w krótkim wstępie wymienić wszystkich Autorów, którym jestem ogromnie wdzięczny 
za żmudną, ale jakże owocną pracę. Wasze dzieło, trafia także do wszystkich 
najważniejszych bibliotek w Polsce i jest nie tylko pomnikiem dla Wołomina, ale 
także śladem nieocenionych poszukiwań i odkryć, które nierzadko mają historyczny 
wymiar. 

Życzę zatem miłej lektury, która z pewnością wypełni Państwu wiele długich, 
jesiennych i zimowych dni.

Burmistrz Wołomina
Ryszard Madziar

Komitet redakcyjny: Janusz Bublewski, Ewa Kuba (sekretarz redakcji), Arkadiusz 
Kupiec, Ryszard Musiałowicz, Wanda Lipińska, Marek Rogusz, Jarosław Stryjek 
(redaktor naczelny), Anna Wojtkowska.
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Wstęp

Z dużym zadowoleniem Komitet Redakcyjny oddaje w ręce Czytelników tom X 
– jubileuszowy – „Rocznika Wołomińskiego”. Stanowi on plon rocznej pracy osób, 
które zaangażowały się w jego przygotowanie poprzez opracowanie niniejszych 
tekstów. Każdy z autorów albo starał się dotrzeć do wyjątkowych dokumentów aby 
je móc zaprezentować, albo w poczuciu potrzeby dbania o prawdę historyczną, 
opisał wydarzenia, których był uczestnikiem. 

Nasz Rocznik rozpoczynamy wyjątkowym tekstem Michała Janika, historyka 
specjalizującego się w średniowieczu. Przypomnę tylko, że już dwa lata temu  
w dwutygodniku „Fakty WWL” pisałem, że powstanie Wołomina możemy datować 
na rok 1421. Dzięki dociekliwości Michała Janika uzyskaliśmy pełną wiedzę na ten 
temat. To wspaniałe ustalenie, poświadczone odpowiednim wpisem w Metryce 
Królewskiej, postanowiliśmy w sposób specjalny zaznaczyć, dlatego też na okładce 
„Rocznika Wołomińskiego” zamieściliśmy skan fragmentu dokumentu odnoszący 
się do naszego miasta. Udało się zatem skorygować ustalenia autorów „Dziejów 
Wołomina i okolic” i obalić stwierdzenie,  jakoby Wołomin był nazywany w XV wieku  
Zacięciwą. Już od dziś możemy się wspólnie przygotowywać do świętowania  
w dniu 11 listopada 2021 - 600-lecia Wołomina.

Zawartość tomu X będzie, będzie wspaniałą lekturą dla każdego Czytelnika. 
Zaprezentowaliśmy w nim wiele po raz pierwszy publikowanych informacji, 
rzucających nowe światło na dzieje Wołomina. Jak zwykle wysoki poziom 
informacyjny zawierają teksty Teresy Rogulskiej, Doroty Skibickiej, Anny 
Wojtkowskiej, Wandy Lipińskiej, Marka Rogusza, Janusza Bublewskiego, 
Ryszarda Musiałowicza, Czesława Sitarza, Pawła Tadeusza Gajzlera i Antoniego 
Widomskiego, którzy po raz kolejny dzielą się z Czytelnikami swoją przeogromną 
wiedzą. Cieszy, że w tomie X zostały zamieszczone teksty nowych piszących 
m.in.: Danuty Michalik, Teresy Nowak, Sylwestra Kota oraz na podstawie informacji 
uzyskanych od Pani Zawadzkiej i Jerzego Szymanowskiego. 

Wyrazy uznania należą się Arkadiuszowi Kupcowi, dzięki któremu Rocznik 
znowu został przygotowany pod kątem edytorskim. Jest to już Jego 10. „Rocznik 
Wołomiński”. 

Z końcem 2013 r. zmienił się wydawca „Rocznika Wołomińskiego”. Decyzją 
burmistrza Ryszarda Madziara obowiązki związane z wydawaniem Rocznika 
zostały przekazane z Urzędu Miejskiego do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii 
Nałkowskiej w Wołominie. Wprowadziło to określone zmiany. Do redakcji weszła 
Ewa Kuba, pracownik biblioteki, w charakterze sekretarza redakcji, a korektą zajęła 
się Wioletta Adamczyk, również zatrudniona w bibliotece. Poza tym na stronie 
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internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej została założona zakładka Rocznika.  
W ten sposób Czytelnicy otrzymali łatwiejszy kontakt z redakcją Rocznika. Poprzez 
internet mogą również zapoznawać się ze spisami treści dotychczasowych wydań, 
a od tego tomu przewidziane jest udostępnienie Rocznika w wersji cyfrowej. Tym 
sposobem dotrze do większego grona zainteresowanych, a kontakt z redakcją 
został znacznie ułatwiony. 

Prace związane z wydaniem kolejnego tomu „Rocznika Wołomińskiego” weszły 
w nowe realia. Jest to dobra okazja aby pogłębić zmiany i nadać im nowe oblicze. 
Dlatego też, mając na uwadze nowe wyzwania, które stoją przed nowym wydawcą 
złożyłem na ręce Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie Izabeli 
Bochińskiej rezygnację z zajmowanej funkcji redaktora naczelnego. 

Wołomin, 11 listopada 2014 r.  Jarosław Stryjek

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Michał Janik

Najstarszy dokument dotyczący Wołomina

W „Słowniku geograficznym-historycznym ziem polskich w średniowieczu” 
pod hasłem „Wołunino” znajduje się spis dokumentów dotyczących Wołomina1. 
Pierwszy z nich jest datowany na rok 1421 i informacja o nim znajduje się w tzw. 
Metryce Mazowieckiej2.

Metryka Mazowiecka jest to rejestr dokumentów wydanych przez kancelarie 
książąt mazowieckich w okresie niezależności politycznej Mazowsza. Najstarsze 
księgi Metryki Mazowieckiej i ich kopie obejmują zapisy od roku 1400, ale większość 
zawiera materiał rozpoczynający się dopiero od 2 dziesięciolecia XV wieku3. Po 
inkorporacji naszej dzielnicy do Polski Metryka Mazowiecka została włączona do 
Metryki Koronnej w 1539 roku i od tej pory dzieliła jej losy4. Jest to źródło historyczne 
o podstawowym znaczeniu dla badań prawa, gospodarki, genealogii, demografii 
itd. Księstwa Mazowieckiego. 

Metryka Mazowiecka jest regestem dokumentów, co oznacza, że nie zawiera 
zazwyczaj całości tekstu dokumentów, a jedynie datę i miejsce jego sporządzenia 
oraz krótki opis treści tj. podejmowanej czynności prawnej. Opis taki zawiera 
najczęściej standardowe formułki kancelaryjne, często skracane przez książęcego 
notariusza, co powoduje pewne trudności w odczytaniu współcześnie dokładnej 
treści wpisów, choć ich sens jest jasny. Notatki tego typu zaczęto tworzyć zapewne 
w XIV stuleciu dla zebrania wszystkich przywilejów wydanych przez księcia (np. 
by uniemożliwić fałszerstwa lub ułatwić pracę kancelarii – najpierw notowano treść 
dokumentu w obecności księcia, potem wystawiano go wg obowiązujących formuł)5. 

Pierwszy znany dokument dotyczący Wołomina zawiera nadanie przez 
księcia warszawskiego Janusza I Starszego 10 włók ziemi na prawie niemieckim 
(ius Theutonicum) niejakiemu Stanisławowi z Piwonina. Z kolejnego wpisu 
w Metryce Mazowieckiej dotyczącego Wołomina z roku 1437 dowiadujemy 
się, że tenże Stanisław z Piwonina doszedł do funkcji skarbnika czerskiego6. 
Nadanie ziemi na prawie niemieckim oznaczało, że obdarowany był zwolniony 

1 Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, opr. A. Wolff, Kazimierz Pacuski, do 
druku przygotowały Marta Piber-Zbieranowska i Anna Salina, pod red. Tomasza Jurka, Warszawa 2013, s. 325. 
Na dokument ten zwrócił uwagę Jarosław Stryjek.

2 Metryka Mazowiecka (dalej MK) księga 3, karta 73.
3 Jan Tyszkiewicz, Uwagi o krajobrazie środkowego Mazowsza w średniowieczu [w:]  Geografia historyczna 

średniowiecznej Polski, Warszawa 2003, s. 47. 
4 Metryka Księstwa Mazowieckiego z XV - XVI wieku, (opr.) A. Włodarski, t. I. Księga nr 333 z lat 1417 – 1429, 

Pomniki Prawa t. V, Warszawa 1918, s. 6.
5 Metryka Księstwa Mazowieckego, op. cit. s. 5.
6 MK 3, k. 207v.
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z pospolitych powinności na rzecz księcia. W tym przypadku wymieniono prace 
przy umocnieniach grodów (castrorum laboribus) i dodatkowe uprawnienia (lub 
przeciwnie – ograniczenia prawa), których nie udało mi się rozczytać, a mogły 
dotyczyć np. prawa do polowania. Za to musiał płacić czynsz w wysokości ośmiu 
groszy praskich.

Wołomin występuje tu pod krótszą nazwą, którą odczytano jako „Wolin”, choć 
wydaje się, że forma „Wolni” jest równie uprawniona. Pierwsza z tych możliwości 
odsyłałaby nas do etymologii nazwy  podobnej jak miasto Wolin i wyspa Wolin na 
Pomorzu, której nazwę wywodzi się od prasłowiańskiego „vel”, „vol” tj. „mokry”. 
Oznaczało by to miejsce mokre, błota, bagniska. Z kolei lekcja „Wolni” pozwalała 
by przypuszczać, że było to po prostu miejsce wolne, tj puste, nieuprawiane, np. 
pustka powstała w wyniku zniszczeń w trakcie najazdu.

Na tle innych dokumentów z epoki był to dokument nowoczesny pośród 
przeważających wpisów o nadaniach na starym prawie książęcym, w zamian za 
posługę rycerską. Tego typu nadania zanikły w ciągu XV stulecia. Dokument ten 
jest jednym z pomników akcji kolonizacyjnej na prawie niemieckim, która została 
zapoczątkowana na Mazowszu Wschodnim w końcu XIV stulecia i doprowadziła do 
rozwoju ten zapóźniony w stosunku do innych ziem polskich i zniszczony wojnami 
z Litwą region kraju7.

Tekst dokumentu został przygotowany na podstawie wydania internetowego 
Metryki Mazowieckiej, dostępnego dzięki pracy Instytutu Historycznego PAN. 
Jest dostępna pod adresem http://agad.gov.pl/MK_3/MM3.html8 wraz ze skanami 
mikrofilmów i regestami dokumentów (niestety niepełnymi – dokumentu dotyczącego 
Wołomina w nim brak).

Treść wpisu w Metryce Mazowieckiej (po łacinie, słowa wątpliwe oznaczono 
znakiem zapytania, słowa nieczytelne wykropkowano):

Item eodem anno Stanislao a Piwonino 10 mansos Wolin [Wolni?] dicitur  circa 
granicies hereditate dicti Kobilka in districtus warszowiensis dux warszowiensis 
dedit item ius Theutonicum per octo grossorum pragensis a costrorum laboribus, 
omnibus vopte [?] in mil [...]9, datum in Czersk civitas die sancti Martini, presentibus 
palatinus Stanislawum nr [notam tenetur ?]10.

Tłumaczenie:
Takoż tego roku [1421] Stanisławowi z Piwonina książę warszawski dał 10 włók 

zwanych Wolin [Wolni?] koło granic posiadłości zwanej Kobyłka takoż z prawem 
niemieckim za 8 groszy praskich za prace przy zamkach oraz [...], wydane w Czersku 
dnia 11 listopada 1421 roku, w obecności palatyna [tj. skarbnika?]  Stanisława.

7 Krótkie zestawienie lokacji na Mazowszu w końcu XIV stulecia i w XV: Jan Tyszkiewicz, Kotlina Warszawska  
w średniowieczu i jej geografia historyczna [w:] Geografia historyczna średniowiecznej Polski, Warszawa 2003, s. 71. 

8 Ostatni dostęp 2014-08-24.
9 Wyrażenie to zawiera dalszy ciąg formuły zwolnienia z określonych elementów prawa powszechnego, dla 

pisarza kancelaryjnego na tyle oczywisty, że zapisana dosyć niedbale skrótami. Niestety, nie udało mi się jej 
rozszyfrować. 

10 Formuła ta oznaczała, że za zapis czynności interesant jest dłużny (Metryka Księstwa Mazowieckego, op. cit. s. 8).

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Jacek Emil Szczepański

Militarne aspekty okupacji niemieckiej w Wołominie 
i okolicach w czasie I wojny światowej

Militarne aspekty okupacji niemieckiej z lat 1915–1918 są w okolicach Warszawy 
niezwykle trudne do badania, szczególnie na prawym brzegu Wisły. Nie prowadzono 
tu bowiem spektakularnych działań militarnych udokumentowanych w literaturze. 
Trudności potęguje znikoma ilość niemieckich źródeł wojskowych, a także zmiany 
granic administracyjnych. Z tymi problemami spotykamy się właśnie podczas prób 
zrelacjonowania okupacji niemieckiej w okolicach Wołomina, w czasie I wojny 
światowej.

Wołomin wówczas nie był już wsią, lecz raczej młodym miastem, osadą 
przystacyjną z ambicjami, położoną początkowo w powiecie radzymińskim, 
następnie w 1916 r. włączoną do powiatu warszawskiego ziemskiego. Znajdował 
się na tyle blisko Warszawy, że wojskową służbę okupacyjną pełniły przysyłane 
stamtąd pododdziały niemieckie. To również nie ułatwia prac badawczych. Być może 
przedstawione powyżej powody są przyczyną nieobecności tytułowego zagadnienia 
w dość bogatej literaturze regionalno-historycznej Wołomina. 

* * *
Wojska niemieckie wkroczyły do Wołomina w pierwszej połowie sierpnia 1915 r., 

po roku od rozpoczęcia wojny. Walki osłaniające odwrót wojsk rosyjskich nie były 
na tym obszarze zbyt intensywne, ale spowodowały śmierć kilkunastu żołnierzy. 
Według źródeł niemieckich, w okolicach Wołomina pochowano co najmniej 15 
żołnierzy rosyjskich i 6 niemieckich. Większość poległych spoczęła na cmentarzu 
katolickim w Radzyminie: 4 Niemców i 15 Rosjan. Pojedyncze mogiły żołnierzy 
niemieckich znajdowały się także w Tłuszczu i Dąbrówce1.

Po walkach stoczonych latem 1915 r. na wschodnim Mazowszu i Podlasiu, linia 
frontu rosyjsko-niemieckiego stopniowo odsunęła się na wschód. 24 sierpnia 1915 r.  
na opanowanych terenach polskich cesarz Wilhelm II polecił utworzyć Cesarsko-
Niemieckie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie. Stanowiło ono centralną 
władzę wojskową i administracyjną dla części Królestwa Polskiego zajętej przez 
wojska niemieckie. Na jej czele stanął gen. piechoty Hans von Beseler, który 
podzielił obszar okupacyjny na 11 mniejszych gubernatorstw wojskowych, tj. Mława, 

1 Politisches Archiv des Auswärtiges Amt w Berlinie (PA AA), R 48011 Deutsche Kriegsgräber in Polen, Heft 2, 
Projekt einer weitgehenden Zusammenlegung der deutschen Kriegergräber in der Wojewodschaft Warszawa, 
[Projekt daleko idącego skomasowania niemieckich grobów wojennych w Województwie Warszawskim], XVI. 
Kreis Radzymin, II-XII 1934.
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Częstochowa, Grodzisk (od 15 października 1917 r. Skierniewice), Kalisz, Łomża, 
Łódź, Łuków, Siedlce, Płock, Włocławek i Warszawa (bez określenia „wojskowe”).

Władze niemieckie zlikwidowały także dawne gubernie rosyjskie i zmieniły 
granice niektórych powiatów. Wśród nich znalazł się powiat radzymiński, który 
formalnie przestał istnieć na podstawie rozporządzenia Szefa Administracji  
w GGW Wolfganga von Kriesa z 16 marca 1916 r. Jego obszar rozdzielono pomiędzy 
powiaty warszawski-ziemski i nowo-miński. W granice powiatu warszawskiego 
włączono w całości gminy: Ręczaje (z Wołominem) i Radzymin, w połowie gminę 
Klembów i niewielką część gminy Małopole2. Tereny te pod względem wojskowym 
podporządkowano dowództwu obszaru zabezpieczenia wojskowego, tzw. Odcinka 
Warszawa-Ziemska (tzw. Abschnitt Warschau-Land)3. Na początku grudnia 1915 r.  
wymienione gminy patrolowali jeźdźcy z 1. szwadronu 18. Pułku Huzarów im. 
Króla Alberta (1. Saksoński), który tymczasowo zatrzymał się na warszawskiej 
Pradze4. Obowiązki szefa powiatu warszawskiego ziemskiego w latach 1915-1918 
pełnił urzędnik wysokiej rangi Ernst Reinhold von Glasenapp, który jednocześnie 
kierował Prezydium Policji w Warszawie (Polizei-Präsidium Warschau). Natomiast 
większość gmin dawnego powiatu radzymińskiego zasiliła powiat nowo-miński, tj. 
w połowie gmina Klembów, większa część gminy Małopole oraz gminy: Jadów, 
Kamieńczyk, Międzyleś, Strachówka, Rudzienko i Zabrodzie. Szefem powiatu 
nowo-mińskiego był wówczas książę Löwenstein. Warto dodać, że obszarem 
przyłączonym do powiatu mińskiego zarządzał zastępca naczelnika z siedzibą 
w Tłuszczu. Początkowo był to kpt. Klepper, a od grudnia 1916 r. ppor. landwery 
von Tippelskirch5. Wkrótce po utworzeniu gminy Tłuszcz (od 1 kwietnia 1917 r.) 
miejscowy urząd zastępcy naczelnika powiatu został zmniejszony do rangi Biura 
Cesarsko-Niemieckiego Naczelnika Powiatu Mińsko-Mazowieckiego w Tłuszczu 
(Büro des Kaiserlich Deutschen Kreischefs Minsk-Mazowiecki in Tluszcz)6.

Z podziału powiatu radzymińskiego wynikały daleko idące konsekwencje. 
Zmieniała się wówczas nie tylko przynależność administracyjna jego ziem, ale 
przede wszystkim podporządkowanie wojskowe – dwóm różnym gubernatorom  
i innym jednostkom landszturmu. I tak powiat warszawski-ziemski z Radzyminem 
i Wołominem podlegał władzom Gubernatorstwa Warszawskiego, na czele 
z generałem piechoty Ulrichem von Etzdorfem. Natomiast Tłuszcz, Jadów  

2 Obwieszczenie o rozgraniczeniu powiatu, „Kreisblatt für den Kreis Nowo-Minsk”, „Gazeta Urzędowa Powiatu 
Nowo-Mińskiego” 1 IV 1916, nr 1, s. 3. Por. Mapa: Kaiserlich Deutsches Generalgouvernement Warschau mit 
dem angrenzenden K.u.K. Militärgeneralgouvernement in Polen, 1: 300 000, 1916.

3 Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), Kaiserliches Deutsches Generalgouvernement Warschau 1915–1918 
Cesarsko-Niemieckie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie (GGW), sygn. 2, Abschnitt Warschau-Land, [w:] 
Bericht über Tätigkeit und Zustände im Gouvernements-gebiet für die Zeit vom 1.7.16 bis 30.9.16, Warschau, 
den 30. September 1916, k. 11–16.

4 AGAD, GGW, sygn. 39, Gouvernementsbefehl, Warschau, den 3. Dezember 1915, k. 181.
5 Obwieszczenie, „Kreisblatt für den Kreis Minsk Mazowiecki”, „Gazeta Urzędowa Powiatu Mińskiego 

Mazowieckiego” 3 I 1917, nr 40, s. 3. Wiadomo, że ppor. von Tippelskirch 5 grudnia 1917 r. wystąpił w Zegrzu  
z propagandowo-patriotycznym odczytem: Dlaczego mamy tylu wrogów?

6 Obwieszczenie dot. Pomocniczego Urzędu Powiatowego w Tłuszczu, „Kreisblatt für den Kreis Minsk-
Mazowiecki”, „Gazeta Urzędowa Powiatu Mińskiego Mazowieckiego” 9 V 1917, nr 57, s. 1.

i inne wspomniane gminy powiatu nowo-mińskiego podporządkowano władzom 
Gubernatorstwa Wojskowego Siedlce. Początkowo zarządzał nim gen. por. 
von Wallenberg, a po jego śmierci gen. mjr baron von Zedlitz und Leipe (od 
stycznia 1917 r.). Granica, biegnąca pomiędzy gubernatorstwami warszawskim 
i siedleckim, przecinała zatem dawny powiat radzymiński. Była pilnie strzeżona, 
a jej przekraczanie umożliwiały specjalne przepustki, które były sprawdzane na 
posterunkach granicznych. Jeden z nich – posterunek nr 7 – utworzono właśnie 
w Wołominie. Jego pełna nazwa niemiecka brzmiała: Kaiserlich Deutsches 
Militärposten, Absperrwache 7 des Kaiserlich Deutsches Gouvernements Warschau 
– tj. Cesarsko-Niemiecki Posterunek Wojskowy, warta zaporowa nr 7 Cesarsko-
Niemieckiego Gubernatorstwa Warszawa.

Cennym źródłem, pozwalającym odtworzyć obsadę wołomińskiego posterunku, 
są pocztówki żołnierskie. Wprawdzie nieliczne, ale dające już pewną wiedzę. 
Służbę wartowniczą pełnili przede wszystkim landszturmiści rotacyjnie przysyłani 
z Warszawy. Dzięki korespondencji wojskowej, opatrzonej stemplem jednostki 
wojskowej wiemy, że w sierpniu 1917 r. posterunek w Wołominie obsadzili 
szeregowcy z 2. kompanii 2. Zapasowego Batalionu Piechoty Landszturmu „Merzig” 
(XVI, 20). Jeden z nich tak wówczas pisał do rodzinnego Neuenknick w powiecie 
Minden w Westfalii: 

„Wołomin 17 sierpnia 1917 r. Moi kochani, informuję Was, że jestem jeszcze 
zdrów i mam nadzieję, że Wy również. Co słychać u Fritza? Mam nadzieję, że 
też jest zdrowy. Czy w domu wszystko w porządku? Przyjadę tam znowu piątego. 
Serdeczne pozdrowienia. Kpr. Rodembeck 2. komp. Land. Bat. Merzig 16/20.”7

Batalion „Merzig” (XVI,20) należał do 25. Pułku Piechoty Landszturmu  
w Warszawie8. Jego żołnierze pochodzili z Merzig, miasta leżącego nad rzeką Saarą 
przy granicy z Francją. Zostali zmobilizowani do wojska na przełomie lipca i sierpnia 
1915 r. Landszturmiści wystawiali patrole ochraniające mosty i tory kolejowe. Ich 
zadaniem była kontrola ruchu osobowego na stacji Wołomin oraz rewidowanie 
ludności. Żołnierze uczestniczyli w różnego rodzaju rekwizycjach, a także 
współpracowali z żandarmerią w zwalczaniu Polskiej Organizacji Wojskowej. Warto 
dodać, że pozostali żołnierze 2. kompanii batalionu „Merzig” pełnili w tym samym 
czasie warty w Komendanturze Miejscowej w Markach i Jabłonnie. Komendantury 
były ośrodkiem zabezpieczenia wojskowego niższego szczebla, które tworzono 
w miasteczkach i wsiach gminnych. Ich załogę tworzyły kilkudziesięcioosobowe 
pododdziały landszturmu.

7 Pocztówka z datownikiem pocztowym 18 sierpnia 1917 r., wysłana do rodziny Römke. Korespondencja została 
opatrzona stemplem formacyjnym: 2. Landsturm Infanterie Ersatz Bataillon „Merzig” (XVI, 20). W zbiorach 
autora.

8 AGAD, GGW, sygn. 8, Uebersicht der im Gebiet des Generalgouvernements Warschau befindlichen 
militärischen Behörden und Truppen, Warschau, den 18. Oktober 1917, s. 6. 25. Pułk Piechoty Landszturmu 
składał się z trzech batalionów landszturmu: 4. Zapasowego Batalionu Piechoty Landszturmu „Diedenhofen” 
(XVI,19), 2. Zapasowego Batalionu Piechoty Landszturmu „Merzig” (XVI,20) i 2. Zapasowego Batalionu Piechoty 
Landszturmu „St. Avold” (XVI,22).
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Także załogę wojskową Komendantury Miejscowej w Radzyminie 
(Ortskommandantur Radimin [Radzymin]) obsadzał landszturm. W listopadzie 1915 r.  
byli to żołnierze 4. Zapasowego Batalionu Piechoty Landszturmu „Diedenhofen” 
(XVI,19). Przypomina o tym korespondencja jednego z nich, landszturmisty Elienna, 
wysłana do Bruyères: 

„Radzymin, 23 listopada 1915 r. Kochani Leonardzie i Catherine, Posyłam Wam 
obojgu moje najserdeczniejsze życzenia. Jestem dotychczas w dobrym zdrowiu  
i ufam, że Wy również. O Henrim niczego nie słyszałem. Może latem wyruszymy w 
inne strony, co będzie dla mnie bardzo dobre. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. 
Nadawca Elienn, 4 Zap. Bat. Piech. Land. „Diedenhofen.”9

Nazwa batalionu – Diedenhofen wywodziła się od niemieckiego miasta  
w Lotaryngii, z którego pochodziła część landszturmistów (obecnie to Thionville we 
Francji). Batalion został zmobilizowany 10 sierpnia 1915 r. przez Komendanturę 
Wojskową w Diedenhofen, a następnie po dotarciu do Generalnego Gubernatorstwa 
Warszawskiego wykonywał zadania okupacyjne w Warszawie i okolicach10. 
Jednostka ta podobnie jak „wołomiński” batalion „Merzig”, także wchodziła  
w skład 25. Pułku Piechoty Landszturmu. Niewątpliwie interesującym zagadnieniem,  
w przypadku tego batalionu, jest odpowiedź na pytanie, czy pochodzenie żołnierzy 
z odległej Lotaryngii – podbitej siłą przez Prusy w 1871 r. – mogło wpływać w jakimś 
stopniu na łagodniejsze traktowanie ludności okupowanych ziem polskich.

Wspomniane posterunki landszturmu w Wołominie i Radzyminie zostały 
bezkrwawo rozbrojone 11 listopada 1918 r. przez Polską Organizację Wojskową11. 
Pododdziały landszturmu składały się wówczas ze starszych żołnierzy z II powołania 
w wieku 39–45 lat. Jako ostatnie rezerwy armii niemieckiej, o bardzo niskiej wartości 
liniowej, przeważnie nie stawiali oporu. Żołnierze dążyli przede wszystkim do 
bezpiecznego wyjazdu do Niemiec. Próbę słabej obrony podjęły nieliczne niemieckie 
posterunki m.in. w Jadowie i na stacji Tłuszcz12.

Omówiona powyżej pocztówka została ostemplowana datownikiem poczty 
w Warszawie, gdyż w okresie I wojny, w Wołominie nie istniał niemiecki urząd 
pocztowy. Najbliższe Agencje Pocztowe (Postagentur) działały w Tłuszczu  
i Radzyminie13. Urzędy te zaliczono do przedsiębiorstw ważnych z punktu interesów 
armii i poddano kontroli wojskowej. Naczelnikiem poczty w Radzyminie był wówczas 

9 Pocztówka z datownikiem pocztowym: Radzymin 25 XI 1915 r. wysłana do Bruyères koło Weimes. Obecnie jest 
to miejscowość we wschodniej Belgii. W zbiorach autora.

10 H. Busche, Formationsgeschichte der deutschen Infanterie im Ersten Weltkrieg 1914–1918, Anlageband, 
Owschlag 1998, s. 101.

11 J. Stryjek, Z dziejów POW w regionie wołomińskim, „Rocznik Wołomiński”, Wołomin 2006, t. 2, s. 222;  
G. P. Dudzik, „Na placówce”. Jednodniówka Peowiaków, [w:] „Studia i materiały do dziejów powiatu 
wołomińskiego”, 2006, t. 2, s. 436; B. Chodkiewicz, Terytorium i ludność powiatu wołomińskiego w latach 1918-
1939, „Rocznik Wołomiński”, Wołomin 2010, t. 6, s. 111.

12 Węzeł kolejowy Tłuszcz, praca zbiorowa pod redakcją J. Stryjka, Tłuszcz 2012, s. 62; P. Łossowski, Zerwane 
pęta. Usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku, Warszawa 1986, s. 150.

13 AGAD, Verwaltungschef beim Generalgouvernement Warschau 1915-1918, (Szef Administracji przy 
Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim), sygn. 9, Übersichtstafel für den Postwerker bei den Postanstalten 
im Generalgouvernement Warschau. Stand vom 1. Oktober 1916.

Ludwig Kawalez. W zbiorach autora znajdują się dwie pocztówki wysłane przez 
niego do dawnego przełożonego Marscha - naczelnika poczty w Karlsruhe. 
Zawierają interesujące informacje dotyczące charakteru pracy w Radzyminie,  
a także obserwacje obyczajowe. Czytamy tam:

„Radzymin, 9 sierpnia 1917 r.
Szanowny Panie Naczelniku! Serdecznie dziękuję za kilka miłych słów. Panu  

i Pańskiej małżonce życzę prawdziwie udanego odpoczynku. 14 dni urlopu w kraju 
przysługuje mi każdego roku, tegoroczny urlop między 4 a 18 czerwca spędziłem  
w Oberschloss, niestety nie mogłem więc pozwolić sobie na skorzystanie  
z Pańskiego miłego zaproszenia. Podczas mojego urlopu nie umiałem też 
wypocząć. Kiedy przybyłem do (Lubschau), gdzie mieszka teraz moja rodzina, 
zobaczyłem jeszcze tylko… ruiny totalnie spalonych przed dwoma dniami 25 
(domów). Znajdował się też pomiędzy nimi masywny dom, gdzie mieszkała moja 
żona. Poza tym wszystko u mnie dobrze. Całkiem nieźle jest grać rolę «Naczelnika 
Poczty w Radzyminie». Nie jest to taka automatyczna, maszynowa służba jak  
w Warszawie, nie przyjęto mnie do takiego wielkiego zakładu. 

Serdeczne pozdrowienia, również dla Pańskiej małżonki
Pański oddany Ludwig
PS. Roi się tutaj od Żydów z pejsami i w długich kaftanach.”14

Należy wspomnieć, że w czasie I wojny światowej poza wojskami niemieckimi  
w Radzyminie funkcjonowała instytucja związana z Polską Siłą Zbrojną, utworzoną 
i w pełni kontrolowaną przez gen. Hansa von Beselera15. Było to biuro werbunkowe 
otwarte w Radzyminie w 1917 r. (Meldebüro Radzymin). Jego obsada etatowa 
wynosiła: 2 podoficerów i 2 szeregowców, którzy podlegali urzędowi zaciągu na 
Pradze16.

* * *
Niewątpliwie pobyt wojsk niemieckich w Wołominie i okolicach wymaga dalszych 

pogłębionych badań. Wydaje się, że ich zakres powinien obejmować nie tylko 
próbę odtworzenia relacji żołnierzy niemieckich z miejscową ludnością polską  
i żydowską, ale także kwestie zakresu prowadzonych rekwizycji m.in. w hutach szkła. 
Również jeszcze nie dość wyczerpująco znany jest wątek rozbrojenia okupantów  
w Wołominie, w listopadzie 1918 r. w okresie odzyskania przez Polskę niepodległości. 

14 Pocztówka wysłana z Radzymina 9 VIII 1917 r. W zbiorach autora.
15 Archiwum Akt Nowych (AAN), Mikrofilmy obce, sygn. M 561/1 – Bundesarchiv Militärarchiv, Nachlaß Hans 

Hartwig von Beseler, Leitung der gesamten Dienstgeschäfte. Geschäftsverteilung des Generalgouvernements 
Warschau. Gültig vom 13. 2. 1918 ab, s. 92.

16 AAN, Mikrofilmy obce, sygn. M 561/2 – Bundesarchiv Militärarchiv, Nachlaß Hans Hartwig von Beseler, 
Organisation des Meldewesens für das polnische Heer, Anlage I – Verzeichnis der Haupt-Meldeämter und 
Meldeämter und Meldebüros, s. 220.
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Niemieckie pododdziały i instytucje wojskowe w okolicach Wołomina 1915–1918

Miejscowość Nazwa jednostki wojskowej Data
Wołomin Cesarsko-Niemiecki Posterunek Wojskowy. Warta zaporowa 

nr 7 Cesarsko- Niemieckiego Gubernatorstwa Warszawa 
[Kaiserlich Deutsches Militärposten, Absperrewache 7 des 
Kaiserlich Deutsches Gouvernements Warschau] 

1916-1918

Wołomin Część 2. kompanii 2. Zapasowego Batalionu Piechoty 
Landszturmu „Merzig” (XVI, 20)
[2. Landsturm Infanterie Ersatz Bataillon „Merzig”(XVI, 20)]

VIII 1917

Radzymin Komendantura Miejscowa Radzymin
[Ortskommandantur Radimin (Radzymin)]

1916-1918

Radzymin 4. Zapasowy Batalion Piechoty Landszturmu „Diedenhofen” 
(XVI, 19)
[4. Landsturm Infanterie Ersatz Bataillon „Diedenhofen” 
(XVI, 19)]

XI 1915

Radzymin Biuro werbunkowe Polskiej Siły Zbrojnej
[Meldebüro Polnische Wehrmacht]

1917

Zdjęcie załogi posterunku wojskowego nr 7 w Wołominie. Widoczni 
żołnierze pochodzą z 2. Zapasowego Batalionu Piechoty Landszturmu 

„Merzig” (XVI, 20), 1917 r.

Korespondencja żołnierza 2. kompanii batalionu „Merzig”, napisana w Wołominie 
17 sierpnia 1917 r., do rodzinnego Neuenknick w powiecie Minden w Westfalii

Stempel 2. Zapasowego Batalionu Piechoty Landszturmu „Merzig” (XVI, 20), 
wystawiającego warty w Wołominie, 1917 r.
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Marek Rogusz

Kalendarium działań powietrznych na terenie 
powiatu wołomińskiego we wrześniu 1939 r.

Teren powiatu wołomińskiego był obszarem, nad którym we wrześniu 1939 r. 
toczyły się bardzo intensywne działania powietrzne lotnictwa polskiego  
i niemieckiego.

W świadomości społecznej funkcjonuje wiele mitów dotyczących kampanii 
1939 roku - ataki kawalerii z szablami na czołgi, zniszczenie polskiego lotnictwa 
pierwszego dnia wojny itp. Mity te w znacznej mierze są efektem działań 
propagandowych obu systemów totalitarnych: hitleryzmu i stalinizmu i nie mają wiele 
wspólnego z prawdą historyczną, niestety do dzisiaj powtarzane są w artykułach 
prasowych, a czasem nawet w poważnych opracowaniach historycznych.

Polskie lotnictwo wojskowe wcale nie było tak przestarzałe w porównaniu do 
innych krajów europejskich, z wyjątkiem hitlerowskich Niemiec, jak to się często 
przedstawia. Podstawowe różnice dotyczyły, niestety, ilości sprzętu, którym 
dysponowało Wojsko Polskie oraz posługiwania się przestarzałymi założeniami 
taktycznymi i brakiem rozwiniętej łączności.

Polskę, która odrodziła się w 1918 r. po 123 latach zaborów i wyniszczającej 
wojnie z Rosją sowiecką (1919–1921), po prostu nie było stać ekonomicznie na 
wyścig zbrojeń, który rozpoczęły Niemcy. 

Właśnie te czynniki oraz fakt, że atak nastąpił z trzech kierunków na froncie  
o długości ponad 2000 km spowodowały, że pomimo działań i bohaterstwa polskich 
lotników ich możliwości były znikome w porównaniu z Luftwaffe, która była wówczas 
największą i najnowocześniejszą siłą lotniczą na świecie. 

Wyjaśnienia wymaga określenie „teren powiatu wołomińskiego” użyte jako 
klucz w przygotowaniu niniejszego kalendarium. Dokonując wyboru zdarzeń 
posługiwałem się kluczem geograficznym obejmującym obszar współczesnego 
powiatu wołomińskiego oraz przedwojennego powiatu radzymińskiego. Należy 
zwrócić uwagę, że powietrzne zmagania czasem rozgrywały się na przestrzeni 
kilkudziesięciu kilometrów, dlatego dokonując wyboru niektórych zdarzeń, 
zastosowałem dość subiektywny klucz powiązania danego wydarzenia z terenem 
powiatu wołomińskiego.

Przygotowania do wojny
W związku z zaognianiem się sytuacji międzynarodowej i coraz agresywniejszymi 

żądaniami Hitlera wobec Polski, Sztab Lotniczy przy Sztabie Głównym Wojska 

Żołnierz 4. Zapasowego 
Batalionu Piechoty 
Landszturmu „Diedenhofen” 
(XVI,19), Radzymin listopad 
1915 r.

Stempel Komendantury Miejscowej w Radzyminie (Ortskommandantur 
Radimin), 1915 r.

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
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Polskiego na wiosnę 1939 roku opracował plan działania polskiego lotnictwa 
wojskowego na wypadek wojny.

Postanowiono utworzyć specjalną jednostkę myśliwską do obrony aglomeracji 
warszawskiej - Brygadę Pościgową.

Brygada powstała z Dywizjonów III/1 i IV/1 wchodzących w skład 1 Pułku 
Lotniczego stacjonującego na warszawskim Okęciu.

W skład Sztabu Brygady Pościgowej między innymi wchodzili: Dowódca Brygady 
-płk pil. Stefan Pawlikowski, Zastępca dowódcy Brygady- płk pil. Leopold Pamuła, 
Szef sztabu Brygady- mjr dypl. pil. Eugeniusz Wyrwicki.

W ramach prowadzonych prac i ćwiczeń Zielonka (otrzymała kryptonim 
„Pastwisko”) została uznana jako bardzo przydatne lotnisko, stanowiące 
uzupełnienie elementów systemu obrony przeciwlotniczej Warszawy. 

Budynek CBBal (Centrum Badań Balistycznych) w Zielonce, został wybrany 
na Sztab Brygady Pościgowej. Na parterze obiektu zainstalowano zbiornicę 
meldunkową Brygady, z własną centralą telefoniczną. Na piętrze, w sali 
konferencyjnej, przygotowano ośrodek dowodzenia. Na podstawie otrzymanych 
meldunków, oficer taktyczny mógł nanosić ruchy nieprzyjacielskich samolotów, na 
tablice z mapami bronionego obszaru. Na tej podstawie Dowódca Brygady wydawał 
stosowne rozkazy. Od momentu zauważenia nieprzyjaciela przez posterunki 
sieci dozorowania, zaalarmowany klucz mógł startować po 4-5 minutach, aby 
przechwycić nieprzyjacielskie samoloty. Wszystkie te przygotowania były ściśle 
tajne.

Dla szerokiego społeczeństwa bardziej widoczne były przygotowania 
związane z obroną przeciwlotniczą bierną obejmujące: tworzenie posterunków 
przeciwlotniczych, które miały raportować pojawienie się nieprzyjacielskich 
samolotów oraz szkolenia drużyn przeciwlotniczych obejmujące: zwalczanie 
pożarów, ochronę przeciwgazową, organizacje schronów przeciwlotniczych czy 
udzielania pierwszej pomocy rannym. Najbardziej widocznym ich elementem, było 
oklejanie szyb paskami papieru, które miały zapobiec ranom od odłamów szkła 
okiennego.

24 sierpnia 1939 r. wszedł w życie tajny rozkaz mobilizacji lotnictwa, oficerowie 
Sztabu Brygady Pościgowej przybyli do CBBal w Zielonce, aby urządzić tu centrum 
dowodzenia.

26 sierpnia 1939 r. o 6 rano rzut kołowy III/1 Dywizjonu wyruszył na lotnisko 
polowe do Zielonki. Piloci wraz z samolotami oraz pewna liczba mechaników, 
potrzebnych do uruchomienia maszyn, pozostała na Okęciu. 

Po przybyciu na miejsce, do Zielonki, rozpoczęto instalowanie poszczególnych 
służb dywizjonu. Podstawowym problemem była płaska i odkryta przestrzeń 
lotniska, która uniemożliwiała ukrycie samolotów. Z inicjatywy kpt. Sidorowicza 
wycięto z okolicznych lasów kilkaset sosenek i na lotnisku wyrósł sztuczny las.

31 sierpnia 1939 r. Brygada Pościgowa (w tym IV/1 Dywizjon stanowiący jej 
drugą cześć i stacjonujący w Poniatowie) osiągnęła gotowość bojową.

1 września 1939 r. o godz. 6.35 przyszedł meldunek z posterunku obserwacyjno-
meldunkowego w Mławie o dużej ilości samolotów nieprzyjaciela kierujących się ku 
Warszawie. Mjr Wyrwicki postawił Brygadę w stan pogotowia startowego. 

O godz. 6.50 nastąpił start z Zielonki na przechwycenie nieprzyjacielskich 
samolotów.

Po kilkunastu minutach rozegrała się pierwsza walka powietrzna w obronie 
Warszawy w rejonie Jabłonny – Zegrza - Radzymina. Ze strony polskiej wzięły  
w niej udział 111,112, 113, 114 na samolotach PZL P.11 oraz 123 EM na samolotach 
PZL P.7. Ze strony niemieckiej zaatakowały najpierw bombowce z II./KG 3 (KG - 
Kampfgeschwader - pułk bombowy Luftwaffe), a potem bombowce z II.(K)/LG 1 
(LG - Lehrgeschwader - pułk doświadczalny/szkolny Luftwaffe) w osłonie samolotów 
myśliwskich Bf 110 z I.(Z)/LG 1.

Na polach Nadmy wylądował przymusowo kapotując por. Palusiński ze 111 EM, 
który wcześniej prawdopodobnie uszkodził nieprzyjacielski samolot. Ranny pilot 
został zabrany do szpitala w Warszawie.

Po południu 112 EM pod dowództwem kpt. Kowalczyka zestrzeliła rozpoznawczego 
Dorniera z 4.(F)/121, który spadł w okolicach rzeki Świder, zestrzelenie zostało 
przyznane por. Okrzei ze 112 EM.

Piloci III/1 Dywizjonu Myśliwskiego, sfotografowani w październiku 1938 r. na 
lotnisku Aleksandrowice podczas operacji na Zaolziu. W tle po lewej P.11c ze 
111 eskadry oraz po prawej P.11c ze 112 eskadry. Od prawej, 3-ci – por. pil. 

Wojciech Januszewicz ostatni dowódca 111 EM, 7-my dowódca 112 EM kpt. pil. 
Tadeusz Opulski. Od lewej 5-ty por. pil. Stefan Okrzeja, 8-my – dowódca 111 EM 

do 1.09.1939 - kpt. pil. Gustaw Sidorowicz

29 sierpnia 1939 r. po południu, do Zielonki przyleciały samoloty myśliwskie, 
najpierw 112 EM (Eskadra Myśliwska), a w chwilę potem 111 EM, które to eskadry 
stanowiły III/1 Dywizjon myśliwski. W Zielonce znalazło się łącznie 21 samolotów 
myśliwskich typu PZL P.11 oraz 3 samoloty łącznikowe typu RWD 8, 33 pilotów 
myśliwskich oraz ponad 300 żołnierzy służb pomocniczych. 



21Kalendarium działań powietrznych na terenie powiatu wołomińskiego...20 Marek Rogusz

Tego dnia nasi lotnicy startowali ponownie, największy atak na Warszawę nastąpił 
po godz.17, był to jeden z największych nalotów na początku II wojny światowej.  
W skład sił niemieckich wchodziły bombowce KG 27 oraz I. i II.(K)/LG 1 oraz 
myśliwce nurkujące z I./StG 1(StG- Sturzkampfgeschwader – pułk bombowców 
nurkujących Luftwaffe) w osłonie myśliwców z I./JG 21 (JG - Jagdgeschwader 
- pułk myśliwski Luftwaffe) oraz I.(Z)/LG 1. Eskadry z Brygady Pościgowej, 
które brały udział w rannym starciu, zostały wsparte przez 152 EM z lotnictwa 
Armii „Modlin”. W trakcie walki powietrznej został zestrzelony dowódca 111 EM  
kpt. Gustaw Sidorowicz. Z ciężkimi ranami i oparzeniami odwieziono go do szpitala 
w Warszawie, obowiązki dowódcy przejął por. Wojciech Januszewicz.

123 EM stacjonująca na lotnisku w Zaborowie latająca na przestarzałych 
PZL P.7 w starciu z Messerschmittami poniosła dotkliwe straty, w Stanisławowie 
Drugim zginął jej dowódca kpt. pil. Mieczysław Olszewski, a na polach koło 
Wólki Radzymińskiej spadł samolot pchor. pil. Antoniego Danka, który na skutek 
odniesionych ran zmarł pół roku później.

Straty ponieśli również Niemcy, co najmniej dwa samoloty lądowały przymusowo 
lub rozbiły się w okolicach Zegrza-Beniaminowa, wiele lądowało przymusowo  
w drodze do macierzystych lotnisk.

111 i 112 EM wykonały tego dnia łącznie około 60 samoloto-zadań. Piloci startując 
z Zielonki stoczyli ponad 80 walk z samolotami nieprzyjaciela. 

Oto wybrane komunikaty z polskiej sieci dozorowania dotyczące 1 września.
„Płońsk – Zegrze – Modlin – bombardowanie miast. Zabici i ranni wśród ludności 

cywilnej. Jeden samolot nieprzyjacielski zestrzelony.
Warszawa – godz. 16.00 do 18.00 bezskuteczne bombardowanie okolic 

Warszawy.
2. Miejscowości pod Warszawą
Bombardowano: Wilanów, Włochy, Pruszków, Wólkę, Brwinów, Grodzisk 

Mazowiecki, Błonie, Jaktorów, Radzymin, Otwock, Rembertów.
W większości tych miejscowości są zabici i ranni, straty materiałowe nikłe.”

2 września 1939 r. ze względu na znaczne zachmurzenie i mgłę poranną, 
nieprzyjaciel rozpoczął loty w kierunku Warszawy dopiero późnym rankiem. 

Po południu kilka bombowców nieprzyjaciela przedostało się nad Okęcie  
i zrzuciło bomby.

Tego dnia wykonano z lotniska w Zielonce łącznie 39 lotów. Pomimo tego, 
do żadnych starć z nieprzyjacielem nie doszło. W okolicach Warszawy działały 
niemieckie bombowce z II.(K)/LG 1.

Mechanicy wykorzystali ten dzień, na doprowadzenie do sprawności wielu 
samolotów uszkodzonych w walce poprzedniego dnia.

Oto wybrane komunikaty z polskiej sieci dozorowania dotyczące 2 września:

„Nieprzyjaciel omijał punkty bronione środkami czynnymi (Warszawa), 
prawdopodobnie przyczyniły się do tego straty nieprzyjaciela w dniu 1 IX.

Wielokrotnie ponawiane były naloty na miejscowości pozbawione środków 
czynnych, nieprzyjaciel osiągnął poważniejsze wyniki. 

Poważnie zniszczona została łączność. W tamtej chwili blisko 50% połączeń 
sieci dozorowania nie działało (było w naprawie).

Od godz. 19.45 do 21.00 duże masy samolotów nieprzyjacielskich nadlatywały 
z północy w kierunku na Płock, Warszawę i Małkinię. Nieprzyjaciel bombardował 
dwukrotnie Łochów i Wyszków. Na Warszawę dokonano 6 nalotów, bombardując 
okolice lotniska na Okęciu i Zakłady PZL. W okolicach Warszawy bombardowano 
Milanówek i Kałuszyn.”

3 września 1939 r. rano toczyła się bitwa powietrzna nad terenem poligonu 
zielonkowskiego, 18 polskich PZL P.11 ze 111 i 112 EM  i 18 niemieckich 
Messerschmittów Bf 110 z I.(Z)/LG 1, które osłaniały wyprawę bombową z III.(K)/
LG 1.

Jako jej epilog rozegrała się zwycięska walka por. Wojciecha Januszewicza, 
pełniącego obowiązki dowódcy 111 EM, z czterema Bf 110 w obronie lotniska  
w Zielonce.

Na terenie poligonu między Zielonką-Rembertowem-Michałowem rozbiły się 
zestrzelone PZL P.11 kpt. Krasnodębskiego i ppor. Fericia (lotnicy ratowali się na 
spadochronach), wylądowały przymusowo uszkodzone samoloty ppor. Macińskiego 
i st. szer. Szope. Niemcy oprócz samolotu zestrzelonego przez Januszewicza 
stracili co najmniej dwa Messerschmitty lądujące przymusowo poza terenem 
powiatu wołomińskiego.

Startując z Zielonki piloci III/1 DM wykonali tego dnia około 45 samoloto-zadań  
i stoczyli około 50 walk, głównie z Bf 110 zestrzeliwując 2 z nich, tracąc 4 samoloty, 
na szczęście ich piloci powrócili do służby. 

W rejonie Warszawy działały tego dnia bombowce z KG 27.
Ze względu na obawy związane z wykryciem lotniska w Zielonce przez 

nieprzyjaciela, około godz. 23 rzut kołowy wyruszył z Zielonki na nowe lotnisko 
Zaborów.

Oto wybrane komunikaty z polskiej sieci dozorowania dotyczące 3 września:
„1) Okęcie godz. 8.00-8.45 dwa naloty, silne bombardowanie lotniska (są 

uszkodzenia i straty), fabryki płatowców (unieruchomiona), fabryki silników 
(pracuje), zestrzelono balon na uwięzi,

2) Dwukrotny nalot na Pionki (godz. 11.00 – 15.50)
15.20 – samoloty nad Zegrzem i Beniaminowem.
16.00 – samoloty bombardowały Modlin.
16.40 – nalot na Tłuszcz. Pali się dworzec. 
16.45 – pociąg między Tłuszczem i Klembowem bombardowany.”
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4 września 1939 r. o świcie 16 sprawnych PZL P.11 z III/1 Dywizjonu Myśliwskiego 
opuściło lotnisko w Zielonce udając się do Zaborowa, skąd kontynuowały obronę 
powietrzną Warszawy do 6 września.

Sztab Brygady nadal działał w CBBal w Zielonce, lotnisko opustoszało. Trwało 
wyczekiwanie czy Luftwaffe zaatakuje lotnisko – jednak atak nie nastąpił.

Oto wybrane komunikaty z polskiej sieci dozorowania dotyczące 4 września:
„1. Bombardowanie nocne
Godz. 21.35 – Milanówek.
Godz. 01.13 – st .Tłuszcz – zniszczona
Małkinia
Godz. 09.15 samolot nieprzyjacielski rzucił 12 bomb między stacją kolejową 

Małkinia, a mostem na Bugu. Jedna bomba uszkodziła tor kolejowy. Strat w ludziach 
nie było.

Warszawa Godz. 07.30 nalot z płn.-zach., mniejszy – kierunek
Radom, Pionki, część na Grójec (bombardowany).
Wycofały się o godz. 08.30, część w kierunku Żyrardów, Grodzisk, część  

w kierunku Biała Podlaska
Godz. 11.36 bombardowanie okolic Małkini.”

5 września 1939 r. około 5.30 w Zielonce wylądowało 5 samolotów rozpoznawczo-
bombowych typu PZL.23 „Karaś” z 41 Eskadry Rozpoznawczej działającej w ramach 
lotnictwa Armii „Modlin”. 

Po południu załoga por. Chomki z 41 ER wykonała rozpoznanie w rejonie Pułtusk-
Nasielsk wykrywając zmotoryzowane kolumny wroga o długości ponad 8 km. 

Sztab Brygady Pościgowej nadal działał z CBBal. Dowodzenie było coraz 
trudniejsze, sieć posterunków obserwacyjnych działała nieefektywnie na skutek 
postępów nieprzyjaciela i uszkodzeń sieci telefonicznej. 

Po południu, w okolicach Wołomina, rozpoczyna się bitwa powietrzna 112 
EM z bombowcami 3./KG 2. W jej wyniku zginął por. pil. Stefan Okrzeja, jego 
samolot spadł niedaleko wsi Kręgi, a pchor. Władysław Nowakowski został ranny 
i jego samolot rozbity. KG 2 bombardowała tego dnia Zegrze, Radzymin, Jadów, 
Wyszków, Ostrów Mazowiecką. KG 27 bombardowała Ostrołękę, Małkinię Górną 
na tym terenie działała też II.(K)/LG 1, osłaniana przez Messerschmitty z I.(Z)/LG 1. 
Bombowce nurkujące ze IV(St)/LG 1 również działały na tym terenie, 2 niemieckie 
maszyny zostały zestrzelone, być może jedna z nich przez myśliwce ze 112 EM.

Zwycięzca walki nad Zielonką por. 
Wojciech Januszewicz, zestrzelił 
jeszcze 2 samoloty w obronie 
Warszawy, odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Orderu Virtuti Militari i 
trzykrotnie Krzyżem Walecznych, 
zginął podczas Bitwy o Anglię, jako 
pilot słynnego polskiego Dywizjonu 
303, został pochowany na cmentarzu 
lotników polskich w Northwood w 
Londynie

PZL.23B nr 44.217 „8” z 41 ER po uszkodzeniu, podczas lądowaniu w Zielonce. 
Obok samolotu widać resztki „chojarów”, którymi zamaskowano maszynę. 

W tle, z włączonym silnikiem, stoi niemiecki samolot Fi-156, którego załoga 
rozpoznawała wraki samolotów w okolicach Warszawy. Dalej widać nasyp kolejki 

wąskotorowej i teren poligonu. Zdjęcie wykonano w drugiej połowie września 
1939 r.

6 września 1939 r. o 6.30 załoga por. obs. Malinowskiego sprawdziła ruch na 
drogach w rejonie: Serock - Pułtusk - Różan - Ciechanów - Nowe Miasto - Zakroczym 
- Jabłonna, nie dostrzegła większych ugrupowań wroga. 

W południe, na rozpoznanie wyleciała załoga ppor. obs. Kardasza. Lotnicy 
zaatakowali jedną z wykrytych przez siebie kolumn niemieckich, podczas lądowania 
w Zielonce samolot złamał podwozie i został uszkodzony. 
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Około godziny 14-tej do Zielonki przyleciały z Bielan dwa samoloty PZL.43A 
(Karaś w wersji produkowanej dla Bułgarii) stanowiące uzupełnienie dla 41 ER. 

Po 17-tej załoga pchor. obs. Ośmiałowskiego rozpoznawała niemieckie kolumny 
zmotoryzowane zmierzające w kierunku Przasnysza oraz Gruduska.

KG 2 bombardowała tego dnia polskie umocnienie w rejonie Ostrołęki nad Narwią
Oto wybrane komunikaty z polskiej sieci dozorowania dotyczące 6 września:
„Naloty na miasto i okolicę odbywają się normalnie. Padł pocisk artylerii 

ciężkiej na remizę tramwajową na Woli – jeden zabity. Nastrój ludności Warszawy, 
spowodowany ewakuacją i bezczynnością radia, przygnębiony. Praca na Zbiornicy 
Dozorowania Warszawa trwa normalnie.”

Następnego dnia kontakt ze zbiornicą dozorowania okręgu warszawskiego 
został przerwany.

7 września 1939 r. Sztab Brygady pościgowej opuścił Zielonkę nocą z 6/7 
września, udając się na nowe miejsce postoju w miejscowości Matczyn, niedaleko 
Lublina. 

O 8-ej na zadanie wystartowała załoga ppor. obs. Malinowskiego, podczas 
zadania samolot został uszkodzony i wylądował przymusowo pod Marianowem, 
lotnicy wrócili do Zielonki. 

Wykonująca zadanie bojowe załoga, w składzie kpr. pil. Józef Janicki ppor. obs. 
Brunon Strejmik i st. szer. strz. Antoni Szymański zginęła koło wsi Modzele (10 km 
na płn-wsch od Różana). http://www.rozan.hg.pl/samoloty/modzele1.php

Załoga pchor. obs. Pokorniewskiego, w czasie rozpoznania w rejonie Mława - 
Przasnysz- Pułtusk, broniła się skutecznie przed Messerschmittami.

Odbył się nalot niemiecki w okolicy lotniska w Zielonce. W Warszawie i okolicach 
operują bombowce z I./KG 27 oraz (K)/LG 1.

Lotnicy 41 ER byli świadkami zestrzelenia trzech polskich bombowców PZL.37 
„Łoś” z XV DB (Dywizjonu Bombowego) należącego do Brygady Bombowej, przez 
niemieckie myśliwce Bf 110 z I./ZG 1 ZG (Zestörergeschwader - pułk niszczycielski 
(ciężkie myśliwce) Luftwaffe) w okolicach Radzymina. Polskie Łosie z 16 EB 
(Eskadra Bombowa) z XV DB z Brygady Bombowej płonąc jak pochodnie spadły 
w Wólce Radzymińskiej, Starym Jankowie i Ciemnym. Te straszne wydarzenia  
w powietrzu obserwowała ludność Marek, Wołomina i Radzymina. Lotnikom 41 ER 
udało się odszukać por. obs. Ludwika Maślankę, z załogi jednego z zestrzelonych 
Łosi i udzielić mu pomocy.

Tego pechowego dnia rozegrała się kolejna lotnicza tragedia. Powracający  
z rozpoznania PZL.23 „Karaś”, należący do 55 Samodzielnej Eskadry Bombowej 
działającej w ramach Brygady Bombowej został zestrzelony przez niemiecki samolot 
myśliwski nad wsią Nowe Grabie koło Wołomina.

Na lotnisku w Zielonce wylądowały samoloty RWD-14b „Czapla” z I plutonu 53 
Eskadry Obserwacyjnej. 

8 września 1939 r. rano dwa „Karasie” i dwa samoloty PZL.43A z 41 ER, zgodnie 
z decyzją dowódcy eskadry, przeleciały z Zielonki do Krzeska. Dowódca lotnictwa 
Armii „Modlin” nakazał powrót 41 ER do Zielonki. Wrócił tu jeden „bułgarski Karaś” 
z załogą por. obs. Malinowskiego i wykonał zadanie rozpoznawcze. 

Załoga pchor. obs. Reda i kpt. pil. Kierzkowskiego z 53 EO przeprowadziła 
rozpoznanie przeprawy w rejonie Wyszkowa, bronionej przez silną OPL i wykryła 
kolumnę pancerną długości około 20 km, ubezpieczaną przez Messerschmitty.

Tablica na cmentarzu w Radzyminie 
upamiętniająca poległe załogi 3 
bombowców PZL.37B „Łoś”

Grób na cmentarzu w Poświętnem, 
(Pow. Wołomin., Gm. Poświętne) załogi 
„Karasia” z 55 SEB por.obs. 
S. Pytlakowski, kpr.pil.S.Zarzecki 
i szer.strz.A.Iwaniuk, która zginęła 
7 września 1939 r.
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W trakcie wykonywania zadania, w obszarze Nur-Tłuszcz, załoga z 53 EO por. 
obs. Nowak i kpr. pil. Gryc. została zestrzelona w okolicach Równego koło Jadowa 
przez niemieckie samoloty (prawdopodobnie z II/KG 3).

Tego dnia na obszarze powiatu bombardował również KG 27. Sztukasy z IV(St)/ 
LG 1 bombardują na obszarze od Pragi do Radzymina.

Tego samego dnia po południu, w okolicach Sulejowa niedaleko Jadowa, został 
zestrzelony samolot „Karaś” z 1 EB z Brygady Bombowej lecący na bombardowanie 
niemieckiej kolumny pod Wyszkowem. Nasz samolot został zestrzelony przez Bf 110 
z I.(Z)/LG 1. Z załogi  Karasia - pchor. pil. Tadeusz Dziubiński, pchor. obs. Wacław 
Wojtal i kpr. strz. Jan Wolny, wszyscy lotnicy zdołali wyskoczyć na spadochronach, 
choć byli ranni i poparzeni. Zginęli natomiast mieszkańcy Sulejowa, którzy mimo 
ostrzeżeń lotników podeszli do wraku samolotu, w którym eksplodowały bomby.

9 września 1939 r. rankiem do Zielonki przyleciały dwie kolejne maszyny 41 
ER – Karaś i PZL.43A. Natomiast kolejny Karaś z 41 ER rozbił się zaraz po starcie 
z Krzeska. 

O godz. 10-tej na rozpoznanie w rejonie: Nasielsk - Ciechanów - Pułtusk - Maków 
- Różan – Ostrów Maz. - Małkinia wystartował samolot PZL.43A z załogą por. obs. 
Malinowskiego. Wrócił po ponad 1,5 godzinnym locie.

Po 17-tej, na kolejne zadanie rozpoznania wystartował Karaś, ponownie z załogą 
por. obs. Malinowskiego – lądował przymusowo w nocy, w okolicach Piaseczna.

Mogiła lotników z 53 EO na 
cmentarzu w Jadowie

Przed południem kpt. Sawczyński i kpr. Fajgs z 53 EO rozpoznawali sytuację 
w rejonie: Wołomin – Tłuszcz - Stoczek Węgrowski – Kosów – Nur – Zambrów - 
Ostrów Maz. -Wyszków.

Przed wieczorem 53 EO otrzymała rozkaz przesunięcia na inne lotnisko.
Wieczorem w Zielonce wylądowało 6 PZL P.11 ze 152 Eskadry Myśliwskiej 

oddelegowanej „do obrony mostów na Wiśle”. 

10 września 1939 r. O 3-ciej rano „Karaś” por. obs. Malinowskiego – wystartował 
z Piaseczna i rozbił się z powodu braku paliwa, 5 km od lotniska w Zielonce. 

Dowódca 41 ER, otrzymał rozkaz przerzucenia 2 sprawnych PZL.43A na nowe 
lotnisko polowe w Starej Wsi.

O godz. 13.12 z Zielonki wystartował pierwszy PZL.43A z załogą por. obs. 
Malinowskiego i wylądował w miejscu docelowym. 

O 14.30 Zielonkę opuścił drugi PZL.43A, którym polecieli kpr. pil. Stanisław 
Oleksiński, ppor. obs. Jan Kardasz i kpr. strz. Marek Majewski. Samolot został 
zestrzelony przez Bf 110 i rozbił się pod wsią Michałówek koło Miłosnej. Załoga 
zginęła (http://wiazowna.info.pl/node/1416).

Nad terenem powiatu operowały bombowce KG 2, jeden z nich został uszkodzony 
nad Radzyminem. KG 3 operował w okolicach linii kolejowych wokół Tłuszcza, 
jeden z samolotów niemieckich został zestrzelony przez artylerię przeciwlotniczą.

Fragment meldunku sytuacyjnego o stanie 41 ER z 9 września 1939 r. (arch. 
Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie)



29Niechciana wizyta inspekcyjna28 Marek Rogusz

W okolicach działał też KG 27 w osłonie Messerschmittów z I.(Z)/ LG 1.
152 EM wykonał 3 zadania rozpoznania przepraw na rzekach Narwi i Bugu 

oraz osłony powietrznej przemarszu sztabu Armii „Modlin”. Potem jej samoloty 
opuściły Zielonkę.

Artylerzyści z CBBal i Rembertowa zestrzelili tego dnia niemiecki bombowiec.
Rzuty kołowe eskadr opuściły Zielonkę, ewakuowało się też CBBal.

11 września 1939 r. na polu wzlotów lotniska w Zielonce pozostał tylko 
uszkodzony „Karaś” z 41 Eskadry Rozpoznawczej, beczki, szmaty, pozostawione 
materiały, których nie można było zabrać.

13 września 1939 r. zgrupowanie wojsk polskich broniących linii Zegrze – 
Struga – Zielonka, obsadzone przez 21 PP, 78 DAL, 8 PAL, zostało wycofane do 
bezpośredniej obrony stolicy.

W drugiej połowie września 1939 r. na lotnisku w Zielonce pojawił się, niemiecki 
samolot łącznikowy Fiesler Fi-156 „Storch”, którym przyleciała grupa oficerów 
oceniających, czy pozostałości polskiego sprzętu lotniczego nadają się w jakiś 
sposób do wykorzystania.

Jeżeli chcieliby się państwo dowiedzieć więcej o lotniczych historiach związanych  
z powiatem zapraszam do nowo otwartego Muzeum Zielonki (muzeum.zielonka.pl).
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Ryszard Musiałowicz 

Niechciana wizyta inspekcyjna.
22 września 1939 roku – Hitler na terenach 

obecnego powiatu wołomińskiego

Adolf Hitler zaliczany jest do największych zbrodniarzy XX wieku. Każdy  
w obecnych czasach wie, co to był za człowiek i co sobą reprezentował. W tym 
artykule przedstawię jeden dzień Adolfa Hitlera i to, co spowodowało, że ten 
przeklęty przez wiele narodów człowiek, ideolog nazizmu, podróżował  inspekcyjnie, 
po naszym obecnym powiecie wołomińskim w 1939 roku. Ten bezduszny potwór, 
mający się za nieomylnego taktyka, gościł wielokrotnie na frontach wojny z Polską, 
w miejscach, w których zanikły już działania wojenne. Kilkanaście razy odwiedzał 
swoich żołnierzy, obserwując postępy na frontach i w zdobywaniu Warszawy.

Jak napisał znany pisarz problematyki wojennej Janusz Piekałkiewicz, autor 
książek o  Hitlerze –  22 września 1939 r. Führer przyleciał samolotem i wylądował 
pod Wyszkowem. Nie jest znany jego szczegółowy rozkład zajęć tego dnia, ale 
wiadomo, że w czasie swej dziesiątej podróży koniecznie chciał obejrzeć wrak 

Podróże Adolfa Hitlera po Polsce we wrześniu 1939 r.

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
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Następnie Hitler przez Strachówkę i Stanisławów udał się na obrzeża Mińska 
Mazowieckiego (Stojadła).

Nieprawdziwe są informacje, że  nocował w Mińsku Mazowieckim. Wg historyków 
kłamliwa jest również wypowiedź Hitlera o tamtejszym noclegu, z 16/17.09.1939.

Później udał się do Glinek (obecnie okolice Wawra). Przypuszczenia na temat 
odbycia tej drogi są niejasne, albo pojechał przez Kołbiel, albo przez Dębe 
Wielkie. W książce Bogdana Kucia i Jana Majszyka zatytułowanej  „Dębe Wielkie 
we wrześniu 1939 roku”, odnaleźć można fragment, który wyraźnie informuje, że 
22 września 1939 roku Hitler był ze swoją świtą w Dębem Wielkim. Potwierdza 
to również plan trasy inspekcyjnej zawarty w książce „Auf Den Strassen Des 
Sieges” (Na drogach zwycięstwa) - to hitlerowski paszkwil z 1939 r. Otto Dietricha. 
Inne źródła podają, że tego dnia był również w Kołbieli ok. 18 km za Mińskiem 
Mazowieckim, by odznaczyć swoich żołnierzy. Wśród odznaczonych byli zapewne 

Pałacyk w Kołbieli udekorowany na okazję odznaczania przez Hitlera 
żołnierzy Wermachtu

polskiego pociągu pancernego o nazwie „Generał Sosnkowski” pod Łochowem, 
zbombardowanego kilka dni wcześniej przez jego lotnictwo oraz spotkać się ze 
swoimi żołnierzami.

Pociąg pancerny nr 13 „Generał Sosnkowski”, wyprodukowany w 1920 roku, nie 
wszedł w skład polskiego wojska w czasie wojny bolszewickiej, ale przez prawie 20 
lat był modernizowany, w  końcu został wyposażony w łączność oraz 14 karabinów 
maszynowych i 4 armaty kaliber 75 mm i wziął udział w zadaniach specjalnych 
we wrześniu 1939 roku. Jego załogę stanowiły 174  osoby, w tym 9 oficerów i 55 
podoficerów. Na wyposażeniu posiadał również: drezyny, 2 czołgi wolnobieżne, 
4 samochody, kilkanaście wagonów krytych, platformy bojowe, motocykle, broń 
osobistą żołnierzy. Był jednym z 10 polskich pociągów pancernych, które przystąpiły 
do  działań wojennych i jako jedyny z pancerniaków został trafiony przez bombę 
lotniczą 250 kg. Patrolował wyznaczone tereny: Nasielsk – Płońsk, Nasielsk – 
Ciechanów, Nasielsk – Modlin – Legionowo – Jabłonna – Zegrze – Tłuszcz, Tłuszcz 
– Wyszków, Tłuszcz – Łochów. Nic dziwnego, że widok zbombardowanej jednostki 
zainteresował Hitlera, podobnych miał w swojej armii ponad 40. 

Przedwojenny powiat radzymiński
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Na początku i na końcu pociągu znajdowały się opancerzone wagony ze 
stanowiskami do obrony przeciwlotniczej kaliber 20 mm i 26- osobowa załoga. 
Wagon dowodzenia dzielił się na dwie części: pierwsza to sala konferencyjna, druga 
to centrum łączności zarówno radiowej, jak i telegraficznej. Pociąg stacjonował  

lotnicy Luftwaffe, którzy trzy dni później, starając się o kolejny order, dokonali 
dywanowego nalotu na Warszawę, zabijając ok. 10 tys. mieszkańców.

Szerzyła się również plotka, że odwiedził po drodze willę Józefa Piłsudskiego 
„Milusin”, lecz źródła w Sulejówku wykluczają taką wizytę.

Podobno Hitler żywił ogromny szacunek i podziw dla Piłsudskiego. Prawdą jest, 
że po śmierci marszałka, w dniu pogrzebu – 13 maja 1935 roku flagi państwowe 
w Rzeszy na znak żałoby opuszczono do połowy masztów, a Hitler uczestniczył 
w mszy żałobnej, jaką odprawiono 18 maja 1935 roku w katedrze św. Jadwigi  
w Berlinie. Po nabożeństwie dwie kompanie Wehrmachtu oddały honory wojskowe. 
Po zdobyciu przez wojska niemieckie Krakowa we wrześniu 1939 r. Hitler rozkazał 
wystawić straże honorowe przed grobem Piłsudskiego. Wg historyków, analityków 
Hitler bał się i bardzo szanował naszego marszałka. Podobno istnieją niezbite 
dowody (dokumenty, listy itd.), z których wynika, że Hitler obawiał się zaatakować 
II RP, dopóki rządził tam tak wybitny dowódca, jak Józef Piłsudski. Adiutant 
Hitlera twierdził, że największym szacunkiem Firer darzył Fryderyka II, Napoleona  
i naszego Komendanta. W końcu 1939 r. przyjechał do Krakowa złożyć kilkadziesiąt 
wieńców przy grobie marszałka. W roku 1941 nakazał odprawić mszę nad jego 
grobem. W 1944 r., w czasie Powstania Wileńskiego rozkazał, aby nie zniszczono 
Rossy (cmentarza w Wilnie), na którym spoczywa serce Piłsudskiego i znajduje 
się grób jego matki.

W dalszej drodze Hitler udał się do Glinek (obecnie Marysin Wawerski), gdzie  
z wieży miejscowego kościoła oglądał płonącą Warszawę. Wieża kościoła stanowiła 
jeden z  najdogodniejszych w okolicy punktów obserwacji walczącej Warszawy. 
Dlatego też Hitler w  dniu 22 września 1939 r. przebywał tam w asyście Himmlera. 
Jak wynika ze wspomnień sióstr Felicjanek po tej mało zaszczytnej dla nich 
wizycie, Niemcy tłumnie przybywali oglądać wieżę, na której przez chwilę stało 
ich bożyszcze. W krótkim też czasie wykupiono wszystkie pocztówki kościoła –
cegiełki na wykończenie świątyni, których przez wiele lat nie udało się siostrom 
sprzedać. Również w tym miejscu Hitler dostał rzekomo meldunek o śmierci  
(w pobliżu) swojego generała Werner von Fritscha (którego zwłoki tego samego 
dnia zawieziono do kościoła pw. Andrzeja Boboli w Strudze I. Następnie przez  
Rembertów (gdzie niebawem powstała baza niemieckich pociągów pancernych, 
a wśród nich ocalałe wagony również z polskich pancerniaków), okolice Zielonki, 
Strugę (obecnie Marki), Radzymin udał się z  powrotem na polowe lotnisko pod 
Wyszków i odleciał samolotem w kierunku Gdańska.

Warto wspomnieć, że  Hitler odbywał swoje triumfalne podróże także specjalnym 
pociągiem pancernym „Amerika” (od lutego 1943 roku zmieniono nazwę na 
„Brandenburg”). Pociąg składał się zazwyczaj z 13 wagonów, był ciągnięty 
przez dwie lokomotywy. Najczęściej były to  lokomotywy na węgiel, co miało być 
zabezpieczeniem na wypadek zerwania trakcji elektrycznej.

Mapka autora na podstawie książki Dietricha – Trasa podróży inspekcyjnej 
Hitlera po terenach m. in. obecnego pow. wołomińskiego w dniu 

22 września 1939 r. 
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i dwa w skrzydłach. Na uzbrojenie obronne składały się: karabin maszynowy MG 
15 kal. 7,92 mm lub MG 131 kal. 13 mm w odkrytym stanowisku strzeleckim na 
grzbiecie kadłuba, jeden km MG 15 w ruchomym stanowisku nad kabiną pilotów  
i po jednym km MG 15 w okienkach z boku kadłuba. W  wersji bombowca przewoził 
sześć bomb 250 kg.   

Jeśli Hitler chciał dotrzeć do linii frontu tak, jak w dniu 22 września 1939 roku, 
wsiadał w terenową sześciokołową opancerzoną limuzynę Mercedes.

Należy dodać, że wyprodukowano 57 takich Mercedesów G4 131, z czego  
8 było do dyspozycji Hitlera. Charakteryzowały się pancernymi szybami o grubości 
3 cm i 8 mm karoserią. Podróże odbywały się dość schematycznie. Najpierw 
jechały czujki na motocyklach, dalej dwa samochody rozpoznania, za nimi właściwy 
konwój, składający się z dwóch grup sześciokołowych limuzyn Mercedes w kolorze 
beżowym, ze składanymi dachami, na terenowych oponach. W konwoju były też: 
samochód rezerwowy, kuchnia polowa, cysterna z benzyną. Na końcu jechały: 
kolejna grupa motocyklistów, pluton łączności, obsada działek przeciwlotniczych  
i oddział obrony przeciwczołgowej. Hitler często rozmawiał ze zwykłymi żołnierzami, 
miał po prostu z nimi dobry kontakt. Taki styl zachował do 1940 roku, ale po wybuchu 
wojny z ZSRR na linię frontu już nie jeździł. Zaczął się w tamtym czasie izolować 
od świata zewnętrznego i ciągle obawiał się zamachu. W trakcie podróży nie było 
żadnych oficjalnych powitań, Hitler jeździł zupełnie incognito w ramach zwykłej 
inspekcji wojskowej. Należy również odnotować, że  były też wizyty triumfalne, 
np. w Gdańsku czy w Warszawie, kiedy to odbierał w Al. Ujazdowskich zwycięską 
defiladę swoich wojsk.

W czasie wrześniowych podróży 1939 roku miał czasem przemówienia, 
podpisywał ważne faszystowskie ustawy, organizował narady, np. jeszcze po 
połowie września debatowano w pociągu, bo nie było wiadomo, jak potoczą się 
losy państwa polskiego (czy podzielić Polskę wzdłuż linii Narew – Wisła – San, czy 
też utworzyć małe państewko polskie, którego władze zmuszone byłyby podpisać 
pokój z Niemcami, czy też za zgodą Rosjan utworzyć ukraińskie państwo z terenów 
Galicji i tzw. polskiej Ukrainy) itd.

Sopockiej kwatery Führera strzegło m.in. dwustu funkcjonariuszy jednostki 
SS-Wachsturmbann „Eimann”. Należy dodać, że jego sopocka baza w dniach 
19-25.09.1939 to Grand Hotel , w którym spędzał noce po powrocie z frontu. Jako 
ciekawostkę podano również później w świat informację, że jeszcze przez kilka 
dni września (Hel bronił się do 2 października) nadal były aktywne działa na Helu, 
a o  pobycie Hitlera w hotelu wiedział adm. Józef Unrug, jednak nie zgodził się na 
ostrzelanie budynku hotelu z dział baterii im. Laskowskiego (inicjatora jej powstania 
– 4 działa 152 mm, o zasięgu 26 km na Helu), uznając, że wykorzystanie tej okazji, 
byłoby zachowaniem „nierycerskim”. Być może gdyby podjął wówczas inną decyzję 
zmieniłyby się losy świata.

w Godentowie pod Lęborkiem. Hitlerowi w podróżach towarzyszyli m.in. dygnitarze: 
Martin Bormann, Wilhelm Keitel, Hans Lammers, Joachim von Ribbentrop oraz 
Erwin Rommel, a także dwóch adiutantów, dwie sekretarki, dwóch służących, 
osobisty lekarz. Według niektórych źródeł Fűhrer cierpiał na skrzętnie ukrywany 
lęk przed lataniem. Latał samolotami, kiedy naprawdę musiał, najchętniej jednak 
korzystał ze specjalnie skonstruowanego dla niego, super pociągu, który posiadał 
lepsze warunki łączności w czasie podróży. Osobisty wagon Hitlera był urządzony 
luksusowo, ale bez przepychu. Dalej był wagon konferencyjny, wagon do 
przewozu samochodów osobowych, w którym znajdowały się zawsze gotowe do 
akcji reprezentacyjne limuzyny: Maybach, Horch 850 Pullman, a także terenowe 
sześciokołowe Mercedesy. Kiedy z nich korzystał, przed i za jego pojazdem, 
podobnie jak w pociągu, jechała artyleria przeciwlotnicza, która nigdy nie została 
użyta, bo pociąg był chroniony ścisłą tajemnicą. Rozkład jazdy planowano w taki 
sposób, by nie zakłócał normalnego ruchu. O przejeździe pociągu, pod specjalnym 
nadzorem, kolejarze dowiadywali się w ostatniej chwili, przy tym nigdy nie było 
wiadomo, kto nim podróżuje. W skład pociągu wchodziło z reguły kilka (osiem, 
dziewięć) wagonów specjalnych m.in. wagon wyposażony w urządzenia zasilające 
(generator car) i wagon salonka. Dalej w składzie szły dwa wagony kąpielowe, 
a w zależności od potrzeb doczepiano też wagony dla wyższych dowódców 
i  przybocznej gwardii Fűhrera. Właśnie z wybrzeża „Amerika” wyruszyła pod 
Warszawę, by dowieźć Hitlera i jego świtę na „widowisko", oglądane przez nożycową 
lornetę, jakim było dobijanie Warszawy. W swoich pociągowych kwaterach  
i w „Americe” spotykał się, np. z Horthym, Antonescu, Mussolinim czy Ciano.  

„Amerika” była pierwszą wojenną kwaterą wodza III Rzeszy podczas działań 
wojennych we wrześniu 1939 roku. Wiadomo, że po przybyciu do Gdańska swoim 
„pancernym Orient Ekspressem” dwa dni spędził w sopockim Grand Hotelu,  
z lubością wpatrując się przez lornetkę w płonące resztki polskich bastionów na Helu.

  Najczęściej używanym samolotem do odwiedzin na frontach w Polsce m.in. 
22 września 1939 roku był transportowy Junkers 52. Nazywano go „Dobrą, starą 
ciotką", bo dzięki niezawodności i bezpiecznym lotom Ju-52, wielu uszło pewnej 
śmierci lub uniknęło niewoli. Żaden inny samolot ani niemiecki, ani aliancki 
nie mógł poszczycić się dostarczeniem do szpitali około 120 000 rannych, jak 
piszą zainteresowani bliżej tym tematem. Wielu niemieckich weteranów II wojny 
światowej zachowuje „dobrą starą ciotkę” w swojej pamięci. Zaprojektowano 
go do roli samolotu transportowego, komunikacyjnego. Rozpoznawany był  
z daleka po głośnym odgłosie silników. Podczas wojny Ju-52 pełnił służbę, jako 
samolot transportowy do przewozu zaopatrzenia i skoczków spadochronowych, 
samolot ratownictwa morskiego lub samolot do poszukiwania min. Ju-52/3m był 
trójsilnikowym średnim samolotem pasażerskim i transportowym. Napęd stanowiły, 
zależnie od wersji, trzy silniki gwiazdowe Pratt & Whitney Hornet o mocy 600 KM 
każdy lub BMW 132 o mocy 830 KM każdy, montowane jeden w nosie kadłuba  
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Paweł Tadeusz Gajzler

Odziały Specjalne - II Rejonu „Celków” VII Obwodu 
„Obroża”, Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej 

II Rejon „Celków” obejmował swoim zasięgiem całą przedwojenną gminę Marki, 
z osiedlami: Marki, Grodzisk, Pustelnik I i II, Struga, Czarna Struga, Jaworówka, 
Zielonka, Zielonka Bankowa, Ząbki i Drewnica, oraz przylegające Zacisze  
i Słupno.1 Do rejonu należała również, od 31 października 1943 r., cała wschodnia 
część gminy Kobyłka, z wioskami Ossów i Turów, oraz Mokry Ług i Magenta  

1 „Po II wojnie status gmin miejskich uzyskały - Zielonka (1960), Maki (1967), Ząbki (1967)”, [w:] Magdalena 
Yacoub. Armia Krajowa w II Rejonie „Celków” VII Obwodu „Obroża” 1939-1944, „Studia i materiały do dziejów 
Powiatu Wołomińskiego", nr 1, 2005, s. 12.

Podróże przywódcy III Rzeszy zawsze były najpierw głęboko analizowane pod 
kątem ewentualnych niespodzianek, a ludność wyrzucona lub eksmitowana ze 
swoich domostw na czas jego przejazdu.
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O. Dietrich, Na drogach zwycięstwa („Auf Den Strassen Des Sieges”) – hitlerowski paszkwil z 1939 r.,  
Munchen, 1940 r.
L. Fischer, Warschau unter deutschaft, 1942 r.
J. Piekałkiewicz, Polski wrzesień. Hitler i Stalin rozdzierają Rzeczpospolitą, Warszawa, 2004 r.
Internetowe forum o wojskowych pociągach pancernych - Odkrywca.pl.

Żołnierze plutonu dywersji bojowej II Rejonu AK „Celków” w Markach podczas 
ćwiczeń, rok 1944. Na czele oddziału- ubranego w mundury straży pożarnej-
dowódca straży pożarnej w Pustelniku II - plut. pchor. Henryk Pakuła „Pak”.  

Z tyłu żołnierze: kpr. pchor. Tadeusz Rudzki „Dal”, kpr. pchor. Józef Balicki „Ziuk” 
(„Stokrotka”), strzel. Jan Nocny „Szczerba”, kpr. pchor. Mieczysław Szczurowski 
„Czarny” i inni. Fotografię wykonał dowódca I kompanii por. Albin Furczak „Alf”
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Kurs SPRP w Ząbkach, rozpoczęty 3 maja 1940 r., był pierwszym z 5 
zorganizowanych centralnie na terenie powiatu warszawskiego7. Funkcję 
komendanta SPRP sprawował mgr inż. archit. ppor./por. Ludwik Tuliński „Stanisław”, 
zaś kadra instruktorów przyjeżdżała kolejką marecką z Warszawy, do przystanku 
Drewnica. Intensywny I kurs szkolenia SPRP „Obroży” w Ząbkach, trwał wyjątkowo 
krótko, zaledwie trzy miesiące. Obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. 
Zajęcia terenowe, były przeprowadzane w okolicznych lasach nadleśnictwa 
„Drewnica”8. Egzamin w sierpniu 1940 r. przeprowadził osobiście Roman 
Grotowski. Uroczysta nominacja na podchorążych odbyła się 15 sierpnia 1940 r., 
w willi „Anula” Jana Wimmera (seniora), przy ul. gen. Gustawa Orlicza - Dreszera 
(obecnie al. Wyzwolenia) w Ząbkach.9 Po ukończeniu szkolenia, 4 podchorążych 
dostało od „Ers”-a propozycję wejścia w skład s. s., tworzonego przez niego 
Oddziału Dyspozycyjnego Związku Odwetu, Okręgu Warszawa - Województwo 
ZWZ, a następnie, po licznych przekształceniach, od 1 czerwca 1942 r. Oddziału 
Dyspozycyjnego Okręgu Warszawskiego AK. Oddział ten nie wszedł w struktury 
powstałego na przełomie 1942/43 Kedywu, (skrót od Kierownictwo Dywersji) 
pozostawał w dyspozycji dowódcy Okręgu, choć bardzo często wykonywał akcje 
zlecone, przez komendanta Okręgu Warszawskiego Kedywu – Józefa Romana 
Rybickiego. Dopiero w maju 1944 r. został rozformowany, a poszczególne s. s. 
zasiliły ODB prawobrzeżnych rejonów.

W 1941 r. zorganizowana została rejonowa SPRP w Zielonce (kryptonim 
szkolenia „Przedszkole”). Komendantem rejonowej SPRP i jedynym instruktorem 
przez cały okres działalności tej szkoły, od 1941 r. do 22 marca 1944 r. był por./kpt. 
Wiktor Lubliner - Ostrowski „Kuszel”10. Szkolenie dla całego rejonu było prowadzone 
na terenie kilku Placówek. Pod jego kierownictwem, na pięciu turnusach w: Zielonce  
w 1941 r. i 1943 r., Pustelniku II w 1942 r. i 1943 r., oraz Strudze w 1944 r. przechodziło 
szkolenie 37 elewów, a ukończyło w II Rejonie 30 podchorążych11 (V kurs w 1944 r.  
został przerwany, i wszyscy elewi kontynuowali szkolenie, które ukończyli na 
terenie różnych obwodów Warszawy). Siedemnastu podchorążych rejonowej SPRP 
zasiliło bojowe sekcje specjalne rejonu, a jeden został skierowany do „Wachlarza” 
(dywersja prowadzona na wschód od granic Rzeczypospolitej z 1939 r.). Pierwszy 
rejonowy kurs SPRP w Zielonce odbył się w 1941 r. i oznaczony był symbolem 

7 Informacje pochodzą ze wspomnień J. Wimmera.
8 R. Żbikowski, W cieniu stolicy, Ząbki, 1998 r., Ząbki-dzieje, ludzie, miasto, Ząbki, 2006 r.
9 Informacje pochodzą od Z. Wimmera, na podstawie relacji ojca J. Wimmera
10 Oprac. na podstawie  wspomnień Wiktora Ostrowskiego (Wiktor Lubliner „Kuszel”), wyjaśnień Janiny Kowalskiej 

„Mirki”, relacji Leona Szymańskiego „Kuli”, wspomnień Wacława Wachowicza „Małego” przekazanych przez 
zięcia, wspomnień Jadwigi Mrozińskiej „Zorza”- Zbiory Środowiska ŚZŻAK Warszawa-Powiat opracowania 
Łukomskiego, Nienałtowskiego, A serce mieli jedno. Wspomnienia Jana Wimmera (dotyczą podchorążych  
z terenu Ząbek Władysława Żylaka „Akski” („Żyła”) i Eugeniusza Kozaczuka „Gienek” oraz Władysława Mossa 
„Samuraj” z Zielonki, a następnie mieszkańca Ząbek.

11 Opracowanie powstało na podstawie wspomnień Wiktora Ostrowskiego oraz informacji pochodzących od 
Leona Szymańskiego „Kuli”, a także na podstawie opracowania Łukomski, Nienałtowski A serce mieli jedno.  
J. Z. Sawicki podaje w „Obroży” tylko inf. o dwóch pierwszych szkoleniach SPRP w Zielonce, które ukoczyło 14 
podchorążych.

z północnego Rembertowa2. Już w drugiej połowie 1941 r. do prowadzenia walki 
bieżącej zaczęto tworzyć na terenie II Rejonu, pierwsze małe grupy dywersyjne: 
okręgowe, obwodowe i rejonowe. Podobnie jak w całym powiecie warszawskim, 
terenie działania VII Obwodu „Obroża”, grupy dywersyjno-bojowe i dywersyjno-
sabotażowe nazywane były, przez cały okres okupacji, sekcjami specjalnymi  
(s. s.). Sekcje początkowo liczyły od 3 do 5 żołnierzy. W późniejszym czasie były 
rozbudowywane do 6 osób. Celem tworzenia s. s. było: ochrona konspiracyjnych 
narad członków sztabu danego rejonu, prowadzenie zorganizowanej akcji 
sabotażowej i dywersyjnej, przeprowadzanie akcji odwetowych i represyjnych 
wymierzonych przeciw okupantowi, dywersja bojowa, ochrona radiostacji, jak 
również realizacja wyroków powołanych sądów specjalnych: cywilnych, wojskowych 
i obywatelskich, Polskiego Państwa Podziemnego (P. P. P.).3

Szkolenie żołnierzy s. s. w II Rejonie „Celków”
Do prowadzenia bieżącej walki zbrojnej z okupantem potrzebni byli bardzo 

dobrze wyszkoleni i odpowiednio uzbrojeni żołnierze. Nakazem chwili stało się 
więc, zorganizowanie zastępczych, konspiracyjnych kursów Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Piechoty (SPRP). Od 1943 r. organizowano również na terenie rejonu, 
kursy Szkoły Podoficerskiej (SP) i Szkoły Młodszych Dowódców (SMD), dla osób 
które nie miały odpowiedniego wykształcenia, lub nie mieściły się w przyjętym 
limicie wiekowym. Szkolenie w SPRP, SP i SMD prowadzone było według tego 
samego programu i obejmowało do 360 godzin teoretycznych i praktycznych zajęć.4 
Wybrani absolwenci SPRP uczestniczyli również, jako instruktorzy, w podstawowym 
rejonowym przeszkoleniu żołnierzy, co w rezultacie doprowadziło do powstania, 
od drugiej połowy 1943 r., Szkoły Partyzanta.5 Organizatorem szkolenia SPRP na 
terenie rejonu był ppor. Roman Grotowski „Ers”, „Epstein” (okupacyjne nazwisko 
– Czakierski6). 

2 Zasięg terytorialny II Rejonu zmieniał się wielokrotnie przez cały okres okupacji niemieckiej (1939-44)  
i wykraczał nawet poza administracyjny teren przedwojennej wiejskiej gminy w Markach. Ustalony został 
przez autora na podstawie analizy: wspomnień Wiktora Ostrowskiego (Lublinera) „Kuszel”, oraz relacji: Leona 
Szymańskiego „Kula”, Tadeusza Kacprzaka „Bajonek”, Stanisława Wojcieszka „Sztama” („Sęp”),Heleny Barnik  
(z. d. Szymańska) „Lena”, Janiny Kowalskiej (z. d. Lubliner) „Mirka” i in. Potwierdzają to również liczne 
dokumenty zgromadzone w: Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (A KUL), Zbiory Środowiska 
Światowego Związku Armii Krajowej Warszawa-Powiat w Archiwum Akt Nowych (AAN), Archiwum Akademii 
Obrony Narodowej w Rembertowie (A AON), Archiwum szefa Kedywu - Józefa Rybickiego (odszukane  
i opracowane przez córkę Hannę Rybicką), Archiwum prywatnym Jana Wimmera (w posiadaniu syna - Zbigniewa 
Wimmera).

3 H. Witkowski, Kedyw Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943-1944, Warszawa 1985 r.,  
T. Strzembosz - Oddziały Szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944. Warszawa 1983 r., J. Z. Sawicki 
- „Obroża” w konspiracji i Powstaniu Warszawskim, Warszawa 2002 r. Natomiast J. Gozdawa-Gołębiowski 
podaje, iż pierwsze Oddziały Specjalne (grupy bojowo dywersyjne) w powiecie warszawskim zostały utworzone 
już pod koniec 1940 r.

4 J.Z. Sawicki, „Obroża...”, Warszawa 2002 r.
5 Nie stosowano skrótu nazwy dla tego rodzaju przyśpieszonego i powszechnego szkolenia wojskowego. 

Intensywne szkolenie prowadzono głównie na podstawie zdobytego sowieckiego podręcznika wojskowego, 
napisanego dla celów dywersyjno-szkoleniowych oddziałów Gwardii Ludowej (GL).

6 Informacja pochodzi od Janiny Kowalskiej „Mirki”
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3 podchorążych, którzy ukończyli ten kurs: kpr. pchor. Jerzy Dolewski „Dan”, kpr. 
pchor. Ryszard Dolewski „Czarny” i pl. pchor. Zdzisław Jędrzejewski „Jar”. Uroczysta 
nominacja odbyła się 31 grudnia 1943 r. w leśniczówce w Zielonce18. Z tej to 
okazji, został również zorganizowany „Bal Podchorążych” w Sylwestra 1943/44 r. 
V cykl szkolenia SPRP został zorganizowany dla 7 elewów na początku 1944 r., 
na terenie szkoły mechanicznej i klasztoru Michalitów w Strudze. Uczestniczyło  
w nim: dwóch żołnierzy s. s. z Zielonki - Wacław Chackiewicz i Jan Holstorp „Dąb”, 
pochodzący ze Związku Strzeleckiego („ZS”) (potoczna nazwa - Strzelec „S), 
organizacji włączonej pod koniec 1943 r., do AK, II Rejonu „Celków”. W składzie 
kursantów byli również dwaj żołnierze s. s. ochrony sztabu: Józef Balicki „Ziuk” 
- „Stokrotka” i Tadeusz Rudzki „Dal”. W szkoleniu uczestniczyło również dwóch 
zakonników Michalitów ze Strugi i jeden kleryk. V turnus SPRP w Strudze został 
przerwany 22 marca 1944 r. z powodu aresztowania komendanta podchorążówki 
kpt. Wiktora Lublinera - Ostrowskiego „Kuszla”19. Kpr. pchor. Józef Balicki i pl. pchor. 
Jan Holstorp ukończyli szkolenie SPRP, w śródmiejskim obwodzie warszawskim. 
Jan Holstorp uczestniczył w wykonywaniu wyroków w ramach s. s. „sanitarnej”, 
na terenie rejonu. Brał udział w Powstaniu Warszawskim na terenie północnego 
Śródmieścia (nr jeniecki 1622) 20. Kpr. pchor. Tadeusz Rudzki i kpr. pchor. Wacław 
Chackiewicz ukończyli SPRP na kursie w VI obwodzie, w II rejonie praskim - na 
Targówku. Pozostali również ukończyli szkolenie na terenie Warszawy, brak jednak 
danych, na terenie którego z obwodów i rejonów. 

W 1943 r. SP w Zielonce, w klasie ppor. Zygmunta Jakowskiego „Rysia I” 
ukończyło szkolenie 5 żołnierzy s. s. z Zielonki: kpr. Józef Ciećkiewicz „Jur”, kpr. 
Ludomir Łękawski „Zagłoba”, kpr. Janusz Mazurkiewicz „Bezmian”, plut. Henryk 
Mroziński „Żbik” i kpr. Kazimierz Muszyński. W 1943 r. SP w Pustelniku II w klasie 
por. art. Stanisława Jureckiego „Łukasz” ukończył szkolenie plut. Mieczysław 
Kowalczyk „Mietek” żołnierz s. s. z Pustelnika I. Dwutygodniowy kurs minerski 
„Wachlarza” ukończył NN „Ryś III” z sekcji dywersyjnej rejonu. W skład s. s. rejonu 
weszli także żołnierze, którzy ukończyli wcześniej SPRP i SP w innych rejonach 
lub obwodach, a znaleźli schronienie w wyniku zagrożenia na terenie II Rejonu 
„Celków”. W styczniu 1944 r. zostali włączeni w skład „spalonych” żołnierzy 
tworzących s. s. w Pustelniku II: kpr. Andrzej Kaczmarek „Nałęcz”, absolwent SP  
w I Rejonie „Brzozów” i kpr. Jerzy Kostrzewa „Gaj”, który ukończył SP w Kobyłce 
na terenie Obwodu „Rajski Ptak”-”Burak” (siedziba sztabu w Radzyminie). W marcu 
1944 r. s. s. zasilił również kpr. pchor. Mieczysław Szczurowski „Czarny”, absolwent 
SPRP w obwodzie praskim. W Warszawie przechodzili szkolenie żołnierze II rejonu 
w SMD od lutego 1944 r. przy ul. Chmielnej 102, a następnie przy ul. Freta 12.

18 Stara leśniczówka w Zielonce znajdowała się w budynku na rogu ul. Prostej i Długiej. Relację z Balu Podchorążych 
opisała w swoich wspomnieniach Janina Kowalska „Mirka”.

19 Informację o przerwanym 5 turnusie szkolenia przekazali autorowi uczestnicy: Józef Balicki „Ziuk”, „Stokrotka”  
i Tadeusz Rudzki „Dal”, którzy kontynuowali kurs, ale już poza rejonem.

20 Informacja o Janie Holstorpie zaczerpnięta została na podstawie materiałów Archiwum Powstania Warszawskiego.

VI/J, co oznaczało kurs VI klasa J. Ukończyło go 8 podchorążych: Władysław 
Żylak „Żyła”(pseudonim zmieniony po przekształceniu ZWZ w AK - na „Akski”)  
z Ząbek, Eugeniusz Kozaczuk „Genek” z Ząbek, Wacław Struś „Hal” z Pustelnika 
II (obecnie Marki), oraz z Zielonki: Tadeusz Derengowski „Szary”, Andrzej Hentszel 
„Skała”, Jerzy Pyfel „Orlicz” (od 1943 r. pod zmienionym pseudonimem „Olszański”), 
Leon Szymański „Kula”, Wacław Wachowicz „Mały”12. Dwóch z nich zasiliło s. s. 
rejonu w Zielonce: kpr. pchor. Jerzy Leszek Pyfel „Orlicz” („Olszański”) i kpr. pchor. 
Leon Jerzy Szymański „Kula”. Uroczysta nominacja SPRP odbyła się 24 grudnia 
1941 r.13 w mieszkaniu ppor. Władysława Martensa „Masława” i Zofii Martensowej 
„Maja”, w domu dr Józefa Michała Kowalczewskiego , przy ul. Wesołej 2 (obecnie 
4) w Zielonce. Tadeusz Derengowski „Szary” (konspiracyjne nazwisko Rozłucki) 
ukończył szkolenie w stopniu pl. pchor. i został skierowany do „Wachlarza”.14 Po 
jego rozwiązaniu zasilił Kedyw KG AK. Na II kursie SPRP w Pustelniku II w 1941 r.  
szkolenie ukończyło 6 podchorążych15, 4 zasiliło s. s. rejonu w Pustelniku I i II  
i w Ząbkach: kpr. pchor. Ryszard Grochowski „Sęp” dowódca sekcji sabotażowej  
w Ząbkach (od maja 1944 r. s. s.), kpr. pchor. Stanisław Klimecki „Mors” z-ca 
dowódcy s. s. (od 5 grudnia 1943 r. dowódca s. s.) z Pustelnika I, plut. pchor. Henryk 
Pakuła „Pak” dowódca s.s. z Pustelnika II i kpr. pchor. Remigiusz Rymszewicz 
„Rubin” dowódca s. s. z Pustelnika I. Uroczysta nominacja odbyła się w mieszkaniu 
pp. Balickich16 z Pustelnika II. W III turnusie szkolenia SPRP w Zielonce, w 1942 r.  
udział wzięło 10 elewów wyłącznie z Zielonki. Uroczysta nominacja III turnusu 
SPRP odbyła się w domu pp. Paszkowskich17 w Zielonce przy ul. Kopernika 34, 
w pokoju kpr. pchor. Antoniego Paszkowskiego „Konrad”. Czterech podchorążych 
weszło w skład s. s. rejonu na terenie Zielonki i Ząbek: st. strzel. pchor. Czesław 
Kirchner „Figa” z-ca dowódcy sekcji ochrony radiostacji, kpr. pchor. Leszek Małecki 
„Zbrojny” - sekcja ochrony radiostacji”, kpr. pchor. Jerzy Dobrogost „Gozdawa” 
należący do s. s. ochrony radiostacji i kpr. pchor. Władysław Moss „Samuraj” zasilił 
w lipcu 1944 r. harcerską s. s. z Ząbek. IV cykl szkolenia SPRP zorganizowano  
w Pustelniku II, w drugiej połowie 1943 r. dla 6 elewów. W skład s. s. rejonu weszło 

12 Lista uczestników I turnusu SPRP w Zielonce została odtworzona na podstawie wspomnień Wiktora Ostrowskiego, 
wspomnień Jana Wimmera (juniora), informacji Leona Szymańskiego „Kuli”, Notatki Włodzimierza Wachowicza 
„Małego”, informacji Janiny Kowalskiej ”Mirki” oraz opracowań: Łukomski, Nienałtowski A serce mieli jedno,  
R. Żbikowski, Ząbki dzieje...

13 Na podstawie wspomnień Wiktora Ostrowskiego, informacji pochodzących od Janiny Kowalskiej, Joanny 
Zaniewskiej, Leona Szymańskiego. We wspomnieniach Wacława Wachowicza „Mały” jest podawana data inna 
- 24 grudnia 1942 r.

14 P. T. Gajzler, Tadeusz Derengowski ”Szary” żołnierz Wachlarza i Kedywu, „Rocznik Wołomiński", t. 9, 2013 r.,  
C Chlebowski - Wachlarz. Monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej (wrzesień 1941- 
marzec 1943), 1990 r. Informacje pochodzące od Leona Szymańskiego „Kuli”,Janiny Kowalskiej „Mirki”, 
Włodzimierza Konikowskiego, „Visa”, wspomnienia Wiktora Ostrowskiego.

15 Częściowy skład podchorążych II turnusu został odtworzony i ustalony przez autora na podstawie różnych 
informacji zbieranych na własną rękę oraz wspomnień i dokumentów

16 Nominację w mieszkaniu państwa Balickich potwierdził Józef Balicki „Ziuk”, „Stokrotka”
17 Nominację III turnusu w domu państwa Paszkowskich potwierdziły: wspomnienia i relacje Wiktora 

Ostrowskiego,relacje Antoniego Paszkowskiego „Konrada”, informacje Leona Szymańskiego „Kuli” i Janiny 
Kowalskiej „Mirki”.
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s. s., OS (Oddziału Specjalnego) Celków i całego II Rejonu można prześledzić 
na podstawie zachowanych zaledwie kilku meldunków oraz wspomnień i relacji 
żołnierzy. Na wyposażeniu 6 osobowej s. s. ochrony radiostacji były: 3 pistolety 
maszynowe PM-41 typu Sten, 3 pistolety ViS wzór P-38 oraz 10 granatów  
(3 zaczepne, 7 obronnych). Na wyposażeniu OS Celków, liczącego 18 żołnierzy 
i posiadającego osobny magazyn, 31 października 1943 r. były: 2 pistolety 
maszynowe produkcji angielskiej typu Sten, 20 różnych pistoletów i 3 karabiny kbk 
typu Mauzer. W magazynie oddziałów liniowych II rejonu 5 lutego 1944 r. znajdowało 
się zaledwie: 11 kbk z 3162 szt. amunicji, 1 pistolet maszynowy typu Sten bez 
amunicji, oraz 86 granatów. OS Celków mający 31 marca 1944 r. 58 żołnierzy 
posiadał: 1 Stena, 38 różnych pistoletów, 11 kbk, oraz 43 granaty. 1 czerwca 1944 r.  
o godzinie 23:00 kpr. Andrzej Kaczmarek „Nałęcz” plus 10 żołnierzy wydobyli  
z magazynu PPR (Polskiej Partii Robotniczej) 12 kbk. OS Celków 30 czerwca 1944 r.  
miał na stanie 53 żołnierzy i posiadał zaledwie: 18 kbk, 15 pistoletów i 4 granaty. 
Stan liniowego batalionu III D (dwie kompanie po dwa plutony, z Zielonki i Ząbek) 
w dniu 5 sierpnia 1944 r. wynosił 200 żołnierzy: 16 uzbrojonych w broń palną, 
30 w granaty. W dniu następnym 6 sierpnia posiadał 210 żołnierzy uzbrojonych:  
w 4 pistolety maszynowe, 26 kbk, 6 pistoletów, 58 granatów zaczepnych, 18 
granatów obronnych, 3 pięści pancerne [pancerfausty]. 26 lipca 1944 r. wszystkie 
s. s. ODB Celków i wyznaczone pododdziały liniowe wykonały szereg akcji 
zaczepnych na trasie Struga - Rembertów, na wycofujące się z terenów wschodnich, 
niemieckie i ukraińskie oddziały kolaborujące, mając za zadanie zdobycie broni. 
30 lipca 1944 r. na terenie szkoły w Pustelniku II przy ul. Pomnikowej, 4 żołnierzy 
uzbrojonych tylko w jeden pistolet: Janusz Chyczewski, Zbigniew Dudziński, 
Roman Grabowski i Ryszard Waś, zdobyło bardzo dużą ilość broni i amunicji, 
pozostawioną przez uciekający w pośpiechu oddział wroga. Zdobytą broń: jeden 
karabin maszynowy, siedem Mauserów, skrzynie z granatami i bardzo dużą ilość 
amunicji załadowano, na przejeżdżającą furmankę i zawieziono do ogrodu pp. 
Skorupskich. W nocy 2/3 września 1944 r. na teren leśny szpitala w Drewnicy został 
wykonany przypadkowy, nieplanowany aliancki zrzut zasobników z bronią. Zrzutu 
dokonano z uszkodzonego samolotu, który nie dotarł nad Kampinos i rozbił się na 
terenie Pragi Północnej. W zasobnikach było: kilkanaście pistoletów maszynowych 
typu Sten, kilka pistoletów colt, piaty, mundury angielskie i kilka worków z amunicją. 
3 września 1944 r. podjęto nawet próbę przedostania się na wysokości Żoliborza, 
z pomocą walczącej Warszawie, lecz z powodu braku środków przeprawowych, 
żołnierze II rejonu „Celków” musieli zrezygnować z akcji.

Sekcje, Plutony i Oddziały Specjalne na terenie II Rejonu „Celków”
Pierwsza s. s. na terenie II Rejonu powstała w 1941 r. w Ząbkach. Tworzyli 

ją wyłącznie harcerze przedwojennej, Warszawskiej i Mazowieckiej Chorągwi 
ZHP. Zawiązali oni na przełomie października i listopada 1939 r. konspiracyjną 

Uzbrojenie sekcji i oddziałów specjalnych
Uzbrojenie żołnierzy to był podstawowy problem, z jakim borykała się cała 

konspiracja wojskowa i który do końca okupacji nie został zadowalająco rozwiązany. 
Broń pochodziła z różnych źródeł – wydobyta została z kryjówek zrobionych  
w końcowych dniach kampanii wrześniowej 1939 r., zdobyta w akcjach zbrojnych 
lub kupiona od osób trudniących się handlem bronią, a nawet od żołnierzy 
okupanta, choć było to bardzo ryzykowne. Alianci nie wykazywali należytej 
energii w akcji zaopatrywania żołnierzy AK w broń. Od 1942 r. do akcji „Burza” 
(dywersja prowadzona na tyłach wycofujących się wojsk niemieckich) na terenie 
rejonu było tylko 6 zrzutowych pistoletów maszynowych P-41 typu Sten. Toteż 
plutony aprowizowały się we własnym zakresie. Na terenie placówek rejonu pracę 
naprawczą prowadziło, pięciu rusznikarzy: Henryk Kaczorowski „Lufa” w Ząbkach, 
st. sierż./chor. Zenobiusz Garbiec „Rafał” w Zielonce, kpr. pchor. Kazimierz Jan 
Furman w Strudze, Władysław Chyczewski „Spawacz”, „Janosik” w Pustelniku, 
oraz NN „Gorący”. Części drewniane naprawiał Getszling, wysiedlony do Ząbek  
z poznańskiego, członek NSZ. Produkowano również broń w II Rejonie. Na 
terenie Zielonki, przy ulicy Mickiewicza 3 i 5, działała, od 1941 r. do 8 lipca 1943 r.,  
konspiracyjna wytwórnia granatów i zapalników. Po wykryciu przez Niemców 
wytwórni w Zielonce, 7 lipca 1943 r. i aresztowaniu 8 osób dorosłych i trojga dzieci 
(pracujący w warsztacie 2 mężczyźni i kobieta zbiegli), zorganizowano kolejną, na 
terenie Pustelnika, na posesji pp. Żuromskich, rodziców żołnierza AK – Jerzego 
Żuromskiego „Grubego”. Wytwórnie produkowały granaty: „sidolówki” i „filipinki”, 
w zdecydowanej większości dla innych oddziałów, z poza rejonu. Na potrzeby 
akcji „Burza” w rejonie, przygotowano 500 szt. granatów dopiero w lipcu 1944 r. 
Dwa transporty granatów żołnierze dywersji przewieźli na furmankach 15 i 30 lipca 
1944 r. z Pustelnika do magazynu 2 batalionu (baon III D), który mieścił się w starej 
cegielni p. Knottego w Zielonce, i był pod opieką kpr. pchor. Leona Szymańskiego 
„Kuli”. W nocy 29/30 lipca 1944 r. wydano z magazynu 60 granatów dla żołnierzy 
z Kobyłki, zgrupowanych na terenie pobliskiej cegielni Bargieła na Maciołkach. 
Część granatów rozwieziono rowerami do magazynu w Ząbkach i dla s. s. rejonu. 
Większość z dostarczonych do Zielonki granatów została jednak zniszczona  
w magazynie baonu III D, w wyniku walk sowietów z Niemcami na przełomie lipca  
i sierpnia 1944 r. Na terenie cegielni w Zielonce wyprodukowano również ogromną 
ilość butelek zapalających. Wykorzystano do tego celu ukryte 13/14 września 1939 
r., przed Niemcami, paliwo lotnicze, które jako zaopatrzenie zbyt późno trafiło do 
zielonkowskiego, polowego lotniska. Dodatkowo produkowane były w Zielonce, 
w ilości kilkudziesięciu tysięcy sztuk, „opaski zapalające” do butelek z benzyną, 
które przed Powstaniem Warszawskim trafiły do stolicy, w kartonach z napisami 
po niemiecku i po polsku „trutka na szczury”. Przy produkcji butelek zapalających 
i opasek pracowały dziewczyny ze wszystkich patroli: łączności, sanitarnych  
i gospodarczych. Pracę nadzorował Leon Szymański „Kula”. Stan uzbrojenia 
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broń, wykonywano drobne akty dywersyjne i prowadzono kolportaż prasy 
konspiracyjnej. W późniejszym czasie doszły do tego inne działania: wysadzanie  
i ostrzeliwanie pociągów transportujących broń i wojsko, akcje spaleniowe i wyroki 
śmierci. Dowódcą czteroosobowej s. s. został kpr. pchor. Jan Wimmer (junior). 
W skład sekcji wchodzili: kpr. pchor. Zdzisław Baśkiewicz „Lufiarz” z-ca dowódcy 
sekcji, kpr. pchor. Ryszard Bukowski „Lin”, kpr. pchor. Stanisław Cybulski „Czarny”. 
W 1942 r. sekcję zasilili: strzel. Edward Olczak i strzel. Wacław Sobczyński „Wilga”. 
Członkowie sekcji pozostawali równocześnie stale, w składzie plutonu liniowego 
placówki Ząbki w II Rejonie „Celków”, oznaczonego w późniejszym czasie numerem 
743/1, stanowiąc jego pierwszą drużynę i byli włączani we wszystkie akcje na 
terenie Placówki Ząbki. Na wiosnę 1942 r. ochraniali leśną odprawę dowódców, 
dotyczącą pracy radiostacji w rejonie, zorganizowaną w okolicy skrzyżowania dróg: 
do Strugi i Wołomina. Przeprowadzili rozpoznanie u p. Berdowskiego w Zielonce 
Bankowej, gdzie miała nadawać radiostacja KG AK. Brali udział we wszystkich 
nadaniach radiostacji na terenie Ząbek i Drewnicy, jako drugi zewnętrzny kordon 
ochronny. W 1943 r. ewakuowali zagrożony magazyn broni Kedywu w Ząbkach 
przy ul. Langiewicza 3. Zdzisław Baśkiewicz i Jan Wimmer pełnili również funkcję 
instruktorów broni w SP w 1943 r. i 1944 r. (klasa ppor. Ludwika Tulińskiego)  
i kursach szkoły partyzanta w Ząbkach. Członkowie s. s. ochraniali nominację 
SP w Ząbkach w 1943 r. Ryszard Bukowski rozbroił w Strudze oficera Waffen 
SS, odbierając mu broń i dokumenty. 4 marca 1944 r. podczas obrony pracującej 
radiostacji KG AK na terenie Rembertowa, w akcji bojowej zginęli: dowódca 
grupy „Rembertów” - kpr. pchor. Eugeniusz Bocheński „Dubaniec” i jego zastępca 
kpr. pchor. Stefan Łyszkiewicz „Pechowiec”. Cała grupa oddziału wydzielonego 
„Rembertów” rozpadła się. Dwie rembertowskie s. s utraciły na kilka miesięcy 
kontakt, z macierzystym III Rejonem „Dęby”. Nawiązały go ponownie, dopiero tuż 
przed Powstaniem Warszawskim, w lipcu 1944 r. Losy sekcji ząbkowskiej potoczyły 
się odmiennie. Pozostający w stałym kontakcie z por. Ludwikiem Tulińskim żołnierze 
s. s. Jana Wimmera, po okresie niezbędnej w takim wypadu kwarantanny, zostali 
włączeni od 1 maja 1944 r. w skład nowego plutonu dywersyjno-bojowego rejonu 
743/3, należącego do OS Celków, jako s. s. z Ząbek. Skład sekcji zasilił w lipcu 
1944 r. harcerz mieszkający wcześniej w Zielonce, absolwent III turnusu SPRP, 
i ożeniony w Ząbkach - kpr. pchor. Władysław Moss „Samuraj”. Sekcja Ząbki 
brała udział, 15 lipca 1944 r., w transporcie granatów z wytwórni w Pustelniku 
II, do magazynu II batalionu (baonu III D) przy pl. Wolności 1 w Zielonce. Latem 
1944 r. dwóch żołnierzy tej sekcji, wyznaczono do wykonania wyroku śmierci na 
kolaborancie żandarmerii, Stanisławie Mrozie – mieszkańcu Kobyłki. W wyrokowej 
dwójce byli: kpr. pchor. Jan Wimmer i drugi kpr. pchor. NN z Ząbek. W ramach 
akcji „Burza” s. s. z Ząbek uczestniczyła w osłonie czołgów rosyjskich w Strudze 
razem z całym ODB Celków, pod dowództwem ppor. Stanisława Maciejewskiego 
„Ostroga”. Po przegranej przez sowietów bitwie pancernej, członkowie sekcji 

drużynę harcerską w Ząbkach. Weszła ona w skład Tajnej Organizacji Skautowej 
(TOS), poprzedniczki Szarych Szeregów, na całym terenie przedwojennego 
województwa warszawskiego. Komendantem Okręgu prawobrzeżnego Chorągwi 
Mazowieckiej TOS był hm. Antoni Gregorkiewicz (konspiracyjne nazwisko 
Zakliczewski) „Krokodyl” kierownik Szkoły Powszechnej w Rembertowie. Harcerską 
drużyną ząbkowską kierował, w pierwszym okresie działalności, syn Albina 
Krzyżanowskiego, kierownika Szkoły Powszechnej w Ząbkach, hm. Wojciech 
Krzyżanowski. Uroczystą przysięgę, harcerze złożyli w domu Jana Wimmera przy 
ul. Dreszera w Ząbkach - 11 listopada 1939 r., w 21 rocznicę Święta Niepodległości. 
Na początku swojej działalności harcerska drużyna w ramach TOS, zajmowała 
się przede wszystkim zbieraniem broni z pola bitewnego, między Ząbkami, 
a Zaciszem. W ten sposób zdobyto: 11 karabinów polskich, 7 niemieckich,  
3 skrzynki amunicji do karabinów oraz kilka saperek i menażek. Harcerze zajęli 
się mogiłami polskich żołnierzy spoczywających na cmentarzu w Ząbkach:  
z kampanii wrześniowej 1939 r., jak również wcześniejszymi, pochodzącymi  
z okresu sierpniowych walk pod Ossowem, w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.  
W grudniu 1939 r. ząbkowską organizacją TOS zainteresował się ppor. Ludwik 
Tuliński „Stanisław”, uczestnik pierwszej konspiracyjnej odprawy 26/27 września 
1939 r. w podziemiach Banku Polskiego przy ul.Świętokrzyskiej w Warszawie. 
Został wyznaczony na organizatora i komendanta placówki w Ząbkach, w ramach 
Służby Zwycięstwu Polski (SZP). W drugiej połowie styczniu 1940 r., cała harcerska 
drużyna została włączona w struktury Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) - następczyni 
SZP. Zgromadzona przez harcerzy broń, amunicja i wyposażenie zasiliły tworzący 
się magazyn placówki . Z tej harcerskiej grupy wybrano 5 osób na pierwszy, z pięciu 
konspiracyjnych, zastępczych, kursów Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty 
(SPRP), zorganizowanych przez Okręg Warszawa - Województwo w 1940 r., na 
terenie powiatu warszawskiego. Po ukończeniu szkolenia 4 podchorążych zostało 
skierowanych do tworzonego przez ppor. Romana Grotowskiego, prawobrzeżnego 
Okręgowego Oddziału Dyspozycyjnego w ramach Związku Odwetu (Z.O.) ZWZ. 
Oddział osiągnął gotowość bojową na początku kwietnia 1943 r. Podzielony był na 
kilka grup na terenie: Wiązowny, Karczewa, Otwocka, Mlądza, Józefowa, Falenicy, 
Miedzeszyna, Radości, Międzylesia i Rembertowa. Sekcja bojowa z Ząbek była jedną 
z trzech s. s., wchodzących w skład harcerskiej grupy „Rembertów”. Podstawową 
komórką organizacyjną i taktyczną oddziału była sekcja bojowa (patrol). Sekcje 
łączone były w większe związki, nazywane grupami, a następnie pododdziałami. 
Przyjęty początkowo dla sekcji system „trójkowy” (1+3) został w 1942 r.  
zmieniony na „piątkowy” (1+5). Służba w oddziale była ochotnicza i bezpłatna. 
Przy naborze kandydatów do służby obowiązywały ostre kryteria doboru, przede 
wszystkim moralne. Oddział dyspozycyjny był nazywany potocznie: prawobrzeżnym 
oddziałem dyspozycyjnym, oddziałem Romana lub oddziałem specjalnym Epsteina. 
Przeprowadzano początkowo: akcje „małego sabotażu”, zbierano i konserwowano 
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na I turnusie rejonowej SPRP prowadzonym przez por. Wiktora Lublinera „Kuszla” 
w 1941 r. w Zielonce. Jerzy Dobrogost odbył przeszkolenie na III turnusie SPRP 
w Zielonce w 1943 r. Henryk Mroziński i Kazimierz Muszyński ukończyli w 1943 r.  
rejonową SP w Zielonce na I kursie, prowadzonym przez ppor. Zygmunta 
Jakowskiego „Rysia I”. Radiostacja w II Rejonie rozpoczęła swoje nadawanie 
30 minutowym seansem, w pierwszych dniach kwietnia 1942 r., na terenie starej 
cegielni pana Hermana Knotte w Zielonce. Przy każdym następnym nadawaniu 
zmieniała miejsce, i czas emisji trwającej około 20-30 minut. Działanie radiostacji 
było ograniczone terenem osiedli: Zacisze, Marek, Strugi, Kobyłki, Ząbek, Zielonki 
i Zielonki Bankowej. Teren pracy radiostacji był starannie dobierany i sprawdzany 
przez członków dywersji pochodzących z innych osiedli. Podczas nadawania 
pracującą radiostację osłaniali zewnętrznym, drugim kordonem bezpieczeństwa, 
miejscowi żołnierze z s. s. W czasie ponad dwuletniej działalności radiostacji  
w Zielonce, s. s. „Kuli” zorganizowała i ochraniała kilkadziesiąt emisji. Radiostację 
w tym okresie obsługiwało 15 operatorów. Niemcom nie udało się nigdy zaskoczyć 
ochrony, podczas pracy polowej radiostacji, mimo stałego jej namierzania. Praca 
radiostacji zakończyła się 14 maja 1944 r. w wyniku zdrady radiotelegrafisty 
Wiesława (kryptonim „Słowik”), zatrzymanego przez żandarmerię niemiecką na 
dworcu Warszawa Wschodnia. Do aresztowania 2 członków drużyny ochrony 
radiostacji doszło w Zielonce 14 maja. Żandarmeria i Wermacht przeprowadziły 
tego dnia wielką akcję policyjną. Wermacht obstawił całą centralną część Zielonki, 
aż do torów kolejowych. Około 600 mężczyzn, żandarmi spędzili, po godzinie 
3:00 w nocy, na pobliski poligon. Aresztowania dokonano również w Ząbkach 
przy ulicy Słowackiego 3 (było to miejsce znane radiotelegrafiście Wiesiowi  
z poprzedniego nadawania). Po kilku godzinach, ponad 30 osób skutych kajdankami 
wywieziono do siedziby Policji Bezpieczeństwa (Sipo) i Służby Bezpieczeństwa (SD)  
w al. Szucha 25, w Warszawie. W podziemiach mieścił się areszt śledczy – 
miejsce kaźni wielu Polaków. Zatrzymany pchor. Czesław Kirchner po licznych 
przesłuchaniach połączonych z torturami na Szucha i pobycie w więzieniu na 
Pawiaku, został wywieziony, 4 lipca 1944 r., do obozu koncentracyjnego Gross-
Rosen. Udało mu się, wyrzucić z pociągu, koło Koluszek, chustkę z haftem, 
którą otrzymał od swojej dziewczyny, łączniczki - Heleny Szymańskiej „Leny”, 
w dniu nominacji na podchorążego. W środku przesłał ostatnią wiadomość: 
„Nikogo nie wydałem, jadę do Oświęcimia”. Koperta z wiadomością dotarła do 
Zielonki za sprawą anonimowego nadawcy (kolejarza z Koluszek?) na adres 
pl. Wolności 1. Podchorąży „Figa” został rozstrzelany 17 lipca 1944 r. w Gross-
Rosen, a nie w Oświęcimiu. Drugiego z zatrzymanych członków s. s. ochrony 
radiostacji – Kazimierza Muszyńskiego, osadzono w obozie przejściowym przy 
ul. Skaryszewskiej na Pradze, po czym wywieziono na roboty przymusowe do 
Niemiec, gdzie wojnę przeżył. Pod koniec czerwca został wykonany wyrok śmierci  
w Warszawie, na zdrajcy - radiotelegrafiście orzeczony przez Wojskowy Sąd 

powrócili do Ząbek. Jan Wimmer, Władysław Moss i nowy dowódca kompanii  
w Ząbkach – ppor. Władysław Żylak „Akski” zostali aresztowani przez żandarmerię 
niemiecką w Ząbkach pod koniec pierwszej dekady sierpnia 1944 r. i wywiezieni 
do więzienia zorganizowanego na terenie fabryki „Pocisk” przy ul. Mińskiej  
w Warszawie. Zdzisław Baśkiewicz i Ryszard Bukowski, poszukiwani przez NKWD, 
w dzień po wkroczeniu do Ząbek Rosjan, aby uniknąć aresztowania, 14 września 
1944 r. zgłosili się do Wojska Polskiego. Edward Olczak i Wacław Sobczyński polegli 
12 listopada 1944 r. w batalionie karnym stworzonym przez Rosjan z akowców, do 
„oczyszczania” zaminowanego przedpola za pomocą ludzkich ciał.

Sekcja ochrony radiostacji zawiązała się w Zielonce pod koniec września 1941 r.  
Została powołana w związku z planem uruchomienia przez KG ZWZ-AK, na terenie 
„Celkowa”, radiostacji do łączności z Rządem Polskim na uchodźstwie. Strukturalnie 
s. s. ochrony radiostacji podlegała komendzie Okręgu Warszawa Województwo 
ZWZ, a po przekształceniach 1 czerwca 1942 r., podlegała Komendzie Okręgu 
Warszawskiego AK. Wszyscy członkowie sekcji przeszli specjalistyczne 
przeszkolenie, przeprowadzone przez por. Wiktora Lublinera „Kuszla”, dotyczące 
bezpieczeństwa i pracy radiostacji polowej, oraz obsługi zrzutowych pistoletów 
maszynowych typu Sten. Faktyczna działalność sekcji rozpoczęła się na początku 
kwietnia 1942 r. Członkowie tego zespołu, pozostawali cały czas w strukturach  
II Rejonu. Byli włączani jako samodzielna drużyna do wszystkich akcji O.S. Celków 
wykonywanych całością dywersji II Rejonu, zlecanych przez komendanta rejonu 
kpt/mjr. Henryka Okińczyca „Bila”, lub dowódcę dywersji ppor. Władysława Bałaja 
„Egzekutora”, w ramach Kedywu Obwodu „Obroża”. Leon Szymański „Kula” 
uczestniczył również, jako instruktor broni, w kursach SP i w szkole partyzanta  
w Zielonce. Na początku listopada 1943 r. s. s. ochrony radiostacji została włączona 
do rejonowych struktur O.S. Celków, lecz dalej jako samodzielna drużyna, nie 
wchodziła w skład plutonów bojowych. Ze względu jednak na zagrożenie jakie 
powstało w oddziałach dywersji rejonu, 25 grudnia 1943 r. została wyłączona  
z OS Celków i podporządkowana bezpośrednio komendantowi Rejonu. Od 1 marca 
1944 r. ponownie jest w strukturach O.S. Celków, w składzie nowego, 745 plutonu 
DB ppor. Stanisława Maciejewskiego „Ostroga” („Róg”), grupującego s. s. z terenu 
Zielonki. Przez cały okres działalności radiostacji, drużyna ochrony pracowała bez 
zmian, w tym samym składzie: kpr. pchor. Leon Jerzy Szymański „Kula” - dowódca, 
st. strzel. pchor. Czesław Kirchner „Figa” z-ca dowódcy sekcji, kpr. pchor. Leszek 
Małecki „Zbrojny” podoficer broni, transportu i planowania oraz trzyosobowy zespół 
bezpośredniej obrony radiostacji: kpr. pchor. Jerzy Dobrogost „Gozdawa”, plut. 
Henryk Mroziński „Żbik” i kpr. Kazimierz Muszyński. Na wyposażeniu oddziału 
była następująca broń: 3 pistolety maszynowe PM-41 kaliber 9 mm, 3 pistolety 
typu ViS P-38 9 mm, 10 granatów ręcznych: 3 zaczepne i 7 obronnych, 500 szt. 
amunicji 9 mm, 5 lornetek polowych okupacyjnej produkcji, 1 kompas i 6 fiolek 
cyjankali. Leon Szymański, Czesław Kirchner i Leszek Małecki ukończyli szkolenie 
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zakładowej straży pożarnej, w której pod pozorem szkolenia strażackiego, przeszli 
pierwsze podstawowe przeszkolenie wojskowe. Do najważniejszych zadań tej 
sekcji należała ochrona konspiracyjnych narad i spotkań sztabu, odbywających 
się w mieszkaniu „Adama” w Markach oraz w zakładzie Balickich i mieszkaniu 
„Bila” przy ul. Cichej w Pustelniku II. Sekcja brała również udział w ochronie 
komendanta głównego ZWZ - płk. Stefana Roweckiego „Grota”, w czasie jego 
pobytu w Pustelniku w 1941 r. Sprawowała również straż podczas spotkania 
konspiracyjnego „Bila” w Zielonce Bankowej, w domu płk. Ottokara Wincentego 
Brzeziny „Brzoza”. Do jej zadań należało również ochraniane ćwiczeń terenowych  
i strzeleckich warszawskich konspiracji , w tym m. in. batalionu „Parasol”  
w Pustelniku i Strudze. Po akcji „Wieniec”, która odbyła się w nocy z 7/8 października 
1941 r. do rejonu dołączył Henryk Pakuła „Pak” z saperskich oddziałów Związku 
Odwetu (ZO) Okręgu Warszawskiego ZWZ i od razu został sekcyjnym, a po 
przekształceniu, we wrześniu 1942 r. sekcji w drużynę osłonową - drużynowym. 
Henryk Pakuła, od marca do początku września 1942 r., przeszedł szkolenie na  
2 turnusie rejonowego kursu SPRP w Pustelniku II, prowadzonym przez por. Wiktora 
Lublinera „Kuszla”. Na uroczystej nominacji w domu Balickich, w Pustelniku II 
uzyskał stopień plut. pchor. W trzeciej dekadzie września 1942 r. drużyna osłonowa 
weszła w skład, nowo utworzonego pierwszego plutonu dywersyjnego w rejonie, 
oznaczonego później numerem 749, pod dowództwem ppor. Henryka Dobaka 
„Olsza”. W marcu sekcja została pomniejszona do 4 żołnierzy. Od 1 marca 1944 r.  
Józef Nocny był w składzie nowej s. s. tzw. „sanitarnej” wykonującej wyroki sądu 
podziemnego: chłosty i karę śmierci. Józef Balicki i Tadeusz Rudzki rozpoczęli 
szkolenie na V kursie SPRP w Strudze na początku 1944 r. Po aresztowaniu 
komendanta szkolenia „Kuszla”, w marcu 1944 r., ukończyli kurs w obwodach 
warszawskich; w Śródmieściu i na Pradze (rejon Targówek). W czasie „Burzy” brali 
czynny udział w ochronie rosyjskich czołgów razem z całym ODB II rejonu, pod 
dowództwem ppor. Stanisława Maciejewskiego „Ostroga”. Szlak bojowy zakończyli 
we wrześniu, w okolicach Mińska Mazowieckiego. 

Druga rejonowa s. s. powstała 30 września 1941 r. w Zielonce, z sekcyjnym 
kpr. pchor. Jerzym Leszkiem Pyfelem „Orliczem” („Olszański”), jako dowódcą.  
W skład trzyosobowej sekcji wchodzili również: strzel./kpr. Józef Ciećkiewicz „Jur”  
i st. strzel./kpr. Janusz Mazurkiewicz „Bezmian”. We wrześniu 1942 r. sekcja została 
rozbudowana do pięciu osób. W jej skład weszli dwaj bracia Łękawscy: strzel./kpr. 
Ludomir „Zagłoba” i strzel. Tadeusz „Ponury”. Ludomir Łękawski został zastępcą 
dowódcy s. s. (od 25 grudnia 1943 r. - dowódca sekcji ). W późniejszym okresie 
sekcję zasiliło również dwóch dezerterów z Wermachtu: NN „Karol” ze Śląska  
i NN „Szczapa” z Pomorza. Do pierwszych zadań sekcji należała ochrona narad 
i spotkań na terenie Zielonki: przy ul. Lipowej 8, Wesołej 2 (obecnie Wesoła 4),  
w mieszkaniu płk. Ottokara Wincentego Brzeziny „Brzozy” w Brzezinach 
(południowa część Zielonki Bankowej) oraz w starej leśniczówce na rogu ulic 

Specjalny (WSS). Zespół wykonawczy stanowili żołnierze z s. s. ochrony 
radiostacji z Zielonki. W końcu czerwca 1944 r., po wykonaniu tego zadania, s. s. 
ochrony radiostacji została rozwiązana. Drugi uratowany nadajnik przekazano do 
dowództwa, razem z bronią jaka była na wyposażeniu drużyny ochrony radiostacji. 

Pod koniec września 1942 r. w ramach porządkowania rejonowych oddziałów 
dywersyjnych z powiatu warszawskiego, przeprowadzono również reorganizację 
w II Rejonie „Celków”. Przemianowano sekcje na drużyny (określenie „sekcja” 
funkcjonowało jednak, na terenie rejonu i obwodu, równolegle przez cały okres 
okupacji) oraz powiększano stany oddziałów do 6 osób. Utworzono równocześnie 
dwa rodzaje plutonów dywersyjnych, różniących się przeznaczeniem i strukturą: 
dywersyjno-bojowe (D.B.) z 3 - 4 drużynami i dywersyjno-sabotażowe (D.S.) 
dzielone na 2 pół-plutony po 2 drużyny. Oddziały D.B. i D.S. zostały włączone 
w struktury utworzonej, nowej rejonowej kompanii dywersyjnej ppor. Zdzisława 
Gałązka „Bicza” nauczyciela Szkoły Powszechnej w Zielonce. OS Celków i pluton 
saperów, weszły, na przełomie 1942/43r., również w skład obwodowych oddziałów 
bojowych i sabotażowych tworzącego się Kedywu Okręgu Warszawskiego AK.

We września 1942 r. w II Rejonie powstał pierwszy pluton D.B., noszący 
później numer 749. Na dowódcę został wyznaczony ppor. Henryk Dobak „Olsza” 
z Pustelnika II. W skład plutonu wchodziły 3 drużyny: plut. pchor. Henryka Pakuły 
„Paka” z Pustelnika II, kpr. pchor. Jerzego Pyfela „Orlicza” z Zielonki, oraz kpr. 
pchor. Remigiusza Rymszewicza „Rubina” z Pustelnika I. Pluton liczył 18 żołnierzy 
uzbrojonych w 20 sztuk broni krótkiej, 2 pistolety maszynowe i 3 kbk. Pluton D.B. 
stał się zaczątkiem Oddziału Specjalnego w rejonie (kryptonim „O.S. Celków”), 
przemianowanego w kwietniu 1944 r. na Oddział Dywersji Bojowej (O.D.B.), 
(kryptonim „D.B. składu C.” lub „D.B. składu II” ). W skład O.D.B. II Rejonu „Celków”, 
w 1944 r. wchodziły 4 plutony: 745 z Zielonki, 749 z Marek, Pustelnika I i II oraz 
Zacisza, 750 z terenu zachodniej części Kobyłki, Ossowa i Turowa, a także 743/3 
z terenu Ząbek i Drewnicy.

Pierwszą rejonową s. s. była powołana pod koniec września 1941 r. sekcja 
ochrony sztabu rejonu. Jej powstanie było następstwem aresztowań członków 
sztabu obwodu w czerwcu 1941 r. na ul. Trębackiej i 27 września 1941 r, przy 
ul. Senatorskiej w Warszawie. Siedziba 1 sztabu II Rejonu, w latach 1940-41, 
znajdowała się w Markach, w domu p. Osieckiego przy al. Piłsudskiego, na wprost 
ul. Fabrycznej. Od początku 1942 r. sztab mieścił się w Pustelniku II, przy końcu 
ul. Cichej. Pierwszym dowódcą i szkoleniowcem s. s. ochronnej sztabu był por. 
Henryk Okińczyc „Bil”, oficer szkoleniowy I sztabu i zarazem komendant zakładowej 
straży pożarnej przy fabryce „Bracia Baliccy” w Pustelniku II, a od 1942 r. w stopniu 
kapitana, komendant II Rejonu. Od samego początku do sekcji należeli: Józef Balicki 
„Ziuk”, Tadeusz Mościbrodzki „Ździebko”, Józef Nocny „Szczerba” i Tadeusz Rudzki 
„Dal”. Młodzi żołnierze wchodzący w skład tej grupy, pracowali razem z Henrykiem 
Okińczycem w fabryce papy i materiałów izolacyjnych. Wszyscy byli członkami 
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por. Wiktora Lublinera „Kuszla” w Pustelniku II. Mieczysław Kowalczyk ukończył 
SP na pierwszym kursie, zorganizowanym przez por. art. Stanisława Jureckiego 
„Łukasza” w Pustelniku II dla żołnierzy z Marek, Pustelnika I i II oraz Strugi w 1943 r.  
Przed 5 grudnia 1943 r. dwóch żołnierzy tego oddziału: „Rubin” i „Nord” opuściło 
szeregi s. s. po dekonspiracji przez kpt. Henryka Holstorpa i podjęło próbę – każdy 
osobno – przedostania się do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Dowództwo 
nad grupą przejął Stanisław Klimecki.  

Od jesieni 1942 r. na terenie II Rejonu działały również dywersyjno-sabotażowe 
s. s. Związku Odwetu-Okręgu Warszawskiego AK . Tworzone były wśród strażaków: 
z Zacisza, Targówka, Ząbek i Drewnicy. Zostały one włączone w rejonowe 
struktury dywersji. Pod koniec września 1942 r. powstał pluton saperów D.S., 
noszący później numer 748, dowodzony przez plut./sierż. Adama Madeja „Łopaty” 
z Zacisza. Składał się z dwóch drużyn strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej 
O.S.P. Zacisze, pochodzących z Zacisza i Targówka, stanowiących pół-pluton 
748/1 oraz dwóch drużyn O.S.P. w Ząbkach, pochodzących z Ząbek i Drewnicy, 
wchodzących w skład pół-plutonu 748/2, którym dowodził z-ca dowódcy plutonu 
– plut./st. sierż. Kazimierz Lipa „Wilczur”. Skład drużyny w Ząbkach tworzyli: plut. 
Wacław Goździk „Wierzba” - dowódca, strzel. Julian Baśkiewicz „Zagłoba”, strzel. 
Franciszek Głażewski „Franio”, Henryk Kaczorowski „Lufa” i strzel. Szczepan 
Kowalczyk. W skład drużyny w Drewnicy wchodzili: kpr. pchor. Ryszard Grochowski 
„Sęp” - dowódca, strzel. Stanisław Martyniak „Szyna”, Leon Rychłowski „Monter”, 
strzel. Zygmunt Rychłowski „Rudy”, strzel. Józef Ziółkowski „Ziutek” i strzel. Stefan 
Ziółkowski „Funio”.

Plutony D.B. i D.S. II Rejonu weszły pod koniec września 1942 r. w skład 
utworzonej kompanii dywersyjnej, dowodzonej przez ppor. Zdzisława Gałązkę 
„Bicza” z Zielonki. Dowództwo nad tą kompanią „Bicz” sprawował do 31 października 
1943 r. kiedy to przejął, od ppor. Zdzisława Błachnio „Znicza”, pluton liniowy 
742 w Zielonce. Na początku listopada 1943 r. O.S. Celków został rozszerzony.  
W skład wchodziły plutony: 749 i 750 oraz samodzielna drużyna ochrony radiostacji. 
Po akcji scaleniowej „ZS” z AK w II Rejonie kompanię dywersyjną powierzono, 
31 października 1943 r., rot./kpt. Henrykowi Holstorpowi „Zielonemu”, („Las”) 
współorganizatorowi i dotychczasowemu dowódcy kompanii „ZS” na terenie 
Zielonki i Rembertowa (Mokry Łuk, Magenta). Henryk Holstorp dowodził kompanią 
dywersyjną bardzo krótko. Wraz z oficerami dawnego „S” utrudniał scalenie 
wszystkich oddziałów liniowych „ZS” z AK na terenie rejonu, w jeden batalion. 
Nie wpływało to dodatnio na tok prac, a ponadto sprzyjało dekonspiracji. Przy 
współudziale Stanisława Malika „Brodatego” otwarcie prowadził, na szeroką skalę, 
akcję kaperowania, wśród już zaprzysiężonych żołnierzy dywersji O.S. Celków 
do „ZS” Groziło to niebezpieczeństwem ze strony Niemców. Działania rozbijackie 
Henryka Holstorpa i Stanisława Malika spowodowały zagrożenie dla wielu żołnierzy 
dywersji. „Kuszel” zagroził im represjami organizacji AK. Otrzymali ostrzeżenie 

Prostej i Długiej. Połowa bowiem członków 2 sztabu II Rejonu „Celków” (ppor. 
Witold Benisławski „Gryf”, por. Roman Jabłoński „Kruk I”, por. Wincenty Łękawski 
„Wilk”, por. Stanisław Dzierża „Andrzej” i ppor. Karol Sokołowski „Wiktor I”) była 
mieszkańcami Zielonki. Dowódca sekcji ukończył szkolenie w 1941 r. na I rejonowym 
kursie SPRP Obwodu „Obroża” z nominacją na kpr. pchor. Trzej żołnierze s. s. 
Zielonka: Józef Ciećkiewicz, Ludomir Łękawski i Janusz Mazurkiewicz ukończyli 
konspiracyjny, rejonowy kurs SP w Zielonce, na pierwszym turnusie w 1943 r. (klasa 
ppor. Zygmunta Jakowskiego „Rysia I”). Ludomir Łękawski, Józef Ciećkiewicz  
i Janusz Mazurkiewicz zostali awansowani na kaprala. Żołnierze z tej s. s. aktywnie 
włączyli się w akcję powiększania zasobów broni w rejonie. Zakupili od „własowców” 
(potoczna nazwa żołnierzy kolaboracyjnych formacji wschodnich) stacjonujących  
w Zielonce – 3 karabiny oraz 1 pistolet maszynowy, niemiecki typu bergmann. 
Ludomir Łękawski z Józefem Ciećkiewiczem, brali udział w akcji zdobywania broni 
pod Rembertowem, podczas której rozbroili w lesie 3 Niemców i zdobyli w ten 
sposób 2 pistolety parabellum i jeden P-38. Uczestniczyli również, z wydzielonym 
oddziałem liniowym, w akcji polegającej na postawieniu metalowego krzyża na 
rynku, przy torach kolejki wąskotorowej w Markach. Było to miejsce publicznego 
powieszenia, 16 października 1941 r., na 2 szubienicach, 10 cywilów. Egzekucja 
była odwetem za przeprowadzoną akcję dywersyjną „Wieniec” saperskich oddziałów  
ZO ZWZ, które zniszczyły wszystkie linie kolejowe wokół Warszawy 7/8 października 
1941 r., blokując na kilkanaście godzin warszawski węzeł kolejowy. W rocznicę 
tych bolesnych wydarzeń żołnierze zorganizowali również apel poległych, w czasie 
którego zostało zaprzysiężonych kilku nowych członków AK. Członkowie sekcji 
brali udział w dwóch akcjach napadzie na Urząd Gminy w Markach, w którym 
zniszczono listy kontyngentowe oraz akta osób przewidzianych do wywózki na 
roboty, do Niemiec. Uczestniczyli również we wszystkich akcjach przeprowadzanych 
całością sił przez OS Celków. Dwaj żołnierze tej sekcji: Józef Ciećkiewicz i Janusz 
Mazurkiewicz brali udział, w 1944 r., w wykonywaniu kary chłosty i wyroków śmierci 
nakazanych przez Sąd Obywatelski II Rejonu. Józef Ciećkiewicz uczestniczył 
również w dwukrotnym zamachu na volksdeutscha Richarda Bliessa w 1943 r. na 
Targówku i w Markach.

Trzecia rejonowa s. s. powstała na początku października 1942 r. Tworzyli ją 
żołnierze, którzy w czerwcu 1940 r. przybyli z Okińczycem, z Wilna i okolic, do 
Pustelnika. W skład s. s. „wilniuków” z Pustelnika I wchodzili: kpr. pchor. Remigiusz 
Rymszewicz „Rubin” - dowódca, kpr. pchor. Stanisław Klimecki „Mors” z-ca dowódcy, 
plut. Mieczysław Kowalczyk „Mietek”, strzel. Józef P .„Biernacki”, strzel. Jerzy 
Gasparski „Nord” i strzel. Leszek Bucichowski „Lux”. Wszyscy żołnierze tej sekcji 
byli w składzie straży pożarnej przy fabryce Balickich. Strażacy mieli wystawiane 
nocne przepustki, które zabezpieczały żołnierzy dywersji, przy kontroli, po godzinie 
policyjnej. We wrześniu 1942 r. dwóch z nich: Remigiusz Rymszewicz i Stanisław 
Klimecki ukończyło szkolenie na 2 rejonowym turnusie SPRP, prowadzonym przez 
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„Alf”. Dowódcą, pomniejszonej dywersji II Rejonu do jednego plutonu i składającej 
się z 19 żołnierzy, został, 25 grudnia 1943 r., kpr. pchor. Jerzy Pyfel „Olszański”. 

W Pustelniku II od stycznia 1944 r. do końca lutego 1944 r. tworzył kolejną s. s. 
kpr. Andrzej Kaczmarek „Nałęcz”. W jej skład wchodzili wyłącznie żołnierze „spaleni” 
na swoim terenie. W styczniu 1944 r. weszła ona do plutonu 749 „Olszańskiego”  
z 4 członkami w składzie drużyny: kpr. Andrzej Kaczmarek „Nałęcz” - dowódca 
drużyny, strzel. NN „Chmura” (przybył z Płocka), strzel. NN „Błyskawica” (przybył  
z Płocka), kpr. Jerzy Kostrzewa „Gaj” z Kobyłki. W lutym 1944 r. zasilił sekcję strzel. 
Zbigniew Szczepański „Chwat”. Od marca 1944 r. sekcją dowodził kpr. pchor. 
Mieczysław Szczurowski „Czarny”, pochodzący z obwodu praskiego. Wszyscy 
członkowie tej sekcji byli w straży pożarnej przy fabryce „Balicki i syn”.  

Od 1 marca 1944 r. „Nałęcz” organizował nową sekcję - „sanitarną”, która 
wykonała 10 wyroków śmierci Sądu Obywatelskiego w marcu i maju 1944 r. W skład 
sekcji wchodzili: Józef Ciećkiewicz „Jur”, Janusz Tadeusz Mazurkiewicz „Bezmian” 
i Józef Nocny „Szczerba”. W późniejszym okresie sekcję zasilił Jan Holstorp „Dąb” 
i strzel. Zygmunt Świstak „Minoga”. Dnia 9 lipca 1944 r., podczas akcji zdobywania 
broni w kolejce mareckiej, z rąk żandarmerii niemieckiej poniósł śmierć dowódca 
sekcji „Nałęcz”. Plutonem 749 od 31 marca 1944 r. dowodził pl. pchor. Zdzisław 
Jędrzejewski „Jar”, mając w swoich szeregach 16 żołnierzy dywersji. Członkowie 
jego dotychczasowej s. s. dostali stanowiska dowódców drużyn w plutonach 
liniowych, a sama sekcja została rozwiązana.

W 1944 r. zaczęto tworzyć w Zielonce nowe s. s. z żołnierzy byłego „ZS”. Na 
dowódców drużyn wyznaczono Jana Holstorpa „Dęba” i Wacława Chackiewicza. 
W końcu lutego 1944 r. w Zielonce powstał nowy pluton bojowy 745, liczący 
22 żołnierzy dywersji, dowodzony przez ppor. Stanisława Maciejewskiego 
„Ostroga”-„Roga”, dotychczasowego dowódcy Kedywu w Płocku. Był szwagrem 
Albina Furczaka „Alfy ”- dowódcy 1 kompani z Marek, Pustelnika I i II oraz Strugi 
i mężem Marii Józefy Furczak „Nasturcji” - łączniczki WSK rejonu. W skład 
plutonu weszły drużyny z Zielonki: kpr. Ludomira Łękawskiego, kpr. pchor. Leona 
Szymańskiego i dwie pięcioosobowe: Wacława Chackiewicza i Jana Holstorpa 
(syna Henryka Holstorpa). 1 marca 1944 r. dwóch żołnierzy NN „Karol” i NN 
„Szczapa” z plutonu 745, wyrokiem sądu, zostało zlikwidowanych za bandytyzm. 
Tego dnia na stanie plutonu 745 było 20 żołnierzy. 22 marca 1944 r., w godzinach 
porannych został aresztowany, przez żandarmerię z Jabłonny, na terenie tartaku 
p. Żochowskiego w Zielonce, przy ul. Kolejowej, strzel. Tadeusz Łękawski „Ponury” 
z s. s. Ludomira Łękawskiego. Chwilę potem aresztowano również jego ojca, por. 
Wincentego Łękawskiego „Wilka” - szefa kontrwywiadu rejonu, wychodzącego 
z klasztoru Dominikanek. Obaj, jeszcze tego samego dnia, zostali zastrzeleni 
przez żandarmerię niemiecką, podczas próby ucieczki z transportu jadącego do  
Ciemnego k/ Radzymina. Poszukiwany, listem gończym przez żandarmerię, kpr. 
Ludomir Łękawski „Zagłoba”, wyjechał do rodziny w Pruszkowie. Następnie ukrywał 

od dowódcy II batalionu rejonu (baon III D) kpt. Wiktora Lublinera-Ostrowskiego 
„Kuszla”, skierowania sprawy do sądu rozjemczego. Ostrzeżenie (wykonania 
kary śmierci, jeśli z ich powodu nastąpią aresztowania) i decyzję o przekazaniu 
sprawy sądowi przedstawili: adiutant d-cy batalionu ppor./por. Władysław Martens 
„Masław” i plut. pchor. Tadeusz Derengowski „Szary” z oddziału Kedywu KG AK. 
Gdy i to nie pomogło, odebrano Holstorpowi dowództwo nad kompanią dywersyjną 
i zastosowano wobec niego, 24 grudnia 1943 r., tygodniowy areszt domowy (dostęp 
do niego miała tylko córka). Straż trzymali dotychczasowi jego podwładni z s. s. 
z Zielonki. Wyrokiem WSS „Las” został usunięty razem z „Brodatym” z szeregów 
AK. Razem z nimi odeszło kilku członków dawnego ZS rodzinnie związanych  
z Holstorpem i Malikiem. Syn Holstorpa oraz syn i synowa Malika pozostali  
w AK. Od 1 stycznia 1944 r. kompanią dywersyjną kierował por. Zbigniew Makusz 
„Woronicz” - „Grom”, dotychczasowy szef wywiadu II Rejonu „Celków”. 

W końcu października 1943 r. obszar rejonu został powiększony o wschodnią 
część gminy Kobyłka z wioskami Ossów i Turów. 31 października 1943 r.  
II rejonowi zostały podporządkowane dwa miejscowe plutony AK z Kobyłki: liniowy 
i dywersyjno-sabotażowy. W ramach struktur II Rejonu „Celków” otrzymały one 
numerację: 744 i 750. Od początku listopada 1943 r. w szeregach OS Celków działał 
już drugi pluton D.B. Pluton 750 zmienił bowiem charakter z sabotażowego na 
bojowy. Zachował jednak swoją strukturę 4 drużyn, typową dla strażackich plutonów 
sabotażowych. Plutonem 750 dowodził ppor. Józef Kalisiak „As” (nazywany przez 
rodzinę i znajomych – Juras, Jerzy), z-ca naczelnika O.S.P. w Kobyłce. W skład 
plutonu wchodziły 2 pół-plutony: 750/1 z OSP Kobyłka z dwoma drużynami z Kobyłki 
i 750/2 z OSP Ossów z drużynami z Ossowa i Turowa. Na początku listopada 1943 r.  
w skład OS Celków wchodziła również s. s. ochrony radiostacji kpr. pchor. Leona 
Szymańskiego „Kuli” pozostając niezmiennie samodzielną drużyną. W grudniu,  
w skład plutonu 749 weszła nowa s. s., którą tworzyło 4 żołnierzy: pl. pchor. 
Zdzisław Jędrzejowski „Jar”, kpr. pchor. Ryszard Dolewski „Czarny”, NN „Sęp”  
i kpr. pchor. Jerzy Dolewski „Dan”. Szeregi dywersji przed 5 grudnia 1944 r. opuścili 
zagrożeni aresztowaniem: Remigiusz Rymszewicz „Rubin” i Jerzy Gasparski „Nord”.  
25 grudnia 1944 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy plutonu 749, będącego 
równocześnie dowódcą dywersji rejonowego Kedywu. Zagrożony dekonspiracją 
przez Holstorpa, ppor. Henryk Dobak „Olsza” przeniósł się do Rejonu VIII „Łęgów”  
w Łomiankach. Pluton przejął po nim Jerzy Pyfel - zmieniając w tym czasie pseudonim 
z „Orlicz” na „Olszański” oraz miejsce zamieszkania z Zielonki na Pustelnik II. 
Drużynę w Zielonce po Pyflu przejął dotychczasowy zastępca kpr. Ludomir Łękawski 
„Zagłoba”. Zastępcą Łękawskiego w tym czasie został Józef Ciećkiewicz. Powstałe 
zagrożenie zmusiło dowództwo rejonu do przeprowadzenia nowej reorganizacji  
OS Celków. Pluton 750 i samodzielna drużyna „Kuli” zostały „wyjęte” z OS-u. Drużyna 
ochronna radiostacji została podporządkowana bezpośrednio komendantowi rejonu, 
a pluton 750 wszedł w skład 1 kompanii liniowej tzw. „osiowej” por. Albina Furczaka 
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składy plutonu 750 i drużyny ochrony radiostacji nie są wymieniane w meldunkach. 
Pluton saperów 748 liczył 23 żołnierzy.23

 W lutym 1944 r. 1 lutego na mocy wydanego wyroku śmierci zastrzelonych 
zostało 2 byłych członków PZP [ kryptonim AK ] z OS Celków-NN „Karol” i „Szczapa”. 
Wykonawca OS Celków. 24

1 marca 1944 r. w skład OS Celków wchodził pluton 745 liczący: 20 żołnierzy 
dowodzonych przez ppor. Stanisława Maciejewskiego „Ostroga” „Roga” W skład 
tego plutonu wchodziły s. s.: kpr. Ludomira Łękawskiego „Zagłoby”- 4 osoby,  
s. s. Wacława Chackiewicza - 5 osób, s. s. Jana Holstorpa „Dęba” - 5 osób i s. s. 
ochrony radiostacji kpr. pchor. Leona Szymańskiego „Kuli”- 6 osób .25

31 marca 1944 r. w skład OS Celków wchodziło 58 żołnierzy: pluton 749 
dowodzony pl. pchor. Zdzisława Jędrzejowskiego „Jara” z 16 żołnierzami  
z Marek, Pustelnika I i II w 4 sekcjach: nowej s. s. „sanitarnej” „Nałęcz”, „Szczerba”, 
„Bezmian” i „Jur” , s. s. „Paka” - 4 osoby, s. s. „Morsa” - 4 osoby, s. s. kpr. pchor. 
Mieczysława Szczurowskiego „Czarnego”- 4 osoby. Pluton 745 dowodzony przez 
pl. pchor. Jerzego Leszka Pyfela „Olszańskiego” z Zielonki z 18 żołnierzami  
w 3 sekcjach: s. s. „Kuli” - 6 osób, s. s. „Dęba”- 6 osób, s. s. Wacława Chackiewicza 
– 6 osób. Pluton 750 dowodzony przez ppor. Józefa Kalisiaka „Asa” z Kobyłki z 24 
żołnierzami: 12 z Ossowa i Turowa, 12 z Kobyłki, Uzbrojenie: 1 sten, 38 pistoletów, 
11 kbk i 43 granaty.

W uwagach podano: 16 - zaprawionych, 42 – materiał świeży. 31 III 1944 r.26

30 czerwca 1944 r. w skład OS Celków wchodziło 53 żołnierzy. Stan broni DB: 
18 kbk, 15 pistoletów, 4 granaty. („Raport miesięczny z czynności „DB” Koleby  
[kryptonim VII Obwodu „Obroża” w czerwcu 1944r.] za m. czerwiec 1944 r.)27

 30 czerwca 1944r. w skład plutonu 745 dowodzonego przez ppor. Stanisława 
Maciejewskiego „Róg” „Ostroga” wchodziło 20 żołnierzy [ z Zielonki- 15 i Ząbek – 5]. 
W skład plutonu saperów 748 dowodzonego przez sierż. Adama Madeja „Łopata”, 
wchodziło 23 żołnierzy. 28 

Akcje przeciwko administracji 
6 kwietnia 1943 r. na rozkaz dowódcy „Celkowa” kpt. Henryka Okińczyca 

„Bila”, sekretarz gminny w Markach - ppor. Karol Sokołowski „Wiktor I”, wraz  
z dwoma pracownikami urzędu i członkami AK: Kazimierzem Politowskim „Gromem” 
- rachmistrzem i Kazimierzem Grabianowskim „Wędrownym” -„Redliczem” - 

23 A KUL, Materiały VII Obwodu AK „Obroża”, Skład „C” Raport stanu z 25 XII 1943 r. .
24 AWIH, sygn. III/29/4, Sprawozdanie „Kedyw -Kolegium” za marzec 1944 r. 
25 AWIH, sygn. III/31/48.
26 „Stan i uzbrojenie OS-Spółdzielnia” Archiwum Józefa Romana Rybickiego, Hanna Rybicka. Oddziały i akcje 

Kedywu Okręgu Warszawskiego poza Warszawą, Warszawa, 2011 r. 
27 Oddziały i akcje Kedywu Okręgu Warszawskiego poza Warszawą. Dokumenty z lat 1943 – 1944, Warszawa, 

2011 r.
28 A KUL, Materiały VII Obwodu AK „Obroża”, Skład „C” Raport stanu z 30 VI 1944 r.

się u rodziny żołnierza AK z Marek - Fryderyka Frybesa w Aninie i u Fijałkowskiego, 
z oddziału wydzielonego, w Międzylesiu. Od czerwca 1944 r. włączony został do 
oddziału pchor. Feliksa Zaręby „Żmudzina” w Radości. Zagrożeni aresztowaniem: 
kpr. Józef Ciećkiewicz i kpr. Janusz Mazurkiewicz ukrywali się poza Zielonką. Sekcja 
została rozwiązana w marcu. Obaj weszli w skład sekcji „sanitarnej”, a następnie 
zostali włączeni do nowych s. s. w Zielonce, jako zastępcy dowódcy. 31 marca 
1944 r. w skład plutonu 745 wchodziły 3 drużyny: Leona Szymańskiego, Wacława 
Chackiewicza i Jana Holstorpa, każda posiadająca 6 żołnierzy. W końcu czerwca 
1944 r., po wykonaniu wyroku sądu na radiotelegrafiście, s. s. ochrony radiostacji, 
została rozwiązana.

Pod koniec kwietnia 1944 r. pluton sabotażowy 748 został rozformowany. 
Sekcja z Zacisza, jako s. s. Zacisze, weszła w skład plutonu bojowego 745. Dwie 
sekcje strażaków z Ząbek tworzyły, od 1 maja 1944 r., razem z harcerską s. s. 
Ząbki, pluton bojowy 743/3, który został włączony w skład ODB Celków. Dowódcą 
plutonu 743/1 został kpr. pchor. Jan Wimmer „Czesław”, a jego zastępcą st. sierż. 
Kazimierz Lipa „Wilczur”. Na dowódcę s. s. Ząbki wyznaczony został kpr. pchor. 
Zdzisława Baśkiewicz „Lufiarz”. Sekcja strażaków z Targówka została przekazana 
do praskiego VI obwodu, zasilając ODB rejon II na Targówku. 

Materiały źródłowe dotyczące stanów osobowych oddziałów 
dywersyjnych Rejonu II „Celków”

31 października 1943 r. w skład OS Celków wchodziło 18 żołnierzy. OS Celków 
wymieniany jest w strukturze Rejonu II – Marki jako pluton 749 dowodzony przez 
ppor. Henryka Dobaka „Olszę”. W skład wchodziły: 3 sekcje s. s. ochrony sztabu – 5, 
s. s. „Rubina” - 6 , s. s. „Orlicza” - 7 . Uzbrojenie oddziału stanowiło: 20 pistoletów, 
2 pistolety maszynowe Sten i 3 kbk. W skład oddziału saperów wchodziło 22 
żołnierzy. Saperzy wymieniani są jako pluton 748 dowodzony przez plut/sierż. 
Adama Madeja „Łopatę”. 21

4 grudnia 1943 r. W skład OS Celków wchodziło 46 żołnierzy , pluton 749 – 16, 
w trzech sekcjach s. s. ochrony sztabu – 5, s. s. „Morsa” - 4, s. s. „Orlicza” - 7, 
samodzielna drużyna ochrony radiostacji „Kuli” – 6 i pluton 750 ppor. Józefa Kalisiak 
„As” z Kobyłki – 24 ( dwie sekcje po 6 z Kobyłki, sekcja z Ossowa – 6 i sekcja  
z Turowa - 6 ). Dowódcą OS Celków był ppor. Henryk Dobak „Olsza”. Pluton 
saperów 748 liczył 23 żołnierzy. Dowódcą saperów był plut/sierż. Adam Madej 22

25 grudnia 1943 r. W skład OS Celków wchodziło 19 żołnierzy. Dowódcą OS 
Celków był kpr. pchor. Jerzy Pyfel  „Olszański” ,„Orlicz”. W skład jedynego plutonu 
749 wchodziły 4 sekcje: s. s. ochrony sztabu – 5, s. s. „Mors”-a – 4, s. s. „Zagłoby” 
- 6, s. s. „Jara” – 4 w składzie; Zdzisław Jędrzejewski „Jar”, Jerzy Dolewski „Dan”, 
Ryszard Dolewski „Czarny” i NN. W związku z powstałym zagrożeniem w II Rejonie 

21 A KUL, Materiały VII Obwodu AK „Obroża”, „Koleba” Raport stanu osobowego II Rejonu z 31 X 1943 r.
22 A KUL, Materiały VII Obwodu AK „Obroża”, „Celków” Raport stanu z 4 XII 1943 r.
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to wykonał Józef Cioch „Zadra” znający miejsce zamieszkania kasjera. W kasie 
znaleziono 14 tys. złotych. Przejął je, za pokwitowaniem, dowodzący akcją Dobak. 
Najważniejsza była dokumentacja gminna: rejestr wydawanych mieszkańcom kart 
żywnościowych, kartoteka mieszkańców i księgi podatkowe. Wszystkie te papiery 
wpakowano do czterech worków. Przejęto też dwie maszyny do pisania i dwa 
powielacze. Przeszukano pokój komendanta posterunku Richarda Bliessa. Stała 
tam kasa pancerna z jego korespondencją urzędową. Kasę otwarto bez problemu 
za pomocą siekiery. Zawartość kasy zmieściła się w dużym worku z lnianego płótna. 
Na odchodne podpalony został posterunek policji granatowej. Odwrót oddziału 
ubezpieczał Leon Szymański „Kula” ze swoimi ludźmi. Droga do Zielonki wiodła 
przez las po lewej stronie Czarnego Stawu. Posuwano się z początku znanymi 
ścieżkami leśnymi, a następnie polem na przełaj do nowej cegielni w Zielonce. 
Na „czerwonej drodze” prowadzącej do ulicy Podleśnej zatrzymano się o godzinie 
2:15. Drużyna dowodzona w czasie akcji przez por. Zygmunta Jakowskiego „Rysia 
I” przekazała tutaj swoją broń, po czym rozeszła się do domów. Natomiast reszta 
oddziału z „Olszą”, „Kulą” i „Żbikiem” udała się do starej cegielni p. Hermana 
Knottego w Zielonce, gdzie przeprowadzono selekcję zdobytych akt. Część z nich 
spalono od razu w piecu cegielni. Zabrane maszyny do pisania i powielacze znalazły 
czasowe schronienie w różnych pomieszczeniach cegielni. Akta zawierające dane 
interesujące organizację, w tym papiery z szafy Richarda Bliessa, chwilowo ukryto,  
a następnie przekazano do dowództwa „Obroży” w Warszawie. Do Okręgu przesłano 
również 14 tysięcy złotych przejętych z kasy urzędu miejskiego w Markach.

1 lutego 1944 r. żołnierze Kedywu KG AK dokonali w Warszawie zamachu na 
gen. Franza Kutscherę, dowódcę SS i policji w dystrykcie warszawskim. Jednym 
z kroków odwetowych okupanta była kontrybucja w wysokości 100 mln. złotych 
nałożona na ludność Warszawy i powiatu warszawskiego. Z tej sumy - 85 mln. 
mieli zapłacić mieszkańcy Warszawy, 15 mln. - ludność powiatu warszawskiego, 
a mieszkańcy gminy Marki - 1 mln. zł. Niemiecki starosta powiatu warszawskiego 
Hermann Rupprecht polecił wójtowi gminy Marki - Stanisławowi Jankowskiemu 
dopilnować, aby ludność zapłaciła kontrybucję. Natomiast sprawa, kto ma 
płacić i ile, była mu całkowicie obojętna. Wójt rozdzielił kwotę kontrybucji na 
mieszkańców według własnego uznania. W drugiej połowie lutego dowódca 
rejonu polecił szefowi K. Ob. przygotowanie i przeprowadzenie akcji mającej na 
celu przejęcie wpłat kontrybucyjnych z kasy Urzędu Gminnego w Markach na 
rzecz AK. Akcję przygotowywano przez kilka dni. Dokonano przede wszystkim 
oględzin budynku Urzędu Gminnego, który po zamachu 19/20 lipca 1943 r. dla 
wzmocnienia bezpieczeństwa, solidnie okratowano. Wzmogła też czujność policja 
granatowa, mieszcząca się w tym samym co urząd budynku, wzmacniana na noc 
żandarmerią niemiecką. Plan przejęcia pieniędzy w nocy trzeba było zarzucić.  
Z wyznaczeniem terminu akcji też trzeba było poczekać, aż do kasy gminnej 
wpłynie większość kwoty kontrybucyjnej. Akcja musiała zostać przeprowadzona  

referentem rolnictwa, spalili akta urzędu w Markach. Stanowiły one spisy zasiewów 
na obszarze gminy, jak również dobytku żywego: bydła, koni i trzody chlewnej. 
Akta te były stale uzupełniane i obrazowały stan bieżący rolnictwa na terenie 
gminy. Akcja, niszcząc spisy kontyngentowe, utrudniała ściąganie przez okupanta 
kontyngentu - przymusowej dostawy zboża i żywca. Plan akcji był przygotowany 
przez szefa K. Ob. W kilka tygodni później otrzymano z dowództwa „Obroży” 
rozkaz wykonania jeszcze jednego zamachu na urząd gminny i posterunek PP  
w Markach, w celu zniszczenia wszystkich dokumentów. Rozkaz przekazał 
„Wiktor I”, który porozumiał się z dowódcą DB rejonu por. Henrykiem Dobakiem 
„Olszą”. Akcję wyznaczono na noc z 19/20 lipca 1943 r. Została ona wykazana 
w sprawozdaniu komendanta Obszaru Warszawskiego za lipiec 1943 r. Całą akcją 
kierował „Olsza”. Uczestniczyło w niej 30 żołnierzy. W skład OS Celków wchodził 
Pluton Specjalny 749 liczący 18 żołnierzy z drużynami: kpr. pchor. Jerzego Pyfela 
„Orlicza”, plut. pchor. Henryka Pakuły „Paka” i kpr .pchor. Remigiusza Rymszewicza 
„Rubina” oraz drużyna ochrony radiostacji – kpr. pchor. Leona Szymańskiego „Kuli” 
i 6 wybranych żołnierzy 2 kompanii z Zielonki (m. in. strzel. Józef Cioch „Zadra”), 
którymi dowodził por. Zygmunt Jakowski „Ryś I”. Na miejsce zbiórki przed akcją, 
została wyznaczona zachodnia część cmentarza w Zielonce, przy ul. Fortowej. 
Około godziny 22:30 zaczęli przybywać na cmentarz, dwójkami i pojedynczo, 
żołnierze AK. Koło bramy wejściowej stało kilku żołnierzy OS, którzy wpuszczali na 
hasło „Olsza”. Po sprawdzeniu i przeglądzie uczestników akcji przez por. Dobaka, 
wyznaczono zadania. Oddział został podzielony na dwie grupy. Dwunastu żołnierzy 
pierwszej grupy, z drużyn ppor. Zygmunta Jakowskiego „Ryśa I” i kpr. pchor. „Kuli” 
otrzymało rozkaz: „dojść do skrzyżowania ulic, do budynku gminnego i opanować 
go, zapewnić łączność przed i podczas akcji; ubezpieczyć drogi prowadzące 
do budynku, wyłączyć sieć telefoniczną, zamknąć mieszkańców budynku  
w mieszkaniach opanować pomieszczenia posterunku policji”.

Samą akcją w urzędzie gminnym, w Markach dowodził por. Henryk Dobak  
z drugą grupą stanowiącą pluton 749. Oddział wyruszył z cmentarza o godzinie 
23:00, w szyku ubezpieczonym lasem, w stronę Czarnego Stawu, a następnie 
przez Kruczek do cegielni Marchewki w Markach. Grupa „Kuli” przybyła na miejsce 
o godzinie 23:30. Gdy od strony Strugi zabłysła w górze rakieta świetlna, a po 
trzech minutach druga, był to znak, że można zaczynać akcję. Ruszała najpierw 
szóstka żołnierzy z pistoletami maszynowymi z drużyny ochrony radiostacji. Przez 
szosę przechodzili już trójkami. Po chwili dołączyły dwie następne trójki z drużyny 
„Rysia I”. Budynek urzędu gminnego został otoczony ze wszystkich stron. Henryk 
Mroziński „Żbik” i Leon Szymański „Kula” przecięli druty telefoniczne, a następnie 
rozbroili i związali „granatowego” policjanta. Mieszkającemu w tym samym budynku 
wójtowi gminy Marki - Stanisławowi Jankowskiemu, ostrzeżenia udzielił kpr. pchor. 
Leszek Małecki „Zbrojny”. „Olsza” ze swoją grupą wszedł do biura urzędu gminnego 
mieszczącego się na parterze i polecił sprowadzić kasjera z kluczami. Zadanie 



59Odziały Specjalne - II Rejonu „Celków” VII Obwodu „Obroża”...58 Paweł Tadeusz Gajzler

wychowawczego św. Andrzeja Boboli w Pustelniku II, przechowały podczas okupacji 
12 dzieci żydowskich. 

Z końcem 1941 r niemiecki starosta powiatu warszawskiego Hermann Rupprecht 
utworzył obóz pracy przymusowej dla 1000 osób, w Zaciszu, położony między 
ulicami: Lewinowską i Łodygową. Kierowano do niego ludność z powiatów 
warszawskiego i radzymińskiego, która nie wywiązywała się z nałożonych 
kontyngentów rolnych, lub nie uiściła nałożonych przez okupanta drakońskich 
kar pieniężnych. W związku z fatalnymi warunkami w obozie szerzyły się tyfus 
i czerwonka. Lekarzem obozowym został również Sergiusz Hornowski, który 
wykorzystując paniczny strach Niemców przed tyfusem, wyciągnął z obozu wielu 
rodaków, przede wszystkim członków podziemia z II Rejonu i radzymińskiego 
Obwodu „Rajski Ptak” - ”Burak”.

Do nieplanowanej akcji odbicia, eskortowanej przez 7 esesmanów grupy Żydów, 
doszło na drodze Fortowej koło Zielonki, jesienią 1941 r. Z W pobliskim lesie por. 
Wiktor Lubliner-Ostrowski z grupą 8 podchorążych, w tym 4 żołnierzy z dywersji  
II Rejonu, odbywał ćwiczenia walki wręcz. Nikt z kursantów nie posiadał przy sobie 
broni palnej, lecz mimo to zaatakowali nożami, uzbrojoną eskortę. Wszyscy SS mani 
zostali zabici. Ich ciała ukryto w torfowym gruncie. W składzie tego oddziału byli: 
pl. pchor. Tadeusz Derengowski „Szary”, st. strzel. pchor Czesław Kirchner „Figa”, 
kpr. pchor. Eugeniusz Kozaczuk „Genek”, kpr. pchor. Leszek Małecki „Zbrojny”, 
kpr. pchor. Leszek Pyfel „Orlicz”-„Olszański”, kpr. pchor. Wacław Struś „Hal”, 
kpr. pchor. Leon Szymański „Kula” i kpr. pchor. Władysław Żylak „Żyła” -„Akski”. 
Grupa uwolnionych Żydów została przetransportowana do Cegielni Kawęczyn. 
W zakładzie tym, w czasie okupacji niemieckiej, był zatrudniony fikcyjnie ppor. 
Władysław Martens „Masław”, szef wywiadu II Rejonu. Cegielnia była własnością 
brata Władysława, lecz w czasie wojny produkcja cegły została wstrzymana. 
Rozmieszczenie uwolnionych Żydów, po różnych folwarkach, zorganizowała 
bratowa Władysława – Eugenia Martens „Kasia”-,„Nuna”, na co dzień zajmująca się 
pracą w Patronacie - organizacji pomagającej więźniom Pawiaka oraz w komórce 
„ptaszki” organizującej lokale konspiracyjne dla cichociemnych (przeszkolonych 
żołnierzy dywersji w Anglii, zrzuconych na spadochronach).

W marcu 1944 r. w związku z powstałym zagrożeniem, były przygotowane 
naprędce dwie akcje uwolnienia, które nie doszły do skutku. 15 marca 1944 r.,  
w godzinach wieczornych, gestapo z Jabłonny przeprowadziło rewizję w mieszkaniu 
kpt. Wiktora Lubliner-Ostrowskiego „Kuszla” dowódcy batalionu III D i komendanta 
SPRP, w Zielonce - przy ul. Lipowej 8. Niemcy zastali tylko jego żonę Halinę 
„Małą”- szefową łączności Wojskowej Służby Kobiet (WSK) II Rejonu i ich 14 
letnią córkę, łączniczkę Jankę „Mirkę”. Czujki organizacji natychmiast zauważyły 
samochód gestapo stojący przed domem. W czasie kiedy odbywała się krótka 
pobieżna rewizja, został ściągnięty w trybie alarmowym cały O.S. z Zielonki. W lasku 
dębowym naprzeciwko domu, czekali chłopcy z dywersji pod dowództwem „Kuszla”, 

w ciągu dnia, przed przewiezieniem pieniędzy do Starostwa w Warszawie. Kazimierz 
Politowski - rachmistrz gminny i członek AK otrzymał polecenie śledzenia wpłat  
i składania codziennych meldunków o stanie gotówki w kasie. W kwietniu 1944 r. 
wpłaty kontrybucyjne sięgały już prawie miliona złotych. „Wiktor I” wyznaczył więc 
dzień i godzinę akcji. Rozpoczęli ją chor. Stanisław Wojcieszek „Sęp” - „Sztama” 
i plut. Henryk Mroziński „Żbik”, którzy weszli do pokoju urzędowania wójta 
Jankowskiego, jako interesanci. Na dole budynku akcję ubezpieczał ppor. Karol 
Sokołowski z drugim żołnierzem, z Zielonki. Pieniędzy w kasie nie było, bo były 
przechowywane jako depozyt w Komunalnej Kasie Oszczędności w Warszawie. 
Jankowski przyrzekł jednak, że 6 kwietnia będzie miał gotówkę w swojej kasie 
gminnej. 6 kwietnia 1944 r. w godzinach rannych, zaraz po otwarciu urzędu akowcy 
zjawili się ponownie. Tym razem Stanisław Wojcieszek nie wziął udziału w akcji, 
ponieważ obawiał się rozpoznania przez Jankowskiego. Do pokoju wójta weszli 
„Żbik” i żołnierz z plutonu „Sztamy”. „Wiktor I” ubezpieczał akcję na dole urzędu. 
Wójt gminy Stanisław Jankowski dotrzymał słowa, miał w swoim pokoju walizkę 
pełną pieniędzy. Przekazał również akta osób, przewidzianych do wywózki na 
roboty do Niemiec. W kilka chwil później dwaj żołnierze poszli na górę do wójtowego 
mieszkania. Walizkę dźwigał Jankowski. Przystąpiono do przeliczenia pieniędzy.  
W walizce znajdowało się 750 tys. złotych. Akowcy wystawili wójtowi pokwitowanie, 
po czy wyszli zabierając ze sobą pieniądze i dokumenty gminne do zniszczenia. 
Uczestnicy akcji po przepakowaniu pieniędzy do plecaków, odwieźli je do Komendy 
Obwodu „Obroży” w Warszawie. Ochronę transportu przeprowadzili żołnierze  
s. s. pochodzący z Zielonki. Wieczorem do domu Karola Sokołowskiego, zostało 
dostarczone pokwitowanie z „Obroży”. Kontrybucja nałożona na mieszkańców 
gminy Marki, nie przyniosła zatem korzyści okupantowi, lecz zasiliła kasę polskiego 
ruchu oporu.

Akcje uwalniania i odbijania zatrzymanych lub uwięzionych 
W czasie okupacji niemieckiej dochodziło do licznych zatrzymań, aresztowań  

i uwięzień. Kiedy tylko było to możliwe, podejmowano próby uwolnienia więźniów.  
W 1940 r. na terenie Gminy Marki okupant utworzył 3 miejsca dla ludności 
żydowskiej: w Pustelniku II na terenie cegielni Doktorowicza w Osinkach, w Markach 
na terenie cegielni Henryków (obecnie Zielonka ul. Ceglana 24) i w Drewnicy przy 
ul. ks. Budkiewicza 17. Doktor Sergiusz Hornowski „Marek”, pierwszy komendant 
ZWZ rejonu i szef służby zdrowia II Rejonu Celków ZWZ-AK został wyznaczony 
na lekarza w gettach. Dzięki niemu co najmniej kilkunastu Żydów zostało z gett, 
na terenie gminy Marki, wyprowadzonych, w tym lekarze: dr. Mazurek (senior), 
dr. Mazurek (junior), dr. Paradystl, doktor prawa Korczewski, fryzjer p. Kryczko 
z dziećmi Zbyszkiem i Hanną oraz p. Borsuk. Znaleźli oni schronienie, na cały 
okres okupacji, na terenie Zielonki, Marek i Pustelnika. Również zakonnice, ze 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, w sierocińcu, na terenie zakładu 
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W sprawie Kuszla i rodziny komunikuję, co następuje: Na waszym terenie 
został aresztowany woźny III/D, por. KUSZEL, jego żona MAŁA i córka MIRKA. 
Wszyscy wyżej wymienieni zostali osadzeni na P-ku skąd od MAŁEJ otrzymaliśmy 
wiadomość, że w domu znaleźli apteczkę, zaadresowaną do dra MARKA. Podczas 
badań na GO nie ujawniono ze strony aresztowanych żadnych nazwisk ani adresów. 
MAŁA prosi o powiadomienie Dra MARKA oraz brata aresztowanej / wykonano 
/. Dalej MAŁA prosi o zabranie z mieszkania ich latarek, słoika z szarą solą, oraz 
książek w czerwonej oprawie. MAŁA uważa sprawę za bardzo groźną i sądzi,  
iż ktoś z miejscowych musiał ich wsypać. Przeprowadziliśmy ewakuacje mieszkania 
KUSZLA, skąd zabrano tylko dwa załączone pisemka, schowane w słoik z szarą 
solą oraz kilkadziesiąt książek, leżących na podłodze. Czerwonych książek ani 
latarek nie znaleziono gdyż wg.uzyskanych informacji, już wcześnie zostały one  
z mieszkania usunięte (prawdopodobnie przez żołnierzy balotu KUSZLA). Książki 
znajdują się na przechowaniu. Proszę o dyspozycje co z nimi robić.”

W dniu 14.IV.44 KUSZEL został rozstrzelany. 
998 [Referat bezpieczeństwa centralnego] 29

Akcję ewakuacyjną mieszkania „Kuszla” przeprowadzili żołnierze s. s. z Zielonki: 
kpr. pchor. Leon Szymański „Kula”, pl. pchor. Jan Holstorp „Dąb” i st. strzel. pchor. 
Czesław Kirchner „Figa”. 

Bandyckie napady rabunkowe
W 1943 r. teren Gminy Marki (obejmujący w przybliżeniu zasięgiem obszar 

dzisiejszych Gmin: Marki, Zielonka i Ząbki) stał się potężnym ośrodkiem 
bandytyzmu. Pojawiło się nowe zagrożenie w postaci bandyckich napadów 
rabunkowych na miejscową ludność. Skala tego zjawiska była wielokrotnie większa, 
niż w latach 1941 – 42 kiedy to w Markach dopiero tworzyły się doskonale uzbrojone 
bandy, liczące po 30 - 40 mężczyzn. Początkowo bandy wyprawiały się w okolice 
Pułtuska, Sierpca i Płocka w Regencji Ciechanowskiej, na tereny włączone w 1939 r.  
do Rzeszy Niemieckiej, znosząc po drodze niemieckie posterunki graniczne 
rozstawione między Rzeszą, a Generalnym Gubernatorstwem, liczące od 3 do 30 
osób obsady. Celem bandyckich wypraw stawały się często całe kolonie domów, 
lub położone na uboczu małe osady. Zdarzało się, że łupem padało nawet 30-40 
krów i kilkanaście koni. Oporne osady były palone, pochwyceni chłopi zabijani, 
a kobiety gwałcone. Napadano również na ludność polską w: węgrowskim, 
siedleckim oraz wioskach położonych między Wołominem i Tłuszczem. Powodem 
nasilenia się bandytyzmu w tym okresie było nałożenie się kilku ujemnych 
zjawisk: demoralizacji części społeczeństwa, coraz trudniejszych warunków 
życia i wzrastającego ubóstwa wynikającego z przedłużającej się wojny. Do 
najgłośniejszych napadów rabunkowych jakie wydarzyły się na terenie II Rejonu 
należą: trzy napady na proboszcza parafii św. Izydora – Teodora Jesionowskiego 

29 Kopia w posiadaniu autora ze zbiorów Janiny Kowalskiej „Mirki”. 

gotowi odbić żonę i córkę dowódcy, gdyby doszło do aresztowania. Tym razem 
gestapowcy nie dokonali zatrzymania. Spodziewano się jednak, ponownego najścia 
Niemców w nocy. Oddział pozostał  w ukryciu do samego rana. 22 marca 1944 r. 
około godziny 17-18 ponownie przyjechało Gestapo z Jabłonny do Lublinerów. Tym 
razem zastali „Kuszla” z rodziną w domu. Hitlerowcy przeprowadzili dłuższą, bardzo 
szczegółową rewizję, lecz na miejscu nie znaleźli żadnych obciążających dowodów, 
wskazujących na prowadzenie działalności konspiracyjnej. W czasie drugiej wizyty 
Niemcy postępowali już inaczej. Samochód z silną obstawą przezornie pozostawili 
pod lasem, aby nie rzucał się w oczy. Byli z pewnością dobrze poinformowani 
o gotowości żołnierzy dywersji, do akcji odbicia. Sąsiedzki system „ochronny” 
spalonego lokalu zadziałał bezbłędnie i natychmiast. Sąsiadki z drugiego piętra  
i parteru (p. Pilkiewiczowa i p. Jadwiga Kołaczkowska) wywiesiły czerwone pierzyny 
na swoich balkonach od strony ulicy, choć żadna z nich nie była w organizacji.  
W warunkach okupacji, zadziałała zwykła sąsiedzka solidarność. Widoczny  
z daleka „semafor” zaalarmował organizację o „kotle” w mieszkaniu. Do Dębinek 
na akcję odbicia przybyła tylko drużyna ochronna radiostacji „Kuli”. Cały bowiem 
pluton OS-u z Zielonki, ze względu na aresztowania poranne, por. Wincentego 
Łękawskiego „Wilka” i strzel. Tadeusza Łękawskiego „Ponurego” z dywersji, 
pozostawał „nieuchwytny”. Ze względu na ogromną dysproporcję sił oraz brak 
realnych szans na powodzenie akcji, kpr. pchor. Leon Szymański „Kula” nie wydał 
rozkazu do przeprowadzenia akcji uwalniającej. Po aresztowaniu „Kuszla”, „Małej”  
i „Mirki” żołnierze dywersji z Zielonki czynili przygotowania do kolejnej akcji, zbrojnego 
odbicia ich, w drodze z Pawiaka na Szucha lub powrotnej. Była już nawet wstępna 
zgoda dowództwa, na przedstawiony wariantowy plan akcji. Mieli w niej wziąć udział 
również żołnierze warszawskiego Kedywu KG AK. Przygotowania w rejonie zostały 
wstrzymane z chwilą dotarcia do Zielonki wiadomości o śmierci „Kuszla”. Odbyły 
się nawet trzy msze w kościele, w jego intencji. Informacja o śmierci „Kuszla”, która 
pochodziła z komórki kontrwywiadu Pawiaka, okazała się nieprawdziwa. W dniu 14 
kwietnia 1944 r. kiedy miały miejsce masowe rozstrzelania więźniów Pawiaka na 
terenie byłego getta, Wiktor Lubliner - Ostrowski został zawieziony po raz kolejny 
na Szucha. Po przesłuchaniach, nie odwieziono go na Pawiak, lecz pozostawał 
dalej w katowni gestapowskiej. Stąd wynikało przekonanie, współwięźniów z celi nr. 
207 na Pawiaku, o jego rozstrzelaniu, przekazane grypsem na wolność. „Kuszel” 
został wysłany z Pawiaka 24 maja 1944 r. pierwszym warszawskim transportem 
do obozu koncentracyjnego Waldlager Stutthof. W obozie, 25 maja 1944 r., został 
oznaczony nr. 35853. W Stutthofie zginęło ponad 90 tys. ludzi. Po morderczej, 
pieszej ewakuacji obozu w tzw. „marszu śmierci”, w marcu 1945 r., wycieńczony 
kpt. Wiktor Lubliner dotarł do miejscowości Gęś pod Łebą.

Meldunek referatu bezpieczeństwa wewnętrznego:
„998. Dn.12.V. 44 . nr 736 Nurt . Wydra
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które postanowienia sądów realizowały, „oczyszczając” społeczeństwo za pomocą 
nakazanych środków: ostrzeżeń, kary chłosty lub wyroków śmierci. Aresztowania 
w Zielonce, 22 marca 1944 r., uderzające w szefostwo: kontrwywiadu, łączności 
WSK, szkolenia SPRP, batalionu III D oraz członków s. s. i ich rodzin, przyspieszyło 
tylko realizację zasądzonych już wyroków śmierci.

Meldunek referatu bezpieczeństwa Placówki Kobyłka „Dębina” 
dotyczący napadu na rodzinę gajowego Garwolińskiego

Mp.29.12.43r.
„W sprawie napadu na rodzinę Garwolińskich zam. w gajówce k/Maciołek podczas 

nieobecności gaj[owego]. G.[arwolińskiego], który przebywał w szpitalu w W-wie 
wskutek postrzelenia się w lewe udo – Wiktor [ppor. Karol Sokołowski „Wiktor I”]  
podaje: G.[arwoliński] Prowadził interesy z Żydami i podobno przechowywał ich 
w jednym z bunkrów, do czasu wydania surowego zarządzenia zabraniającego, 
to wówczas G.[ arwoliński ] zmienił się zupełnie i nie chciał ich utrzymywać, ani 
przechowywać mało tego, nie chciał im zwrócić pewnych wartościowych rzeczy 
jak np. futer damskich, które miał w przechowaniu, czy też jako ekwiwalent za 
dotychczasową opiekę. Ponieważ wspomniane futro i inne rzeczy zostały przez 
zbrodniarzy zabrane, a 4 osoby rodziny zamordowano z wyjątkiem 14-15 letniej 
córki - Wiktor ma wrażenie, że w tym wypadku do zwykłego napadu doszedł jeszcze 
akt zemsty, który tylko ze strony Żydów mógł przerodzić się w dzikie mordowanie 
dwojga staruszków rodziców G. w wieku lat 78 i 71 , żony jego lat 48 i syna 2 [.]

Słomka referował meldunek L.31 [Adam Kaska - „Leśniewski”] 
[dopisano na czerwono odręcznym, innym charakterem pisma]30

Na cmentarzu parafialnym w Markach, w rodzinnym grobie pochowani zostali 
zamordowani członkowie rodziny gajowego Garwolińskiego: ojciec - Wojciech 
Garwoliński lat 73, matka - Maria Garwolińska lat … (uszkodzenie na nagrobku nie 
pozwala na odczytanie wieku) , żona - Helena Garwolińska lat 41 i syn Kazimierz 
Garwoliński lat 18.

Donosicielstwo do gestapo i żandarmerii
Kolejnym, ogromnie niebezpiecznym zjawiskiem zagrażającym członkom 

konspiracji, jak również ludziom nieprowadzącym takiej działalności, były donosy 
pisane do żandarmerii i Gestapo na: swoich sąsiadów, znajomych, a czasami 
nawet na członków najbliższej rodziny. Problem dotyczył całej okupowanej Polski, 
nie był więc obcy również na terenie działania II Rejonu ZWZ-AK. Podejmowano 
próby przeciwstawienia się temu podłemu procederowi, werbując w szeregi 
AK, pracowników pocztowych (w Zielonce, Markach i Kobyłce). Zadaniem ich 
było przechwytywanie anonimów i donosów podpisanych z imienia i nazwiska, 
kierowanych do okupacyjnych instytucji policyjnych. Czasami donosiciele 

30 Materiał ze zbirów Archiwum Akt Nowych udostepniony przez Jarosława Stryjka.

i jego siostrę Marię Jesionowską „Elżbietę” mieszkającą na plebani w Markach, 
połączone z grabieżą gminnych pieniędzy Rady Głównej Opiekuńczej (RGO), 
wymordowanie czteroosobowej rodziny gajowego Garwolińskiego, grabież futer 
i spalenie jego gajówki na granicy Maciołek z Kobyłką 19 grudnia 1943 r. oraz 
napad, w połowie kwietnia 1944 r., na właściciela wytwórni marmolady w Warszawie 
przy ul. Radzymińskiej - Berdowskiego, mieszkańca Zielonki Bankowej. Napadu, 
połączonego z grabieżą dwóch futer i znacznej sumy gotówki, dokonali komuniści 
z Kobyłki: Żurawski i Rzeczkowski. Był na nich zasądzony nawet wyrok śmierci. 
Na terenie Gminy Marki działały przez ponad dwa lata, trzy bardzo silne grupy 
bandytów: Bolesława Turchettiego z ul. Piotra Skargi w Markach, Mariana 
Sieczkowskiego z Rościszewa i Kowalskiego, który przystał do Armii Ludowej 
(AL). Bandę Turchettiego stanowili różnego autoramentu przestępcy oraz spora 
grupa ukrywających się Żydów. W skład bandy Sieczkowskiego wchodzili oprócz 
opryszków, członkowie konspiracji komunistycznej Gwardii Ludowej (GL). Przez 
wiele miesięcy miejscowe bandy działały bezkarnie, zasłaniając się działalnością 
na potrzeby ukrywających się Żydów i legitymacją podziemia komunistycznego. 
Bandę Sieczkowskiego w broń zaopatrywali komuniści, pochodziła ona m. in.  
z magazynów placówek GL w Drewnicy i Ząbkach, które były pod opieką Konopków 
i braci Melaków. Duże ilości środków, zdobywanych nielegalnie, pozwalały na 
zakup broni na tzw. „czarnym rynku”, po cenach, na które nie stać było konspirację 
AK, jak również ze względu na rygorystycznie ustaloną cenę maksymalną przez 
dowództwo AK, której nie można było przekraczać. W skład grasujących band 
wchodzili ludzie z różnych środowisk. Byli wśród nich miejscowi i napływowi, 
pospolici przestępcy, skomunizowana grupa strycharzy, którzy utracili zatrudnienie 
w okolicznych cegielniach, ukrywająca się grupa skomunizowanych żydowskich 
rzeźników - przed wojną zatrudnionych w Rzeźni Miejskiej na Pradze, komuniści 
z Drewnicy, Ząbek, Marek i Pustelnika oraz dwóch byłych członków OS Celków: 
NN „Karol” i NN „Szczapa”, dezerterów z Wermachtu pochodzących ze Śląska  
i Pomorza. Obaj ulegli deprawacji i stali się pospolitymi bandytami. Każdy napad 
czy rabunek był dokładnie badany przez kontrwywiad rejonu. Zbierano również 
meldunki płynące z sąsiedniego Obwodu „Rajski Ptak” - „Burak” i przyległych 
rejonów „Obroży”. W II Rejonie „Celków” rejonowym referatem kontrwywiadu 
kierował, do chwili aresztowania 22 marca 1944 r., por. Wincenty Łękawski „Wilk” 
(kryptonim „Majster”, a w 1944 r. „Krawiec”), zatrudniony przed wojną w II Wydziale 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pełnił on równocześnie funkcję szefa 
obwodowego „Antyku” (wywiad antykomunistyczny - Delegatury Rządu). Na terenie 
powiatu warszawskiego i okolic, Cywilny Sąd Specjalny (CSS) Delegatury Rządu, 
zajmujący się sprawami cywilnymi, praktycznie nie działał. Dawało to poczucie 
bezkarności bandytom, donosicielom i „szmalcownikom”. Dlatego musiało powstać 
zastępcze sądownictwo cywilne, które w imieniu Polskiego Państwa Podziemnego 
(P. P. P.) rozstrzygałoby te sprawy oraz sekcje wyrokowe, nazywane „sanitarnymi”, 



65Odziały Specjalne - II Rejonu „Celków” VII Obwodu „Obroża”...64 Paweł Tadeusz Gajzler

w Schronisku, bo Schronisko nie ma swojej krowy. Zaznaczam jest to zawzięty  
i uparty człowiek trzeba z nim postępować z całą bezwzględnością. 

Z poważaniem 
Eugeniusz Najman
Kobyłka – Kolonia”31

Tadeusz Druszcz - ogrodnik schroniska dla samotnych nauczycielek w Zielonce, 
został aresztowany w lipcu 1944 r. i wywieziony do Oświęcimia, pobyt w obozie 
i wojnę przeżył. Nie udało się ustalić, czy został wykonany wyrok śmierci na 
Eugeniuszu Najmanie.

Sądownictwo w II Rejonie „Celków”
W styczniu 1944 .r powołany został Prokurator Rejonu (kryptonim „Świeca”) - 

ppor. NN „Łokietek” i w II Rejonie „Celków” powstał - Sąd Obywatelski Specjalny 
(SOS), nazywany również Sądem Obywatelskim, obejmujący swoją jurysdykcją 
teren Gmin Marki i Kobyłki (zasięg obecnych Gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka). 
Skład orzekający sądu był trzyosobowy, składał się wyłącznie z oficerów i działał 
w niezmienianym składzie: Sędzia - ppor/por. Alfred Wojnarski „Mieczyk”, Ławnik 
– komendant rejonu (kryptonim „Gospodarz”) - mjr. Henryk Okińczyc „Bil”, oraz II 
Ławnik Szef K. Ob rejonu (kryptonim „Wujek”) - ppor. Karol Sokołowski „Wiktor I”. 
Prokurator II Rejonu miał ukończone studia prawnicze i wymagany ponad roczny 
staż w Prokuraturze Wojskowej. Pełnił funkcję dowódcy plutonu Związku Czynu 
Zbrojnego (Z. Cz. Z.) - ZWZ-AK na terenie od Zacisza do Strugi, a następnie plutonu 
737 w Pustelniku I i II. Od 31 października 1943 r. dowódca kompanii byłego ZS, 
w 1944 r dowódca kompanii z Kobyłki (wschodnia część). Sędzią był zawodowy 
adwokat z długoletnim stażem, oficer rezerwy. Komendant Rejonu przeszedł, 
przed wojną, odpowiednie przeszkolenie kontrwywiadowcze i pełnił funkcję oficera 
wywiadu w 79 Pułku Piechoty Legionów - Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 r. 
Szef K. Ob przed wojną był inspektorem w Warszawskiej Dyrekcji PKP, a w czasie 
okupacji pełnił funkcję sekretarza gminnego w Markach. W strukturach wojskowych 
pełnił funkcję dowódcy plutonu i tworzącej się kompanii „osiowej”. Prokurator 
zajmował się całością spraw związanych z wykroczeniami; na szkodę Polskich Sił 
Zbrojnych (w rozumieniu AK), popełnionymi przez żołnierzy AK oraz na szkodę 
państwa i narodu polskiego. Ta trzecia grupa spraw powinna właściwie podlegać 
CSS, lecz w związku z małą aktywnością w sprawach związanych z terenem 
powiatu warszawskiego, takie posunięcie stało się koniecznością. Początkowo,  
w rejonie, zbierano tylko materiał dowodowy, a rozstrzygnięcie spraw pozostawało 
w gestii Wojskowego Sądu Specjalnego (WSS) Okręgu Warszawskiego AK. Po 
utworzeniu, przy sztabie „Obroży”, struktur SOS w sierpniu 1943 r, orzecznictwo 
przejął VII Obwód. Z chwilą powstania rejonowych SOS-ów, szereg uprawnień 
zostało przekazanych na niższy szczebel sądowniczy, do rejonu. W zależności 

31 Materiał ze zbirów Archiwum Akt Nowych udostepniony przez Jarosława Stryjka.

składali meldunki policjantom PP, lub za ich pośrednictwem, podejmowali 
starania przekazania donosu do żandarmerii niemieckiej. Komórka kontrwywiadu 
„rozpracowywała” donosicieli na podstawie porównywania charakteru pisma 
oraz zeznań świadków. W wyjątkowych przypadkach stosowane były nawet 
przesłuchania z udziałem członków dywersji. Zagrożone donosami osoby, były 
przez AK ostrzegane o grożącym im niebezpieczeństwie oraz otrzymywały od K. Ob 
nowe kenkarty (dowody tożsamości), na podstawie dostarczonych przez organistę 
kościelnego Edwarda Brzozowskiego, aktów urodzenia z kościoła św. Izydora  
w Markach. Kiedy to tylko było niezbędne, pomagano również w znalezieniu nowego 
lokalu i wspierano finansowo lub materialnie.

Donos na ogrodnika w Schronisku Nauczycielek w Zielonce przejęty przez referat 
bezpieczeństwa Placówki Kobyłka „Dębina”:

„Kobyłka 26.VI.44
Do
Komendy Żandarmerii Niemieckiej
w Wołominie
Doniesienie 
W Zielonce w Schronisku Nauczycielek mieszka tam i pracuje Józef Druszcz, 

dziwny to człowiek z wyglądu do Żyda podobny w ukryciu zabija często wieprze 
i handel pokątny uprawia, a także posiada wiadomości o broni w czasie wojny 
Niemiec z polakami zakopanej do ziemi, szczyci się że niedługo ona [jemu] i innym 
się przyda. Zastać go można najlepiej nocy. Z bramy iść trzeba wprost przed siebie 
minąć, główny gmach Schroniska, gdyż tam są same staruszki, a iść trzeba dalej 
trochę, aż będzie stał nieduży domek z dwoma oknami. Trzeba w okno zapukać, 
a gdy otworzy wówczas go można łatwo złapać, trzeba dotąd pukać, walić aż 
otworzy bo, oni mogą się nie odzywać, a są tam na pewno. Gdyby zaś żona 
jego mówiła że go nie ma to kłamstwo, nie trzeba wierzyć jej tylko go szukać na 
strychu tego samego domu, bo on tam właśnie ma swoją kryjówkę tam gdzie stoi 
koń jest u góry otwór, on tam wchodzi po drabinie którą za sobą wciąga na górę  
i zasunąwszy otwór kryje się tam w kryjówce. Ze względu na to że na strychu jest 
otwór na dach, a z dachu łatwo zeskoczyć na ziemię i uciec to trzeba ten domek 
otoczyć wkoło żandarmami. Wszystko sam wyśpiewa i przyzna się do tych i innych 
rzeczy, o których nie mam dokładnych wiadomości jak na przykład skąd czerpie 
różne tajne wiadomości o frontach, o wojnie, trzeba go dobrze wziąć w obroty to 
wyda wszystko. Proszę tylko nie zważać na gadania komendanta Zagrajka bo ten 
trzyma za nim będąc przekupionym przez niego, także na starania innych osób 
bo to wszystko będzie robione za pieniądze. Proszę się go zapytać skąd ma, skąd 
bierze kolczyki dla krowy i dla świni, kto je kolczykował, od kogo kupuje kolczyki 
bo to nie jest urzędowo przeprowadzone. Świnie są u jego teściowej Stodulskiej, 
która mieszka obok Schroniska na dole. Trzeba tylko zejść z góry za płotem zaraz 
jej dom. O ile by krowy nie było u niej w oborze to ona będzie na przechowaniu 
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Akcje wyrokowe w II Rejonie „Celków” 
Akcje likwidacyjne, jeśli dotyczyły obywateli państwa polskiego, były poprzedzane 

wyrokiem sądu specjalnego (stąd „akcje wyrokowe”). Sądy specjalne tzw. kapturowe 
utworzono już w 1940 r. Od 1943 r. działały WSS przy Komendach ZWZ-AK. Były 
również już w 1943 r. na terenie „Celkowa”, wykonywane przez podziemie AK wyroki 
śmierci zlecane przez WSS Okręgu Warszawskiego, lecz dotyczyły one wyłącznie 
Niemców i volksdeutschów. Do wykonywania wyroków sądów podziemnych,  
w tym zasądzonej najwyższej kary P.P.P. - wyroków śmierci, wyznaczani byli tylko 
nieliczni, starannie dobrani, najlepsi żołnierze dywersji bojowej. Odznaczać się 
musieli: dojrzałością, czystością moralną, wytrzymałością psychiczną i najlepszym 
wyszkoleniem w obsłudze broni. Dodatkowym wymogiem, ściśle przestrzeganym, 
było ukończone 19 lat. Na terenie Rejonu II „Celków”, podczas okupacji niemieckiej, 
działały 4 rejonowe zespoły likwidacyjne. 

Pierwszy dwuosobowy powstał najwcześniej w Zielonce. W jego składzie znaleźli 
się bliscy przyjaciele: kpr. pchor. Leon Szymański „Kula”, dowódca sekcji ochrony 
radiostacji KG AK i kpr. Józef Ciećkiewicz „Jur”, członek s. s. z Zielonki - Jerzego 
Pyfla „Orlicza”. Brali udział dwukrotnie w wykonywaniu  wyroku: w kwietniu 1943 r. 
na Targówku i w późniejszym okresie w Markach, na komendanta PP – Rycharda 
Bliessa. Był on volksdeutschem, wyjątkowym sadystą, który osobiście zamordował 
kilkunastu Polaków i Żydów. 

Drugi zespół likwidacyjny został utworzony dopiero w marcu 1944 r., po powstaniu 
w rejonie urzędu Prokuratora i Sądu Obywatelskiego. Sekcja wyrokowa nazywana 
była „sanitarną”, bo jej podstawowym działaniem było wykonywanie wyroków śmierci 
na polskich obywatelach, skazanych prawomocnym wyrokiem sądu podziemnego 
i w ten sposób „oczyszczała” społeczeństwo z jednostek zdemoralizowanych. 
Członkowie sekcji wykonywali również kary chłosty, orzekane przez sąd za mniejszej 
wagi przewinienia. W skład sekcji wyrokowej wchodzili wybrani żołnierze z różnych 
s. s.: kpr. Andrzej Kaczmarek „Nałęcz” pochodzący z Choszczówki w I Rejonie, 
ukrywający się na terenie Pustelnika I - dowódca, kpr. Józef Ciećkiewicz „Jur”  
z Zielonki, kpr. Janusz Tadeusz Mazurkiewicz „Bezmian” z Zielonki i strzel. Józef 
Nocny „Szczerba” z Pustelnika II. Nieco później dołączyli do sekcji strzel./pl. pchor. 
Jan Holstorp „Dąb” i strzel. Zygmunt Świstak „Minoga” z Zielonki. Ten zespół 
wykonywał wyroki w ramach zwalczania przestępczości zorganizowanej. Akcje 
wyrokowe przeprowadzał osobiście „Nałęcz”, wraz z obstawą liczącą od 1 do 3 
żołnierzy.

Trzeci zespół likwidacyjny został wybrany z drużyny specjalnej z Ząbek, która  
w maju 1944 r. została dołączona do OS Celków. Składał się z dwóch harcerzy: kpr. 
pchor. Jana Wimmer „Czesława”- dowódcy plutonu 743/1 oraz drugiego kpr. pchor. 
NN. Od 1941 r. wchodzili w skład oddziału dyspozycyjnego Okręgu Warszawskiego 
AK - jako 3 s. s. grupy „Rembertów”, dowodzonej przez Eugeniusza Bocheńskiego 
„Dubańca”. Latem 1944 r wykonali wyrok na kolaborancie żandarmerii niemieckiej, 
mieszkańcu Kobyłki - Stanisławie Mrozie. Rozpoznanie, przed wykonaniem wyroku, 

od ciężkości wykroczenia, sprawy mogły być rozpatrywane w różny sposób. 
Drobne sprawy, po zebraniu konkretnych zarzutów przez komendanta K. Ob, 
przekazywano oficerowi kontrwywiadu. Materiał dowodowy uzupełniany był przez 
komórkę kontrwywiadu na podstawie relacji świadków, wizji lokalnej oraz dowodów 
rzeczowych. Działalność kontrwywiadu była skierowana głównie przeciwko osobom 
współpracującym z Niemcami: anonimowym donosicielom, denuncjatorom, a także 
bandytom. Pomocne były również meldunki Polskiej Policji (PP), tzw. „granatowej” 
zajmującej się sprawami kryminalnymi. Na wszystkich posterunkach PP, na terenie 
Gminy Marki (Marki, Zielonka) oraz w okolicy: w Kobyłce, Wołominie i Radzyminie, 
byli zatrudnieni członkowie AK lub bliscy współpracownicy. Będąc zaprzysiężonymi 
członkami organizacji, bądź jej sympatykami, dostarczali wielokrotnie cennych 
informacji. Materiał, dowodowy po uzupełnieniu przez oficera kontrwywiadu, 
kierowany był do zatwierdzenia przez komendanta Rejonu. W przypadkach 
wątpliwych, materiał z uwagami komendanta trafiał ponownie do szefa K. Ob  
w celu dalszej weryfikacji. Jeżeli materiał zebrany do sprawy nie budził wątpliwości  
i otrzymał akceptację „Bila”, ten przekazywał go „Świecy”. Prokurator orzekał, jakiego 
typu wykroczenia dokonano i przedstawiał wniosek, na jaką karę ono zasługuje.  
W przypadku wykroczenia, które nie podlegało wątpliwościom, SOS „Celków” mógł 
orzec karę: nagany, upomnienia, ostrzeżenia lub chłosty, wykonywanej najczęściej 
przez żołnierzy Dywersji Bojowej (DB Celków). W sprawach poważniejszych, 
zagrożonych karą śmierci, jak przestępstwa członków organizacji, zagrożenie ze 
strony konfidentów, postępowanie niegodne Polaka i obywatela oraz podobnych, 
materiał dowodowy i wniosek „Świecy” o ukaranie, przekazywane były do komendy 
obwodu, do zatwierdzenia przez mjr/ppłk Kazimierza Krzyżaka „Bronisława”. 
Komendant (kryptonim „Klient”) mógł zatwierdzić wyrok i przekazać do wykonania 
dowódcy Dywersji Bojowej (kryptonim „Egzekutor”): obwodu - por. Władysławowi 
Bałajowi „Władysław”, lub rejonu - ppor. Stanisławowi Maciejewskiemu.  
W przypadku wątpliwości, wniosek z uwagami komendanta obwodu, kierowany był 
do ponownej weryfikacji i sprawdzenia materiału dowodowego przez K. Ob. Przy 
sprawach najtrudniejszych odwoływano się do Wojskowego Sądu Specjalnego 
(WSS) Okręgu Warszawskiego AK, po rozpatrzeniu sprawy trafiała ponownie do 
„Obroży”, w celu dodatkowego sprawdzenia zarzutów. Dana osoba mogła zostać 
przez WSS uniewinniona lub skazana. Karą mogły być: chłosta, ostrzeżenie lub 
wyrok śmierci. W niektórych przypadkach rozstrzygnięcie o winie lub niewinności 
odkładano do osądzenia po wojnie. Po wydaniu wyroku decyzja wracała do 
obwodu, a komendant przekazywał egzekucję „Egzekutorowi” rejonowemu lub 
obwodowemu. Czasami, gdy stwierdzono bliskie zagrożenie i potrzebna była 
natychmiastowa decyzja (np. stwierdzono przypadek zdrady itp.) komendant 
rejonu mógł zadecydować natychmiastowe wykonanie wyroku śmierci, o czym 
właściwie już po fakcie powiadamiał swoich zwierzchników i dołączał akta sprawy 
oraz wniosek do zatwierdzenia. 
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Meldunek z akcji wyrokowych w II rejonie, wykonanych w marcu i maju 1944 r.,  
ze względu na powstałe w rejonie „Celków” zagrożenie i dwukrotną „izolację 
prewencyjną”, dotarł do obwodowego dowódcy Kedywu z bardzo dużym 
opóźnieniem, dopiero pod koniec czerwca 1944 r. Został umieszczony w Raporcie 
miesięcznym dowódcy dywersji bojowej Obwodu „Obroża” za czerwiec 1944 r. We 
wcześniejszych opracowaniach, opisujących akcje wyrokowe w II Rejonie „Celków”, 
autorzy mogli opierać się tylko na zestawieniu miesięcznym Okręgu Warszawskiego 
Kedywu za czerwiec 1944 r. sporządzonym dla dowódcy Okręgu Warszawskiego, 
Antoniego Chruściela „Montera” („U” za czerwiec 1944 r. - CA KC, 203/X – 62 ) lub 
dokumentach z niego przetworzonych. W/w dokumencie akcje wyrokowe OS Celków 
z marca i maja, zostały błędnie wpisane jako wykonane w czerwcu. Równocześnie 
pomyłkowo przypisano II Rejonowi, akcje przeprowadzone przez inne rejony. 
Odnalezione przez p. Hannę Rybicką archiwum jej ojca, por. Józefa Romana 
Rybickiego „Andrzeja”, komendanta Kedywu Okręgu Warszawskiego, pozwoliło po 
wielu latach na skorygowanie po raz pierwszy tej pomyłki. Dokumenty z archiwum 
szefa Kedywu przez lata opracowywane przez p. Hannę Rybicką i opublikowane, 
pozwalają dokładniej poznać, struktury II Rejonu „Celków”. Źródłem pierwotnym 
informacji, dotyczącym akcji wykonanych w marcu i maju, był zapewne meldunek 
nowego dowódcy ODB II Rejonu – ppor. Stanisława Maciejewskiego „Ostroga” 
(„Roga”). Został on sporządzony prawdopodobnie 15 maja 1944 r. (nakazanym 
terminem sporządzania meldunków w tym okresie był 5, 15 i 25 dzień miesiąca), po 
ostatnim uwzględnionym w nim wyroku. Zawierał również, nieprzekazane wcześniej, 
informacje o wykonanych wyrokach w marcu. Opóźnienie było spowodowane 
blokadą łączności rejonu z dowództwem, która trwała 6 tygodni, a podyktowana 
była względami bezpieczeństwa w związku z aresztowaniami w Zielonce w dniu  
22 marca 1944 roku: szefowej łączności „Małej”, szefa kontrwywiadu „Wilka”, 
dowódcy batalionu „Kuszla” i innych. Aresztowania w Zielonce i Ząbkach w dniu  
14 maja 1944 r. spowodowały kolejną „całkowitą blokadę łączności w górę”. 
Meldunek z II rejonu nie mógł zatem dotrzeć do dowódcy dywersji bojowej „Obroży” 
por. Władysława Basaja wcześniej, jak dopiero po 6 tygodniach „kwarantanny”, 
z końcem czerwca 1944 r. O tym, że nie został on sporządzony przez dowódcę 
ODB II rejonu później, świadczy również brak w nim akcji wykonanych w drugiej 
połowie maja i w czerwcu 1944 r. W raporcie, „Egzekutor” obwodu, nie podkreślił 
tego, że zawiera on dane z II rejonu, z poprzednich miesięcy, wiedząc że informację 
o blokadzie łączności posiada okręgowy szef Kedywu. Niestety sekretarka 
komendanta Wanda Wasiutyńska „Honoratka”, sporządzająca zestawienie 
dla swojego szefa, takich informacji posiadać nie mogła. Jej zadaniem było 
sporządzenie chronologicznego zestawienia ze wszystkich rejonów i obwodów.

Na błędy w zestawieniu, które zniekształciły raport miesięczny, mogło mieć wpływ 
również kilka innych czynników: stosowana w raportach zasada zapisu miesięcy 
i numerów rejonów w postaci liczb rzymskich, a nie arabskich, permanentne 

przeprowadziła łączniczka i kolporterka z Ząbek - Stanisława Wimmer (Siesicka) 
„Magdalena” - siostra Jana.

Czwarty zespół likwidacyjny wykonał wyrok śmierci, pod koniec czerwca w 
Warszawie, na zdrajcy – radiotelegrafiście Wiesławie. Wykonawcami byli członkowie 
s. s. ochrony radiostacji „Kuli”.

1 lutego 1944r. na mocy wydanego wyroku śmierci zastrzelonych zostało 2 
byłych członków OS Celków : NN „Karol” i NN „Szczapa” (wykonawca nieznany, 
prawdopodobnie: „Nałęcz”, „Jur” i „Bezmian”). Miało to dać czytelny sygnał, iż 
napady rabunkowe nie będą dłużej tolerowane przez wymiar sprawiedliwości  
P. P. P. W marcu 1944 r patrol bojowy z OS Celków zastrzelił, w ramach zwalczania 
bandytyzmu, osobnika o nieznanym nazwisku. Te dwie akcje znalazły się  
w „Sprawozdaniu Kolegium za miesiąc marzec1944 r.” (WIH, III/29/4). Również 
w marcu 1944 r. s. s. „sanitarna” „Nałęcza” wykonała 3 akcje wyrokowe, na  
6 członkach bandy Bolesława Turchettiego: 23, 24 i 28 marca. W maju 1944 r.  
s. s. „Nałęcza” wykonała kolejne 2 akcje wyrokowe, na 4 członkach bandy Mariana 
Sieczkowskiego: 8 i 12 maja. W lipcu został wykonany wyrok śmierci na oficerze 
niemieckim w Strudze, który strzelał wielokrotnie do kobiet zbierających jagody  
i grzyby w lesie. Rozpoznanie wykonał Kedyw Warszawski.

Raport miesięczny dowódcy dywersji bojowej 
Obwodu „Obroża” za czerwiec 1944 r.

30 VI [ 19 ]44 P. Andrzej [ por. Józef Rybicki ]
Raport miesięczny z czynności „DB” Koleby za m. czerwiec 1944 r.
Wyroki Zlikwidowani bandyci - 
23 III 44 godz. 22 - Burakowski , Pustelnik II 
24 III 44 godz. 23 - Grzebała [ Eugeniusz, robotnik lat 23 ], Pustelnik II
24 III 44 godz. 23 - Kalata [ Bolesław, cieśla lat 45 ]- ojciec , Pustelnik I
24 III 44 godz. 23 - Kalata [ Edward Jerzy lat 16 ]- syn , Pustelnik I
24 III 44 godz. 23 - Kalata [ Apolonia lat 21- narzeczona Bolesława Witolda 
Turchettiego ] – córka , Pustelnik I 
28 III 44 godz. 10 - Turchetti [ Bolesław Witold, handlowiec lat 24 ] (herszt bandy 
I), Marki [ Wyrok został wykonany przed kościołem parafialnym w Markach, po 
mszy pogrzebowej Kalatów ]
8 V 44 godz. 17 - Sieczkowski [ Marian lat 40 ] ( herszt bandy II ), Rościszewo
8 V 44 godz. 17 -Sieczkowska [ Bronisława – żona lat 37 ], Rościszewo
8 V 44 godz. 17 - Barwińska , Rościszewo
12 V 44 godz. 20 - Borkowski , Pustelnik I
Likwidował Nałęcz + 1 – 3[ żołnierzy ]
[...]E/X Egzekutor Spółdz.[ ielni ] [ por. Władysław Bałaj, dowódca DB Obwodu 
„Obroża” ] 32

32 Oddziały i akcje Kedywu Okręgu Warszawskiego poza Warszawą..., s. 102.
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rodzinę Szymańskich, wydaniem w ręce Gestapo za ukrywanie dwóch młodych 
Żydówek. Szantażysta poniósł śmierć w chwili, gdy zgłosił się po odbiór pieniędzy.  
W Warszawie był wykonany wyrok na telegrafiście Wiesiu, który wydał 14 maja 1944 r.,  
pracującą na potrzeby KG AK radiostację w Zielonce. Efektem jego zdrady było 
zatrzymanie ok. 600 mężczyzn, z których 32 aresztowano. Wśród aresztowanych 
było wielu członków organizacji AK.: st. strzel. pchor. Czesław Kirchner „Figa”  
i kpr. Kazimierz Muszyński z drużyny ochrony radiostacji, Tadeusz Dąbrowski, 
Jan Kazimierz Gudziński, Zbigniew Krajewski. W Ząbkach przy ul. Słowackiego 3, 
aresztowano dowódcę kompanii ząbkowskiej, por. Ludwika Tulińskiego „Stanisława” 
i jego żonę Jadwigę Halinę Tulińską - Kozaczuk „Halkę” (pierwsze imię nie 
używane), komendantkę WSK w Ząbkach. W obozie koncentracyjnym Gross-Rosen 
zostali straceni w egzekucjach 14 i 17 lipca 1944 r., na polecenie warszawskiego 
Kripo: Tadeusz Dąbrowski, Stanisław Gałązka, Edward Grzegrzółka, Jan Kazimierz 
Gudziński, Marian Jankowski, Czesław Kirchner, Zbigniew Krajewski, Ludwik 
Jerzy Tuliński, Zygmunt Marciniak, Bolesław Nurzyński, Mieczysław Odzieńczyk 
(Odziemczyk ?), Jan Pach, Stanisław Płatek, Aleksander Soszka, Stanisław 
Wiechowski, Józef Wójcik, Józef Zając . W ostatniej egzekucji więźniów Pawiaka, 
na terenie getta, została rozstrzelana 18 sierpnia 1944 r., z rozkazu komendanta 
więzienia SS-Obersturmfuhrera Norberta Bergh von Tripsa, - Halina Tulińska, 
będąca w 7 miesiącu ciąży.

Latem 1944 r został zasądzony wyrok śmierci na volksdeutschkę Kormankównę 
mieszkającą w Zielonce przy ul. Kolejowej. Podjęta przez organizację próba 
utopienia jej na Gliniankach, w Zielonce, nie powiodła się. 

Wobec Polek utrzymujących bliskie relacje z Niemcami zasądzano w zasadzie 
cztery kary: upomnienia, infamii - nie kłaniano im się na ulicy oraz nie podawano 
ręki, ostrzeżenia, lub najczęściej po prostu golono im głowę. Żołnierze OS Celków  
z Zielonki wykonywali tę ostatnią karę „szkopskim pannom” na terenie Rembertowa, 
zaś na terenie Zielonki „strzyżenie” przeprowadzali członkowie OS Dęby. Zasadą 
było wykonywanie tego rodzaju kary ze względów bezpieczeństwa, przez żołnierzy 
DB z innej placówki lub rejonu. 

Ostrzeżenia Sądu Obywatelskiego Specjalnego
Łagodniejszym od wyroku śmierci środkiem dyscyplinującym postawy obywateli, 

w czasie okupacji było dość często orzekane ostrzeżenie, groźba kary śmierci 
wobec niewłaściwej postawy i działań zagrażających obywatelom polskim lub 
organizacji Polskiego Państwa Podziemnego. Ostrzeżenia takie były dostarczane 
osobiście w postaci pisma sporządzonego na maszynie, przesyłane pocztą lub 
wrzucane bezpośrednio do skrzynki listowej. Adresatami pisemnych ostrzeżeń byli: 
volksdeutsche, zbyt „usłużni” policjanci PP, „nadgorliwi” urzędnicy administracji 
niemieckiej arbeitsamtów, urzędów skarbowych i gminnych: wójtowie, sołtysi  
i pod-sołtysi oraz inne osoby współpracujące z okupantem: jak: szmalcownicy, 

przemęczenie sekretarki Szefa Kedywu Józefa Rybickiego - Wandy Wasiutyńskiej 
„Honoratki”, która pracowała zawodowo od 7 do 16 i pełniła równocześnie rolę 
łączniczki oraz to, że przez dwie kolejne noce przygotowywała zestawienie raportów 
pochodzących ze wszystkich obwodów, jak również zbyt krótki czas, który nie 
pozwalał na weryfikację wątpliwości wypływających z raportów . 

[Meldunek tygodniowy]
Równina [ Placówka Radzymin ]
26.03.44
25.03[.44] Około 5 rano w Pustelniku zastrzelono 3 osoby z rodziny. Kal.5478 

3151 [atów]ojca syna córkę, należeli do bandy2347448582787865749220
[Turchettiego ]opierając. [operującej ?] w naszych okolicach.
Za zgodność [brak podpisu na tej stronie] [„Szeik” referent bezpieczeństwa 

Placówki Radzymin Jan Rajchert]33

Meldunek tygod.[niowy]
Równina [Placówka Radzymin] [02.04.44]
29.03[.44] W czasie pogrzebu zastrzelonej rodziny Kalabfów [Kalatów] 

zastrzelono b. popularnego i poszukiwanego Z [Żandarmerię] i Org.[anizację] 
Turcheblego [Turchettiego].

Sporz.[ądzono] w 3 egz.  wyk BD Sz – [eik] [referent bezpieczeństwa Placówki 
Radzymin Jan Rajchert]34

Meldunek radzymińskiej komórki wywiadu Wydziału Bezpieczeństwa, Okręgowej 
Delegatury Rządu z 26 marca 1944 r., dotyczący zastrzelenia Kalatów, zawiera 
również błędy. W meldunku są podane błędnie: data i godzina zastrzelenia. Źródłem 
informacji był zapewne policjant PP. Taki termin zastrzelenia został prawdopodobnie 
wpisany do raportu posterunku PP w Markach. Nazwiska z meldunku ustalono na 
podstawie tabeli szyfrowania, jaka obowiązywała na początku 1944 r. Osobę która 
sporządziła meldunek ustalono na podstawie innych meldunków z tego samego 
okresu. Podana, w meldunku z 2 kwietnia 1944 r., data zastrzelenia Turchettiego 
jest błędna, dotyczy prawdopodobnie dnia sporządzenia raportu o tym wydarzeniu, 
do meldunku tygodniowego. Również na nagrobku Bolesława Turchettiego, 
pochowanego na cmentarzu w Markach, wykonanego już po wojnie, widnieje 
błędna data śmierci 25 marca 1944 r. 

Na terenie II Rejonu „Celków” akcje wyrokowe przeprowadzały również oddziały 
Warszawskiego Kedywu. W drugiej połowie maja 1944 r. został wykonany wyrok 
śmierci na volksdeutsch-ce Szwerynowej właścicielce restauracji „Dzik”, koło stacji 
kolejowej w Zielonce (obecnie w tym miejscu znajduje się sklep rybny „na dołku”) 
i jej kochanku również volksdeutschu. Oboje odpowiedzialni byli za śmierć wielu 
Polaków. Akcję Warszawskiego Kedywu ubezpieczał Leon Szymański „Kula”.  
W Zielonce został wykonany również wyrok na „szmalcowniku” szantażującym 

33  Materiał ze zbirów Archiwum Akt Nowych udostepniony przez Jarosława Stryjka.
34  Materiał ze zbirów Archiwum Akt Nowych udostepniony przez Jarosława Stryjka.
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ręcznej zapalarki. Pociąg towarowy z uzbrojeniem, jadący na wschód, najechał na 
minę 24 października 1943 r. o godz. 1.45. Wykoleiła się lokomotywa i 5 wagonów. 
Na wszelki wypadek wysadzono również minę kolejową, wraz z drugim pociągiem 
ratowniczym, nadjeżdżającym z Tłuszcza. Przerwa w ruchu pociągów trwała ponad 
10 godzin. Zadanie zostało wykonane, wszystkie grupy „wsiąkły” sprawnie w teren 
i bezpiecznie powróciły do domu.

Akcje z użyciem „termitówek” i „zegarówek” były planowane i przygotowywane 
również na terenie II rejonu „Celków” na początku 1944 r. (Sprawozdanie 
„Egzekutora” [ Władysława Bałaja ] z dn. 30 grudnia 1943 r.)36

Akcje bojowe II Rejonu przeciw żandarmerii i gestapo 
Potyczka z oddziałami żandarmerii i gestapo miała miejsce w maju 1943 r.  

w okolicach Ząbek i Drewnicy. W akcji tej żandarmeria z Wołomina lub Radzymina 
obchodziła od północy Ząbki, chcąc przeprowadzić obławę na oddziały Konfederacji 
Narodu (KN) ppor. Bolesława Piaseckiego włączone do AK, które na terenie 
nadleśnictwa „Drewnica” urządziły sobie postój, zmierzając na koncentrację  
w okolice majątku Dalekie. Uprzedzeni o tym żołnierze AK, z plutonów liniowych 
742 i 743 z Ząbek i Zielonki, wzmocnieni żołnierzami OS Celków i 10 podchorążymi  
z prowadzonego III kursu SPRP w Zielonce, obsadzili Ząbki od zachodu i wschodu 
(od Zawodzia i Niechorza) (ściśle od południowego -zachodu i północnego-
wschodu). Zawodzie to teren położony na wschód od ul. Łodygowej na Zaciszu. 
Niechorze to okolice toru bocznicy kolejki wąskotorowej zbudowanej w 1914 r., która 
nigdy nie została oddana do użytku (pozostałości tzw. „ślepego toru” są do dzisiaj 
dobrze zachowane w okolicy skrzyżowania drogi Rembertów - Struga i linii kolejowej 
Warszawa Wileńska – Zielonka). Żołnierze z plutonu łączności podłączyli się do linii 
telefonicznej ze słupa i zawiadomili gestapo w Warszawie, że naprzeciw w Ząbkach 
napadły grupy partyzanckie. Jednocześnie z żandarmerią zajechały samochody 
gestapo i SS od strony Warszawy. O zmroku wywiązała się strzelanina, zręcznie 
sprowokowana przez małe grupy podchorążych, wchodzących w skład rejonowych 
s. s. Strzelanina, podsycana ze skrzydeł przez żołnierzy AK trwała całą noc.  
O świcie oddziały dywersyjne rozproszyły się w terenie. Niemcy zorientowali się nad 
ranem, iż prowadzili walki między sobą. Jak donosił wywiad, po stronie niemieckiej 
było kilku zabitych i kilkunastu rannych. W meldunkach składanych dowództwu, 
żandarmeria niemiecka podała, że odparli atak silnego oddziału partyzanckiego. 
Była to wersja uzgodniona z SS, dla zatuszowania błędnie zrobionego rozpoznania. 
W każdym razie – wobec tej wersji – nie mścili się na ludności i akcji obławy  
w Ząbkach nie powtarzano. Odziały KN zostały bezpiecznie przeprowadzone do 
obwodu radzymińskiego „Rajski Ptak” przez żołnierzy s. s. rejonu.

36 Oddziały i akcje Kedywu Okręgu Warszawskiego poza Warszawą..., s. 92 - 93.

autorzy donosów do żandarmerii i gestapo. W niektórych przypadkach, gdy i to 
nie skutkowało, stosowano bardziej uciążliwe osobiste ostrzeżenia połączone  
z karą chłosty, wykonywane przez uzbrojonych żołnierzy s. s. „sanitarnej” „Nałęcza”.  
Z rozkazu komendanta rejonu, trzykrotne, osobiste ostrzeżenie otrzymał wójt 
Gminy Marki – Stanisław Jankowski: w nocy 20/21 lipca 1943 r. od st. strzel. pchor. 
Leszka Małeckiego „Zbrojnego”, 10 lutego 1944 r. od 3-osobowego patrolu (kpr. 
Andrzej Kaczmarek, kpr. Józef Ciećkiewicz i Janusz Tadeusz Mazurkiewicz) oraz  
w lipcu 1944 r. ponownie. W marcu 1944 r. ostrzeżenie zostało dostarczone również 
pracownikom Urzędu Gminnego w Kobyłce.

Ostrzeżenie dla Gminy Kobyłka
Przypominamy komu należy, że Polska Podziemna surową ręką sprawiedliwości 

wymierzyła nie jedną karę śmierci na gorliwych współpracowników niemieckich. 
M. in. zastrzelono szereg wójtów za wysługiwanie się okupantowi ze szkodą 
Narodu Polskiego przy ściąganiu kontyngentów żywnościowych i przy brance 
na roboty do Rzeszy. Kreishauptmann pow. warszawskiego w swoim plakacie 
zganił wójtów tegoż powiatu za opieszałość przy brance w powiecie. Mimo gróźb 
i zapowiedzianych kar zamierzenia brankowe Rupprechta nie mogą się udać. 
Kierownika gminy i jego pracowników uprzedzamy, że próby gorliwości przy brance 
spotkają się z natychmiastowym wymiarem kary ze strony Polski Podziemnej. 
Sabotowanie zarządzenia Rupprechta jest obowiązkiem Polaka. Ostrzegamy.

W marcu 1944 /-/ Es – O - es 35

W lutym 1944 r. niemiecki starosta Herman Rupprecht wyznaczył nowe bardzo 
wysokie kontyngenty wywozu ludności polskiej na przymusowe roboty do Rzeszy. 
Za unikanie były stosowane rygorystycznie wysokie kary pieniężne w wysokości 
1500 zł. od każdej osoby wyznaczonej. 

Akcje dywersyjno-sabotażowe II Rejonu
Duża akcja dywersyjno-sabotażowa została przeprowadzona w nocy z 23/ 24 

października 1943 r. na trasie Warszawa – Białystok, z oddziałem Kedywu KG, 
przy stacji Klembów. W akcji tej żołnierze rejonu ochraniali oddział specjalny 
warszawskiego Kedywu liczący kilkunastu żołnierzy. Oddziałami z rejonu dowodził 
por/kpt. Wiktor Lubliner-Ostrowski „Kuszel”. Uczestnikami byli żołnierze dwóch 
kompanii: kompanii dywersyjnej ppor. Zdzisława Gałązka „Bicza” i II kompanii 
liniowej ppor. Wacława Błachnio, rozbici na małe grupy. Każda z grup miała 
inne zadanie: ochrony, dywersji, odciągnięcia uwagi, wprowadzenia przeciwnika 
w błąd. Dodatkowa grupa specjalna została oddelegowana na trasę dalej,  
z rozkazem powtórzenia zamachu, w razie gdyby pierwszy się nie udał. Tory zostały 
zaminowane zrzutowym plastikiem przez: sierż. pchor. Tadeusza Hamankiewicza 
„Konrada” i ppor. Eugeniusza Gizińskiego „Korsaka”. Ładunek odpalono za pomocą 

35 Materiał ze zbirów Archiwum Akt Nowych udostepniony przez Jarosława Stryjka.
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Opinie dowódców o żołnierzach s. s. z II Rejonu Celków
We wniosku awansowym z 15 czerwca 1944 r., sporządzonym przez referenta 

organizacyjno-personalnego II rejonu „Celków” – ppor. Waleriana Bogusławskiego 
„Romualda”, znajdują się opinie dotyczące żołnierzy sekcji specjalnych:
„Jar” [Zdzisław Jędrzejewski] Bardzo dobry żołnierz, odważny, pracowity, dużo 
zapału i poświęcenia. Dobry dowódca. 
„Czarny” [Ryszard Dolewski] Bardzo dobry żołnierz, odważny, pracowity, dużo 
zapału.
„Sęp” [NN] Bardzo dobry żołnierz, pracowity, zrównoważony, pełen poświęcenia, 
odważny.
„Dan” [ Jerzy Dolewski ] Bardzo dobry dowódca i żołnierz, odważny, sumienny.
„Nałęcz” [Andrzej Kaczmarek] Samodzielnie wykonywał likwidację bandytów. 
Od I – IV [ błąd, od I – V ] b. r. zlikwidował 10 bandytów, bardzo karny, odważny, 
pełen inicjatywy.
„Szczerba” [Józef Nocny] Brał udział w likwidacji bandytów i wszelkich chłostach.
„Dąb” [Jan Holstorp] Brał udział w likwidacji bandytów i chłostach, karny  
i pracowity.
„Stokrotka” [(„Ziuk”) Józef Balicki] Pełen poświęcenia dla służby, sam pomaga 
w powiększeniu stanu narzędzi (kryptonim broni) DB, karny i bardzo odważny.
„Dal” [Tadeusz Rudzki] Czynnie występował we wszystkich akcjach. Karny 
odważny i bardzo pracowity.
„Jur” [Józef Ciećkiewicz] Brał udział w likwidacji bandytów i chłostach. Odważny 
i pełen poświęcenia.
„Bezmian” [Janusz Tadeusz Mazurkiewicz] Brał udział w likwidacji bandytów. 
Wyróżnia się karnością. 
„Kula” [Leon Jerzy Szymański] Dowódca drużyny SD, dobrze wyszkolony, karny, 
odważny, sumienny.37

Patronem nowej ulicy Zielonki, od 22 stycznia 2013 r., został por. Leon 
Jerzy Szymański „Kula”. Rada Miasta Zielonka w uznaniu zasług Uchwałą  
Nr. XXVII/281/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. nadała nazwę nowej gminnej ulicy - Leona 
Szymańskiego. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta Zielonka. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, 8 stycznia 2013 r.  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Lokalna społeczność 
uczciła w ten sposób, zmarłego, 26 maja 2012 r., jednego z najlepszych żołnierzy 
oddziałów specjalnych Armii Krajowej II Rejonu „Celków”.

37 A KUL, Materiały VII Obwodu AK „Obroża”, Wniosek awansowy z dnia 15 czerwca 1944r., kopia w posiadaniu 
Ewy Burba.

„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Jarosław Stryjek

Żołnierze konspiracji z okresu okupacji niemieckiej 
1939-1944 w operacyjnym zainteresowaniu

Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
w Wołominie

Ziemia wołomińska, od połowy września 1944 r., znalazła się w obszarze działań 
Armii Czerwonej. Ustabilizowanie się frontu nad Wisłą spowodowało duże nasycenie 
wojskami sowieckimi okolic Wołomina. 

Sojusznik naszych sojuszników – tak nazywano sowietów w Armii Krajowej. 
Dowództwo AK podchodziło z rezerwą do sowietów, niemniej w okresie akcji 
„Burza” nakazywało częściowe ujawnienie się w charakterze gospodarza terenu. 
W powiecie radzymińskim do takiego ujawnienia doszło w Radzyminie i Wołominie 
(wobec dowództwa 3 Korpusu Pancernego) i w Tłuszczu z chwilą nawiązania 
kontaktu z sowieckim zwiadem.

Stosunek ZSRR do AK był negatywny. Stalin, dążąc do podporządkowania 
sobie Polski, powołał w Moskwie zależny Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, 
któremu wyznaczył zadanie sprawowania władzy na, wyzwolonych od Niemców, 
terenach polskich położonych na zachód od rzeki Bug. Zainstalowanie w Lublinie 
rządu PKWN miało przekonać zachodnich aliantów, że w Polsce istnieje tylko jedna 
siła mogąca przywrócić państwowość nad Wisłą. Stalin tak przekonywał premiera 
Wielkiej Brytanii W. Churchilla „[...] Nie znaleźliśmy w Polsce żadnych innych sił, 
które mogłyby stworzyć polską administrację. Tak zwane organizacje podziemne, 
kierowane przez Rząd Polski w Londynie, okazały się efemerydami pozbawionymi 
wpływów. [...]1.

Za deklaracją polityczną przyszły akty wykonawcze. Jednym z nich był ściśle 
tajny rozkaz, w którym Stalin nakazywał:

„[...] Uzbrojone oddziały „Krajowej Narodowej Armii” [chodzi o Armię Ludową, 
a nazwę prawdopodobnie wymyślili polscy komuniści – przyp. autor] podlegające 
Krajowej Radzie Narodowej, które pragną walczyć przeciw Niemcom – kierować 
do dyspozycji 1 Armii gen, Berlinga dlatego, żeby ich włączyć w szeregi Wojska 
Polskiego. Partyzanci zdają swoją starą broń dlatego, aby otrzymać nową i lepszą 
broń.

1 Powstanie Warszawskie 1944. Wybór dokumentów. Tom I. Preliminaria operacyjne, Natarcie Powstańców  
i opanowanie miasta 31 V – 4 VIII 1944, pod. Red. naukową Piotr Matusak, Warszawa 1997, s. 65
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powołany Resort Bezpieczeństwa Publicznego, a od 1 stycznia 1945 r. Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego – powszechnie zwane UB.

Na terenie powiatu radzymińskiego, a później wołomińskiego funkcjonowała 
struktura powiatowa w następującej obsadzie kierowniczej:

14.11.1944-15.04.1945 – Maj Stanisław4

11.05.1945-8.09.1945 – Szymanik Jan
22.08.1945-15.10.1947 – Mitko Aleksander
25.11.1947-30.10.1949 – Guriew Konstanty (pełniący obowiązki)
1.11.1949-14.01.1952 – Oleksiak Albin
15.01.1952-14.04.1953 – Andrzejewski Mieczysław
15.04.1953-14.08.1954 – Letkiewicz Wacław
15.08.1954-31.12.1956 – Zambrzycki Henryk

Sieć powiatową uzupełniały gminne urzędy.

W pierwszym okresie swojego istnienia siedzibą PUBP był Radzymin. Od 
stycznia 1945 r. pojawia się w dokumentach wskazanie, że siedziba powiatowa 
została przeniesiona do Wołomina. W pamięci pokoleń wołominian, zwłaszcza 
tych, którzy walczyli w szeregach Armii Krajowej lub Narodowych Sił Zbrojnych 
w pamięci pozostał budynek na rogu obecnych ulic Legionów i Sienkiewicz. Tu 
właśnie mieściła się siedziba UB.

W latach 1944-1956 działania powiatowe UB nakierowane były na:
- wykrycie i rozbicie oddziałów prowadzących walkę z drugim okupantem;
- prowadzenie kontroli nad tworzeniem się zrębów PRL poprzez inwigilowanie 

życia politycznego, organizacji społecznych, szkół;
- prowadzenie rozpoznania kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, 
- ustalanie członków podziemia z okresu okupacji hitlerowskiej i kontrola 

środowisk, w których przebywają;

Powyższe zadania realizowano głównie poprzez: pracę z agenturą, przesłuchania 
osób związanych z danym obszarem zainteresowania, poprzez wnikliwą analizę 
otrzymanych donosów.

Długoletnia praca organów bezpieczeństwa doprowadziła do wykrystalizowania 
się ogólnych tematów zainteresowań, które były realizowane przez powiatowe 
struktury. 

4 Aparat Bezpieczeństwa w Polsce. Kadra Kierownicza; tom I, 1944-1956, pod red. Krzysztofa Szwagrzyka, s. 
454-455

2. Ze względu na to, że hitlerowskie szpiegostwo stara się przeniknąć w szeregi 
(skreślony wyraz) na terytorium działań wojennych Armii Czerwonej i zostać na 
terytorium uwolnionej Polski pod pretekstem polskich oddziałów „Armii Krajowej” 
– Naczelne Dowództwo nakazuje:

Uzbrojone oddziały wchodzące w skład Armii Krajowej czy innych podobnych 
organizacji bezwarunkowo mające w swoim składzie niemieckich szpiegów 
– przy ujawnieniu natychmiast rozbroić. Oficerów tych oddziałów internować,  
a podoficerów i szeregowych skierować do samodzielnych zapasowych batalionów 
i Armii Polskiej. Broń odebraną z tych oddziałów zdawać do magazynów uzbrojenia 
Armii [...]

Podoficerów i szeregowych kierowanych do samodzielnych zapasowych baonów 
dokładnie badać i kontrolować w oddziale informacyjnym 1 Armii. Po zbadaniu  
i kontroli skierować do zapasowego pułku w Lublinie.[...]2. 

W myśl tego rozkazu w każdym oddziale AK lub innej organizacji niepodległościowej 
miał się znajdować hitlerowski szpieg, co sankcjonowało prawne {?} rozpoczęcie 
prześladowań poprzez wykrywanie i internowanie żołnierzy podziemia. Na efekty 
nie trzeba było długo czekać. Już 6 sierpnia 1944 r., na mocy tego rozkazu, zostali 
aresztowani żołnierze AK wchodzący w skład 8 Dywizji Piechoty3.

Od września do stycznia 1944 r. NKWD prowadziło działania nakierowane na 
aresztowanie osób związanych z niepodległościowym podziemiem. Wykorzystując 
informacje uzyskane: od polskich komunistów w okresie okupacji niemieckiej, od 
konfidentów współpracujących z sowieckimi organami po ich wkroczeniu oraz od 
samych aresztowanych członków podziemia w toku morderczych przesłuchań, 
kompletowało listy rozpoznanych członków oporu. Los schwytanych żołnierzy 
podziemia był tragiczny. Kadra dowódcza, która dalej konspirowała była skazywana 
na śmierć przez rozstrzelanie. Aktywni żołnierze byli wywożeni w głąb ZSRR, 
na Sybir; a rozpoznani za działalność z okresu okupacji niemieckiej - do kopalń  
w Borowiczach. Niektórzy zostali wcieleni do Armii Wojska Polskiego i przeszli 
szlak bojowy do Berlina lub Pragi. 

Pretekstem do wzmożenia represji była nieudana próba wykonania wyroku 
śmierci na milicjancie z Wołomina, który wskazywał członków podziemia 
funkcjonariuszom NKWD. Został on postrzelony przez żołnierza z wołomińskiego 
NSZ. Drugiego strzału nie oddano gdyż broń się zacięła.

Wkroczenie Armii Czerwonej i działania zmierzające do zainstalowania w Polsce 
komunizmu spowodowały potrzebę powołania sowieckiego odpowiednika NKWD. 
Wzorując się na radzieckim, totalitarnym systemie sprawowania władzy, został 

2 Szyfrogram J. Stalina do Dowódców Frontów i NDWP, 1 AWP. Polecenie likwidacji struktur organizacyjnych 
AK na terenie wyzwolonych ziem polskich na wschód od Wisły, z 31 lipca 1944 r. [w] F. Gryciuk, P. Matusak, 
Represje NKWD wobec żołnierzy podziemnego Państwa Polskiego w latach 1944-1945. Tom I. Wybór źródeł, 
Siedlce 1995, s. 108

3 Meldunek z rozbrojenia oddziału AK został zaprezentowany w „Roczniku Wołomińskim” Tam VIII, s 281-283.
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21 R.O. „Jordan” kontakty z państwem Izrael, 
figurantów 20, aktywu nie ustalono.

1 1 -

22 R.O. Creda” – kler, figuruje 24 osoby, aktywu 10 
osób

- - -

23 R.O. Organizacje przykościelne; figuruje 3085 
osób

4 2 2

24 R.O. „Zakony” – figuruje 140 osób, aktywu nie 
ustalono.

1 1 -

25 R.O. Kościół prawosławny /białogwardziści/ 
figuruje 31 osób, aktywu w R.O. Biali.

- - -

26 R.O. „Biali” mniejszość narodowa nacjonaliści; 
figuruje 31 aktywu

27 R.O. „T.O.N.” Tajne organizacje nauczania; 
figuruje 63 osoby, aktywu nie ustalono.

2 1 1

28 R.O. „Szere Szeregi” Harcerstwa, figuruje 11 
osób, aktywu …..

7 - -

28 R.O. „Wici”; figuruje 11 osób, aktywu nie ustalono. - - -
Na podstawie: WYKAZ prowadzonych rozpracowań obiektowych / środowiskowych / 

przez poszczególne Referaty P.[owiatowego] U.[rzędu] B.[ezpieczeństwa] P.[ublicznego] 
w Wołominie, a obecnie podzielonych grupie St.[arszych] Ref.[erentów] i Ref.[erentów] 

przy kierownictwie P.U.P.B. do dalszego kontynuowania wg. niżej nakreślonego 
schematu. do dalszego kontynuowania. Wołomin dn. 10.VI.1952 r.

Armia Krajowa i powiatowa Delegatura Rządu na Kraj
Rozpracowanie prowadzone wobec byłych żołnierzy Armii Krajowej związane 

było z przejęciem zadań po NKWD. Najpełniej uwidacznia to jeden z pierwszych 
meldunków sporządzony przez powiatowe UB z 25 stycznia 1945 r.5

„Wpływ A.K. sięga swemi korzeniami – do urzędów gminnych i M.Ob. [Milicji 
Obywatelskiej – przyp. autor] w poszczegulnych6 [zgodnie z oryginałem – przyp. 
autor] miejscowościach powiatu. Na spisie podejrzanych i poszukiwanych czł. 
A.K. 35. ludzi. Ostatnio w gminie Ręczaje była rozrzucona ulotka, nawołuca do 
niewykonywania słóżby wojskowej, podpisana „Komenda Nadzorcza”. Wnioski, że 
A.K. ma pewne wpływy w tej gminie. Natomiast w gminie Jadów zaszły wypadki 
podszywania się czł. A.K. pod płaszcz M.O. Zabrali gospodarzowi konia. Dużo 
dawnych akowców – kturzy poszli za Wisłę, obecnie wracają na tereny powiatu 
Radzymin.[...]

Aresztowano: czł. A.K. 5. Zakończono śledztwo, w sprawie 2ch. 3ch 
niezakończono.

Sawicki Leopold s. Stanisława p/s. „Dąbrowski” ze wsi Dąbrowa pow. Radzymin 
przechowywał u siebie materiały A.K. w jego domu znajdowała się konspiracyjna 
kwatera. Sprawa załatwiona.

5 BU IPN sygn. 0206/198, Raport, s. 82-83
6 Zachowano oryginalną pisownię.

L.p. Kryptonim sprawy, nazwa środowiska 
rozpracowywanego i ilość ustalonych figurantów i 
ilość aktywu

Ilość 
informatorów

Z tego obsługują
Ref. PUBP Ref. Gm

1 R.O. „Rzeka” - b. org. A.K. figuruje 259, aktywu 
18.
R.O. „Monopol” zrzutowiska org. A.K., figuruje 85, 
aktywu 9.

11 3 8

2 R.O. „Ocean” - org. Win, figuruje 32 aktywu 11 1 1 -
3 R.O. „Obudziciel” – P.S.L. Mik. Figuruje 460 osób, 

aktywu 50
4 4

4 R.O. „Bataliony Chłopskie” - figuruje 59 osób, 
aktyw nieustalony

3 3 -

5 B. bandy Win-y Łysego, braci Bogackich, 
Młodziankowie, Zachodniaki, Organizator, 
Ręczajaki, Strachowiaki, Pogorzelaki i meliny 
Roja, mieszane A.K., P.S.L., Win – figurantów 
163, aktywu 53.

7 - 7

6 R.O. „Stronnictwo Pracy”, figuruje 32 osoby, 
aktywu …
W.O. „Wisła” org. S.N., figuruje 72 osoby, aktywu 
24

1 1 -

7 R.O. „Zdrajcy” org. NSZ, figuruje 152, aktywu 17 3 2 1
8 R.O. „1” – Niemiecki aparat bezpieczeństwa: 

gestapo, V-D i ich współpracownicy – 86, aktywu 
nie ustalono

- - -

9 R.O. „Targowica” prac. Oddz. II i ich agentura; 
figurantów 34, aktywu 7 osób

1 1 -

10 R.O. aparat administracji państwowej do 1939 r. 
i policja granatowa: figuruje 70 osób, aktywu nie 
ustalono

3 - -

11 R.O. „WRN” figuruje 15 osób, aktywu 3 osoby 1 1 -
12 R.O. „P.P.S. – praw. i wykluczeni z b. partii P.P.R., 

P.P.S., i P.Z.P.R. – figuruje 167 osób, aktywu 2 
osoby

3 2 1

13 R.O. „Columbia” kontakty z USA; figuruje 120 
osób, aktywu 2

- - -

14 R.O. „Św. Jechowy” figuruje 136 osób, aktywu 10 1 1 -
15 R.O. „Mariawici” figuruje 30 osób, aktywu nie 

ustalono
- - -

16 R.O. „Baptyści” – figuruje 19 osób, aktywu nie 
ustalono

- - -

17 R.O. „Wolni badacze pisma św.” Figuruje 24 
osoby, aktywu 4

- - -

18 R.O. „Zachód” repatrianci cywilni i wojskowi – 
figuruje 830 osób, aktywu 9 osób

2 2 -

19 R.O. „R.A.F.” – figuruje 2 osoby, aktywu 1 osoba. - - -
20 R.O. „Wyspa” kontakty z Anglią; figuruje 58 osób, 

aktywu 2.
- - -
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Także do powiatowego UB w Wołominie zaczęli się zgłaszać ludzie, zmęczeni 
ciągłym ukrywaniem się i chcący rozpocząć spokojne życie. Wśród nich był Józef 
Piotrowski. Jego wizytę tak opisano w aktach UB:

„[...] w dniu 23 IX. 45 r. zgłosił się do Pow. U.B.P. członek A.K. w stopniu st. 
sierżanta Piotrowski Józef i oświadczył, że był członkiem A.K., ale obecnie ma dość 
tego wszystkiego, ponieważ dowództwo oszukiwało ich do tej pory i, że on z tym 
wszystkim zrywa i chce być lojalnym obywatelem obecnej Polski Demokratycznej, 
na dowód tego, że nie tylko mówi, ale i tak myśli wyjaśnił i wskazał miejsca gdzie 
był zachowany skład broni A.K. w ilości 3 R.K.M., 8 K.B. 30 szt. granatów,1500 
szt. amunicji, poza tym podjął się skontaktować z resztą członków A.K. i wpłynąć 
aby wyszli z konspiracji. Jednocześnie rozkonspirował jednego członka A.K., 
który przebywał w areszcie Pow. Urzędu Bezp. Publ. w Wołominie Zyskowskiego 
Jana, który po krótkiej rozmowie przyrzekł zdać swą broń i następnego dnia po 
zwolnieniu przyniósł do Gm. U.B.P. w Tłuszczu 1 K.B. oraz oświadczył, że będzie 
starał się w jak najkrótszym czasie zebrać wszystkich czł. A.K. i wpłynąć aby się 
rozkonspirowali”10. 

Atmosfera zagrożenia przekładała się także na bardziej tragiczne zachowania. 
Oto 13 lutego 1946 r. do Gminnego UBP zgłosił się były członek AK, który ujawnił 
funkcjonariuszom przynależność organizacyjną do okupacyjnego NSZ kilku 
gospodarzy: Sasina Władysława z Chrzęsnego, Salwina Czesława z Mokrej 
wsi (dowódca oddziału), Pawełasa Wojciecha z Mokrej Wsi, Urynowicza Jana  
z Mokrej Wsi. Wymienieni mieli utrzymywać kontakt ze Stanisławem Brodzikiem 
z Sulejowa11. W tym samym raporcie wskazano, że pod obserwacją znajduje się 
restauracja Zielińskiego w Wołominie przy ul. Warszawskiej, do której schodzą się 
byli członkowie AK i NSZ. Innym miejscem w Wołominie, w którym jak wynikała 
z rozpoznania gromadzili się byli członkowie organizacji podziemnych, był 
klub sportowy, kolejowy „Huragan”. W celu wniknięcia w środowisko, UB-owcy 
zwerbowali ps. „Jarzy”, byłego członka A.K., który powrócił z sowieckich łagrów. 
Współpraca nie trwała długo, gdyż agent bez uprzedzenia uciekł na Ziemie 
Odzyskane12.

W kręgu zainteresowania znaleźli się także byli pracownicy przedwojennego 
wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. W dniu 28 maja 1946 r. zameldowano 
o ustaleniu danych dwóch pracowników przedwojennej dwójki – pracowników 
Oddziału II Sztabu Głównego WP – tj. Sasina Kazimierza, b. czł. A.K., członka 
PSL i organizatora „Wici” zam. Stryjki gm. Tłuszcz i Niedźwieckiego, pracownika 
Starostwa13. Podjęto także próbę ustalenia pracowników wywiadu z okresu okupacji. 
Już w czerwcu 1946 r. meldowano, że ujawniono Rosińskiego Leszka i Jana 

10  BU IPN sygn. 0206/198 s. 382. Sprawozdanie
11  BU IPN sygn. 0446/7 s. 32 Raport Operacyjny
12  BU IPN sygn. 0206/406 s. 204. Sprawozdanie.
13  BU IPN sygn. 0446/7 s. 125 Raport Dekadowy.

Butwiłło jerzy syn Witolda p/s „Bejuł” ur. Suniniec woj. Poleskie, ostatnie miejsce 
zamieszkania Warszawa Praga. Czł. A.K. od 1943 r. do czasu aresztowania przez 
por. Światłe. Pracował w. II. agentem wywiadowcą. Obecnie śledztwo zakończono 
– znajduje się w areszcie Pow. Urz. B.P. w Wołominie.

Ciok Karol7 s. Stanisława Wel Mirski p/s. „Mirski”, „Wołodyjowski” „Lew”. Czł. A.K. 
stopień porucznika. Od 1939 r. do czasu aresztowania ukrywał się pod nazwiskiem 
Mirski Karol p/s „Mirski”. W czasie śledztwa zeznał że niemógł złamać przysięgi – 
kturą złożył przed swojem d-cą p/s. „Odrowąż” /zaznaczam że człowiek ktury się  
i krył pod p/s „Odrowąż” był komendantem „Ośrodka” Tluszcz. Kryptonimu „Burak”. 
Ostatnie m. zam. we wsi Międzyleś p. Radzymin.

Kożyb Jan8 s. Jana ur. wieś Królików pow. Konin, woj. Poznańskie. Miejsce 
zamieszkania do aresztowania: Wieś Ulasek gm. Kobyłka pow. Radzymin. Czł. A.K. 
„Szczapa” zastępca kom. Ośrodka Tluszcz „Odrowąża” zeznaje że w kroczenia 
czerw. Armii pełnił funkcję kom. III ośrodka Tłuszcz. W stopniu p-porucznika.

Zaborowski poszukiwany przez sow. K.W. [sowiecki kontrwywiad – przyp. autora] 
zatrzymany przez M.Ob. w Kamieńczyku pow. Radzymin.[...]

Pozostający na wolności byli żołnierze AK w dniu 3 maja 1945 r. zamanifestowali 
w Wołominie przywiązanie do prawowitego rządu polskiego pozostającego na 
emigracji w Londynie. Tego dnia na murach miasta pojawiły się napisy „AK żyje” 
oraz jeden napis „Rząd emigracyjny żyje”9

Władze komunistyczne, widząc niesłabnącą aktywność konspiracji 
niepodległościowej, wykonały działanie zmierzające do przeprowadzenia amnestii 
wobec ukrywających się jeszcze członków b. AK. Wykorzystano sytuację związaną 
z aresztowaniem Jana Mazurkiewicza ps. „Radosław” dowódcy zgrupowania  
z Powstania Warszawskiego. Mazurkiewicz stanął na czele tzw. Centralnej Komisji 
Likwidacyjnej AK. 8 września 1945 r. zwrócił się do AK-owców z apelem o ujawnienie 
się i skorzystanie z amnestii.

Na apel Mazurkiwicza odpowiedziało około 50 tysięcy AK-owców. Władza 
wykorzystała ten fakt do przeprowadzenia wielkiej akcji propagandowej. 

7 Ciok Karol jest wymieniany jako żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych ps. „Wołodyjowski”. Był dowódcą I batalionu 
NSZ w pow. Węgrów. W okresie okupacji mieszkał w Nojszewie. Po wojnie aresztowany i skazany na 10 lat 
pozbawienia wolności, karę odbywał w Warszawie i Wronkach, Po zwolnieniu z więzienia zamieszkał w Strudze 
koło Marek. Por. Tadeusz Tomaszkiewicz, Czesław Mroczek, Zygmunt Klem, Tadeusz Sobiepanek, Jan Zalewski, 
Zygmunt Sowa Narodowe Siły Zbrojne pow. Węgrów 1942-1950, Warszawa 1993 s. 15.

8 Właściwe nazwisko Jan Estkowski. Aresztowany przez NKWD 17 grudnia 1944 r. w miejscowości Zakrzew 
razem z Józefem Bieńkiem ps. „Romański” z przywódcą wołomińskiego NSZ i szefem Wydz. VI - propagandy 
Okręgu .I Warszawa –miasto. Informacja biograficzna o Janie Estkowskiem została opracowana przez Marcina 
Ołdaka i opublikowana w „Roczniku Wołomińskim” Tom VII, 2011, s. 491-493. Informacja w Raporcie błędnie 
identyfikuje Ulasek jako miejscowość koło Kobyłki. W rzeczywistości chodzi o Ulasek koło miejscowości Stryjki 
gm. Tłuszcz. Może to być spowodowane błędem funkcjonariusza UP lub dezinformacją podaną przez samego 
Estkowskiego. Jan Estkowski był przetrzymywany w Wołominie i w Warszawie w więzieniu przy ul. 11 Listopada. 
Skazany w 1945 r. na 5 lat więzienia. Po amnestii zwolniony z więzienia we Wronkach. W lipcu 1947 r. powrócił 
do swojego prawdziwego nazwiska.

9 BU IPN sygn. 0446/7 s. 165, Raport w sprawie I-go Maja.
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Ustalono również dalsze miejsca odbierania zrzutów ich magazynowanie  
i przetransportowywanie.”17. 

W tym samym okresie zatrzymano Krzciuka Daniela ps. „13”. Wymieniony zeznał, 
że w lutym 1943 r. został zwerbowany do K.B. /Korpus Bezpieczeństwa/ przez 
kpt. policji granatowej, gdzie posługiwał się ps. „Karbiński”. Wymieniony otrzymał 
zadanie pracy organizacyjnej na terenie powiatu radzymińskiego, noszącego 
w KB kryptonim 4a, a w szczególności werbowanie nowych członków wśród 
policjantów granatowych. W przypadku gdyby zabrakło odpowiednich ludzi do pracy  
w organizacji miał go wspomóc delegat rządu londyńskiego – Borkowski18 osobami 
z Batalionów Chłopskich. W maju 1943 r. Krzciuk przeszedł do kontrwywiadu AK  
i w oparciu o policjantów zorganizował własną sieć informacyjną. Należeli do niej:  
z Jadowa komendant posterunku Czarnecki, z Wołomina sekretarz policji granatowej 
Chełkowski, z Radzymina z-ca Komendanta Posterunku ps. „Wilk”: i z Tłuszcza 
z-ca Komendanta Posterunku ps. „Sęp”. Wymienieni we własnym zakresie mieli 
zorganizować dalszych współpracowników. 

W posiadaniu funkcjonariuszu UB były dokumenty archiwalne utworzone 
przez Armię Krajową. Na szczeblu powiatowym podjęto próbę rozszyfrowania 
pseudonimów i ustalenia powojennych miejsc przebywania ustalonych osób.  
Z analizy materiałów wynika, że UB-owcy mieli z tym duże trudności. 

Niemniej przy okazji odnalezienia okupacyjnego raportu Henryka Radziszewskigo 
ps. „Mściwój”, kierownika kontrwywiadu AK z terenu Obwodu, podjęto na szeroką 
skalę czynności śledcze. W raporcie, którego adresatem miał być gen. „Bór”, a który 
to raport miał być przekazany drogą poza służbową, „Mściwój” oskarżył komendanta 
Obwodu radzymińskiego AK kpt. Edwarda Nowaka ps. „Jog”, o wydanie rozkazu 
likwidacji osób współpracujących z partyzantką radziecką.

Aktem oskarżenia objęto Kajetana Fijałkowskiego ps. „Rafał” i Wacława 
Wierzbę ps. „Odrowąż”. W toku śledztwa przesłuchiwano oskarżonych, rodziny 
osób zabitych w czasie akcji AK i żołnierzy AK. Przesłuchania nie skupiały się na 

17 Wymienione w raporcie kryptonimy to nie nazwy plutonów P.P. lecz nazwy placówek zrzutowych. Placówka 
„Czajnik” znajdowała się 8 km na północny wschód od stacji kolejowej w Tłuszczu koło wsi Mokra wieś. W nocy 
z 14 na 15 września 1943 r. dokonano na nią zrzutu ekipy cichociemnych w składzie: ppor. Kujawiński Stanisław 
ps. „Wodnik”, ppor. Żakowicz Józef ps. „Tabu”, ppor. Makarenko Anatol ps. „Tłok” oraz 6 zasobników i 1 paczkę. 
Placówka „Imbryk” znajdowała się 15 km na północny zachód od stacji kolejowej Tluszcz, w pobliżu wsi Dąbrowa 
koło Dąbrówki. W nocy z 9 na 10 kwietnia 1944 r. dokonano na placówkę zrzutu 4 cichociemnych tj.: mjr. Runge 
Tadeusza ps. „Osa”, kpt. Łastkowskiego Benona ps. Łobuz”, ppor. Bałuka Stefana ps. „Starba” i kpr. Wańka 
Henryka ps. „Pływak” oraz pasy z dolarami dla Komendy Głównej AK i Delegatury Rządu. Placówka „Stolnica” 
znajdowała się 7 km na północ od Radzymina, koło wsi Sokołówek. Załoga placówki czuwała trzykrotnie.  
W nocy z 5 na 6 stycznia oraz 24 na 25 lutego 1944 r. nie zostały przeprowadzone zrzuty. Dopiero zrzut w nocy 
z 30 na 31 lipca 1944 doszedł do skutku. Cichociemnych i pieniądze przyjął oddział AK z Legionowa, z I Rejonu 
VII Obwodu Okręgu Warszawskiego AK. Placówka „Garnek” znajdowała się 8 km na północny zachód od stacji 
kolejowej Wyszków. Na placówkę w nocy z 16 na 17 września 1943 r. dokonano zrzutu cichociemnych: por. 
dypl. Rachwała Bronisława ps. „Glin”, pchor. Dekutowskiego Hieronima ps. „Zapora” i ppor. Smolaka Kazimierza 
ps. „Nurek”6 zasobników, 1 paczkę i pasy z pieniędzmi. Informacje za: K. Bieniecki, Lotnicze wsparcie Armii 
Krajowej, Kraków 1994

18 „Borkowski” był pseudonimem Franciszka Kominka z Turza, w okresie okupacji niemieckiej pełniącego funkcję 
Powiatowego Delegata Rządu na Kraj. 

Rajcherta, obaj z Radzymina, jako byłych „dwójkarzy”. Rozpoznanie tej struktury 
państwa podziemnego było ważnym zadaniem dla UB, z powodu obeznania 
konspiratorów z technikami zbierania informacji i sposobów ich przekazywania. 

W kolejnych latach zmieniły się priorytety w bieżącej pracy ubecji. W roku 1947 
siły miejscowego UB były wykorzystywane do bieżącej walki z niepodległościowym 
podziemiem, zaś w okresie 1948-1949 do walki z ugrupowaniami politycznymi. 
Na pierwszy plan wysunęła się kwestia rozpracowania Polskiego Stronnictwa 
Ludowego oraz usunięcie z PPS, a w mniejszym stopniu PPR, osób niewygodnych 
w procesie tworzenia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Do rozpracowywania 
środowiska poakowskiego przystąpiono na początku lat 50. XX w.

Dużą uwagę zaczęto przywiązywać do struktury przerzutów powietrznych, 
będącej w Armii Krajowej wyspecjalizowaną komórką do przyjmowania zrzutów 
alianckich, zarówno osobowych jak też w postaci sprzętu. W czerwcu 1950 r. 
raportowano14:

„Praca Ref. III tut. Urzędu w m-cu sprawozdawczym szła w kierunku 
rozszyfrowania konspiracyjnego lotniska i składu osobowego dowódców i ochrony 
tegoż obiektu. Po tej Linii uzyskano potwierdzenie agenturalne, że takowe lotnisko 
istniało w Zawiszynie15 gm. Jadów na polach chłopskich. Ustalono, że w ochronie 
lotniska był Pieniążek Kazimierz ps. „Moneta”. Zrzuty odbierał ps. „Kubeł”, bliższych 
danych brak. Pozostałej ochrony nie udało się rozszyfrować. Na gm. Małopole 
ustalono grupę b. czł. A.K. punktu przerzutowego pod dowództwem por. „Wicz”, 
który obecnie nie przebywa na tym terenie. Poza tym ustalono sekcyjnego tejże 
grupy wraz z podległymi mu ludźmi. Ponadto ustalono miejsce zam. byłego szefa 
wywiadu A.K.” Kontynuując rozpracowanie, w maju 1951 r. wszczęto sprawę 
obiektową kryptonim „Monopol”16. Przy tej okazji podano, że na terenie powiatu 
istniały przy wszystkich 4- ośrodkach A.K. plutony P.P. [przerzutów powietrznych 
– przyp. autor] noszące krypt. „Czajnik”, „Imbryk”, „Stolnica” i „Garnek”. Zdwóch 
[pisownia oryginalna – przyp. autor] pierwszych rozszyfrowano część dowódctwa 
[pisownia oryginalna – przyp. autor] i składu osobowego oraz przeprowadzono 
ustalenia i obecne miejsca zam. i pracy. Po tym zagadnieniu w dalszym ciągu 
nastawiono agenturę całego Urzędu mającą możliwości dotarcia do w/w osób. 

14 BU IPN sygn. 0446/1 s. 368 Raport sprawozdawczy.
15 Lotnisko polowe w Zawiszynie zostało założone w 1938 przez WP. W okresie okupacji zostało ono 

zmodernizowane przez Luftwaffe. W marcu 1944 r. załoga ochrony lotniska została rozbrojona w śmiałej akcji 
przez oddział NSZ z Wołomina, dowodzony przez Telesfora Badetkę. Tak wiec wiedza o istnieniu lotniska była 
powszechnie znana. Jednocześnie warto dodać, że w najbliższym rejonie lotniska nie był przeprowadzany 
żaden zrzut. 

16 BU IPN sygn. 0446/1 s. 285. Raport sprawozdawczy.
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Z materiału wynika, że skład osobowy SS został uzgodniony z rejonowym P.K.B. 
i zatwierdzony przez Delegata Powiatowego w dniu 5 lutego 1944 r.

Narodowe Siły Zbrojne22

Od samego początku działalności organów bezpieczeństwa, dużą rolę 
przywiązywano do ustalenia członków Narodowych Sił Zbrojnych z okresu 
okupacji hitlerowskiej, na terenie Wołomina i okolic. Z materiałów wynika, że  
w ręce bezpieki nie dostały się żadne dokumenty organizacyjne, a wiedza pochodziła  
z zeznań przesłuchiwanych konspiratorów [m.in.: Bogusława Wawrzynowskiego, 
Jerzego Świrczaka, Rolewicza Stanisława, Hofmana Józefa], od osób postronnych  
i z donosów informatorów. UB posiadało wiedzę, że do szeregów NSZ należeli:

- Tryc Józef – jeden z pierwszych członków NSZ na terenie Wołomina. Był  
w oddziale Telesfora Badetki, zginął pod Tłuszczem23.

- Tryc Mieczysław, brat Józefa.
- Stefan, ps. „Długi”. W 1944 r. postrzelił się przypadkowo w nogę. Był w oddziale 

Badetki.
- Trzepiński Jerzy.
- Ptasiński Jan ps. „Backin”.
- Ptasiński Józef /szewc/ ojciec Jana.
- Polak Roman. Po powrocie z Włoch w 1943 r. wstąpił do NSZ i był w drużynie 

Jana Ptasińskiego.
- ps. „Filistyn”. Po powrocie z Włoch w 1943 r. wstąpił do NSZ i był w drużynie 

Jana Ptasińskiego.
- bracia Zorkowscy, z których jeden noszący „Bocian” był wykładowcą i prowadził 

przeszkolenie wojskowe.
- Kieszkowski Kazimierz.
- Bunia Czesław – członek bojówki wojskowej, zajmował się kolportażem  

i podlegał „Januszowi”
- Rudziński Henryk. Odbierał przysięgę od członków organizacji, zajmował się 

kolportażem prasy. W 1943 r. został aresztowany w tzw. blokadzie Wołomina przez 
Niemców.

- Czapkiewicz Ziemowid – przeprowadzał werbunek młodych członków do 
swojego oddziału i przeprowadzał z nimi szkolenia.

- Wilkowski ps. „Wilk” z Mostówki. W jednym z dokumentów wymienione są 
faktyczne dane „Wilka” - Edward Domagalski, lecz bez określenia pseudonimu. 
Można uważać, że UB nie powiązało tych danych.

- Haberko – członek bojówki Majewskiego.
- ps. „Antoś”. Pracował w arbeitsamcie.

22 Przy opracowaniu części dot. NSZ skorzystałem z materiałów zgromadzonych w teczkach o następujących 
numerach sygnatur: BU IPN sygn. 0207/3367, BU IPN sygn. 255/137 t. 7, BU IPN sygn. 0203/4979, BU IPN 
sygn. 0203/4980, BU IPN sygn. 0255/137 t.6, BU IPN sygn. 0208/757, BU IPN sygn. 0446/8.

23 Chodzi o bitwę pod Jerzyskami.

samym wydarzeniu lecz także na uzyskaniu informacji o innych akcjach, które 
przeprowadzili żołnierze AK na terenie Obwodu radzymińskiego.

26 czerwca 1956 r. śledztwo zostało umorzone. W wyniku przesłuchania  
w charakterze świadków Stanisława Laskowskiego i Tadeusza Konopkę, 
należących w okresie okupacji do kierownictwa lokalnej struktury AL ustalono, że 
w lasach w okolicy Fidestu działało kilka grup partyzanckich oraz oddziały „Raboja”  
i „Czarnego Michała”. Oddziały te rekrutowały się z jeńców radzieckich, którzy nie 
podporządkowali się rozkazom GL/AL. W związku z powyższym, grupy te miały 
– zdaniem AL-owócw - charakter bandycki. W konkluzji uznano, że wymienieni 
dowódcy AK nie działali na tle politycznym i w ten sposób nie szli na rękę władzy 
państwa hitlerowskiego19.

Bataliony Chłopskie
Zgromadzone materiały odnoszące się do wojennej przeszłości ludowców są, 

w porównaniu z innymi organizacjami, znikome. Niemniej zostało odnalezione 
archiwum organizacyjnego Batalionów Chłopskich szczebla powiatowego.  
W okresie do 1950 do 1951 r. udało się ustalić powiatową i gminą strukturę oraz 
uzyskać od źródła ps. „Wierny” charakterystyki członków Komendy Powiatowej20: 
Gotowca Mariana s. Franciszka, Tlagi Franciszka, Śliwy Stanisława, Kominka 
Franciszka, Rytla Władysław. Poza tym na podstawie archiwaliów odtworzono 
powiatową sieć Straży Samorządowej (SS) kryptonim „Rekin”, którą dowodził 
Śliwa Stanislaw ps. „Kurzyński”. Ustalono, że w okresie okupacji niemieckiej,  
w poszczególnych gminach, Komendantami SS byli21: 

Tłuszcz – Perkowski Polikarp ps. „Wierzba”, „Badyl”, bez stopnia.
Klembów – Jachacy Jan ps. „Skiba”, kapral.
Ręczaje – Pyrzanowski Bronisław ps. „Rzecki”, nie służył.
Międzyleś – Laskowski Marian ps. „Leon”, plutonowy
Radzymin gmina – brak dowódcy.
Małopole – Fluks Polikarp ps. Samucha” st. ułan.
Kobyłka – brak dowódcy.
Jadów – Śliwa Jan ps. „Gruszka”, kapral. 
Strachówka – Wójcik Bolesław ps. „Wilczyński”, plutonowy.
Kamieńczyk – brak dowódcy
Zabrodzie – Kamiński Wincenty ps. „Rola”, st. szer.
Wołomin – brak dowódcy.
Radzymin miasto – brak dowódcy.

19 BU IPN sygn. 0207/6807 t. 3, s. 120-125
20 BU IPN, sygn. 0255/267, s. 53-61 Odpowiedź na pismo z 2.9.1950 r.
21 BU IPN sygn. 0255/267 s. 42-47;
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- Skiba Władysław
- Roszkowski.
- Kakitek Witold.
- Mieziencow Borys.
- Dzięcioł Jan z Jadowa.
- Maliński Kazimierz.
- Pawlak /brak imienia/ brat Kazimierza Pawlaka – prowadził szkolenie bojowe. 

Zajmował się też propagandą, opracowywaniem różnych pism organizacyjnych, 
jak również brał udział w poszczególnych akcjach bojowych. 

- Gilski Jerzy prowadził szkolenie bojowe
- Maciążek /nie miał dwóch palców/ prowadził szkolenie bojowe.
- Gonera Włodzimierz.
- Śluzek Jerzy.
- Szopa Mieczysław.
- Poddębski Tadeusz.
- Ferfecki Jerzy
- Leszek Jerzy.
- Chajęcki Jan.
- Myśliński Zdzisław.
- Burakowski Ryszard.
- Kurek Tadeusz.
- Kawka Mieczysław.
- Korzybski Stanisław.
- Ziomek.
- Prusator Zygmunt ps. „Ciapek” 
- Zawadzki Edmund.
- Makola Mieczysław.
- Błeszczyński.
- Libich Wacław.
- Zych Jan
- Zabłotniak.
- Szymborski Wacław.
- Cudny Jerzy.
- Cudny Wacław
- Kalinowski Aleksander ps. „Blady”
- Turlik
- Skas Jacek.
- Mąka Stefan.
- Downarowicz Adam z Tłuszcza.
- Warchoł Alicja z Tłuszcza.
- Makuła – sklep piśmienny w Wołominie.

- Bąkowski Ryszard - członek bojówki Majewskiego.
- Zielewski Lolek – członek bojówki Laskowskiego.
- Filipek Henryk – prowadził wywiad terenowy.
- Pilecki Zygmunt ps. „Zyzio” z oddziału „Janusza”
- Łukasik Piotr – w oddziale u Rudzińskiego. Zajmował się kolportażem
- Łukasik Kazimierz - Był w oddziale Telesfora Badetki, zginął pod Tłuszczem.
- Napłoszek Zbigniew ps. „Byk”
- Majchrowski Zdzisław ps. „Fuzi”.
- Kombolibus Zdzisław.
- Kombolibus Ryszard.
- Polkowski Zygmunt ps. „Łapka”.
- Krawczyk Henryk
- Koluszko
- Wojciechowski Zbigniew ps. „Czarny”
- ps. „Skes”
- Sadowski Stanisław
- Opania Tadeusz z Wyszkowa.
- Nachtman Jerzy.
- Mereczyński Jerzy.
- Myśliński Zbigniew.
- Meska
- Maciaszek Wojciech.
- Maciaszek Jan.
- Grabowski.
- Majewski Tadeusz; w okresie okupacji pracował w wołomińskiej elektrowni.
- Jastrzębski Jan ps. „Koguś”
- Hoffman Jan.
- Baniszewski Zygmunt ps. „Bania”
- Laskowski Władysław
- Bieniek Józef ps. „Romański”..
- Kupcza Stanisław ps. „Gruby”.
- Kupcza Antoni.
- Sikorski Wacław
- Rolewicz Stanisław ps. „Kruk”
- Bagiński Władysław, w 1943 r. Przeszedł do AK.
- Skołorzyński Stanisław. 
- Hoff Alfred.
- Zgorzelski Janusz.
- Ząbek.
- Sosiński Adam.
- Skiba Jerzy.
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Byli żołnierze konspiracji, aby ratować własne życie pozbywali się materiałów 
mogących ich obciążyć. Bezpowrotnie zostały utracone: fotografie, dokumenty, 
relacje. 

W zainteresowaniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego znalazły się również 
zagadnienia związane z przedwojennym życiem społecznym i gospodarczym,  
a także okupacją. W kontekście byłych żołnierzy konspiracji próbowano ustalać 
dane personalne członków oddziałów, miejsca gromadzenia broni, obsady 
drużyn przeznaczone do przyjmowania zrzutów. Praca prowadzona wielotorowo 
spowodowała, że UB jednak docierał do osób zaangażowanych w działalność 
konspiracyjną, odnajdowano dokumenty organizacyjne z lat wojny. Zebrane dane 
miały służyć, między innymi, do określenia przynależności organizacyjnej osób  
i ich wojennej aktywności. Zgromadzone informacje pochodzące z tych źródeł mogły 
być wykorzystane, jako materiały obciążające – w rozumieniu UB-owców, przy 
werbunku. Wydaje się, że żołnierze konspiracji niepodległościowej, w większości 
nie poddawali się tej presji i nie szli na współpracę z UB. 

- Zaręba – sklep Bata w Wołominie.
- Nachtman Maria.
- Urynowicz Jan z Mokrej Wsi.
- Pawełas Wojciech z Mokrej Wsi.
- Salwin Czesław.
- Sasin Władysław.
- Sakierski Wacław.
- Kamiński Stefan.
Ponadto w materiałach UB przechodzą osoby o pseudonimach: „Jacek” – 

komendant powiatowy NSZ, „Janusz” zastępca komendanta oraz „Ryszard 
Modlińki”. Danych tych osób nie udało się bezpiece ustalić. 

Przez UB w Szczecinie ujawnił się Telesfor Badetko, jako żołnierz NSZ.  
W warszawskich materiałach nie odnalazłem jakichkolwiek informacji pochodzących 
od Badetki.

Ważne informacje, z punktu widzenia dziejów wołomińskiego klubu sportowego 
„Huragan” przekazał w przesłuchaniu Jerzy Świrczak. Podał on, że: „Moja 
działalność w NSZ-cie na terenie Warszawy polegała na uczęszczaniu na wykłady, 
które były organizowane w celu zapoznania członków z bronią, przygotowywano ich 
do walki z bronią, mowa była też o powstaniu warszawskim, do którego nieustannie 
się przygotowywano. Zebrania odbywały się zazwyczaj na Grochowie, gdzie był 
magazyn broni wszelkiego rodzaju, broń tę używali wykładowcy w czasie zajęć. 
Miejsce gdzie był ów magazyn określić nie jestem w stanie, jednak mogę wskazać.  
Z organizacją NSZ z terenu Warszawy utraciłem łączność w końcu 1943 r. przestałem 
uczęszczać do szkoły i zamieszkałem w Wołominie. Mieszkając w Wołominie 
wstąpiłem do K.S. „Huragan”. Będąc członkiem „Huraganu” zorientowałem się, 
że na bazie tegoż klubu sportowego budowana jest organizacja NSZ. Po upływie 
krótkiego czasu powtórnie zostałem zwerbowany do NSZ-tu przez członka tegoż 
Klubu Kupczę Stanisława [St. Kupca został aresztowany i zamordowany przez 
Sowietów, 10 stycznia 1945 r.- przyp. autor] zam. Warszawska 22. Od tego czasu 
byłem czynnym członkiem NSZ-tu na terenie Wołomina. Posługiwałem się tym 
samym pseudonimem [„Romeus” – przyp. autor] co poprzednio.”

Podsumowanie
Spisanie pełnych i wiarygodnych dziejów konspiracji niepodległościowej z 

lat okupacji hitlerowskiej stało się, po zakończeniu wojny, niemożliwe. Nastanie  
w Polsce „władzy ludowej” i przejęcie kierowania państwem przez komunistów 
spowodowało, że wielu konspiratorów, będących w okresie okupacji członkami: AK, 
NSZ i BCh było, zagrożonych aresztowaniem, a nawet utratą życia. Nowa władza 
postawiła tych ludzi w roli wrogów, których należało bezwzględnie prześladować.

Siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. 
Wołomin, ul. Sienkiewicza 1
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Teresa Rogulska

Początki „Solidarności” w Zakładach Stolarki 
Budowlanej „Stolbud” Wołomin

Sierpień 1980 roku. Wracałam z rodziną z wczasów nad morzem przez 
Trójmiasto. Trwał już strajk w Stoczni Gdańskiej, który rozpoczął się 14 sierpnia. 
Ulice w Gdyni opustoszałe, tylko dużo patroli milicji i wojska. Z pociągu widać 
ciemną Stocznię Gdańską. Po powrocie do pracy okazało się, że w Stolarce nikt nic 
nie wie na temat strajku. Zebrało się nas kilkoro i zaczęliśmy zbierać wiadomości 
i rozprowadzać je wśród załogi.

Tymczasem w Gdańsku utworzony został Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. 
Spisano 21 postulatów, z których najważniejszym było utworzenie, niezależnych 
od władzy i pracodawców, związków zawodowych. Po podpisaniu Porozumień 
Sierpniowych Międzyzakładowe Komitety Strajkowe zostały przekształcone 
w Międzyzakładowe Komitety Założycielskie, których delegaci przyjęli statut 
rozstrzygający powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” – jednego, ogólnokrajowego związku o strukturze regionalnej.

Zaczęła się praca nie tylko nad zorganizowaniem związku, lecz także realizacją 
innych postulatów, między innymi ustaleniem wolnych sobót, wypłatą tzw. 
wałęsówki, rozprowadzaniem kartek żywnościowych.

W tym czasie stolarka zatrudniała ok. 2 tys. osób. Pracownicy zgłaszali chęć 
przystąpienia do nowych związków. Organizowaliśmy zebrania informacyjne na 
poszczególnych oddziałach produkcyjnych, audycje radiowęzła zakładowego,  
10 listopada 1980 r, „Solidarność” została zarejestrowana przez Sąd Wojewódzki 
w Warszawie.

12 listopada 1980 r., na otwartym zebraniu przedstawicieli działów, wyłoniony 
został Tymczasowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w ZSB „Stolbud” 
Wołomin w składzie: Jan Szubierajski, Zbigniew Chudy, Czesław Fabisiak, Zdzisław 
Mikołajczak, Tadeusz Boński, Kazimierz Sawicki, Jerzy Łokietek, Henryk Marczuk, 
Stanisław Nowak, Jan Kołodziejczyk, Teresa Rogulska, Zbigniew Przesław.

W jawnym głosowaniu wybrano Prezydium Tymczasowego Komitetu 
Założycielskiego w składzie:

Przewodniczący Prezydium - Jan Szubierajski
V-ce Przewodnicząca - Teresa Rogulska
V-ce Przewodniczący - Jerzy Łokietek
Członek - Tadeusz Błoński
Członek - Stanisław Nowak
Członek - Jan Kołodziejczyk

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
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się donosicielstwem. Kim byli informatorzy? W niektórych wypadkach mogę się 
jedynie domyślać, a niektórych jestem pewna, wiem kim byli. Donosicieli „amatorów” 
do dzisiaj spotykam na ulicy.

Zaczęły się wielogodzinne przesłuchania. Ponieważ w konspiracji lepiej było 
nie posiadać zbyt dużo informacji, nie wiedziałam gdzie drukowane są ulotki czy 
gazetki. Nie znałam drukarzy. Wszelkie kontakty mieliśmy bardzo ograniczone. Na 
przesłuchaniu szło się w zaparte, że się nic nie wie. Doprowadzało to do wściekłości 
przesłuchujących.

Na przesłuchania byliśmy wzywani do SB na ul. Okrzei w Warszawie. Oczywiście 
po wyjściu z przesłuchania mieliśmy „anioła stróża”. Przekonałam się o tym gdy 
„opiekun” poskarżył się Dyr. Naczelnemu, że po przesłuchaniu zamiast wracać do 
Wołomina zaczęłam robić zakupy i stanęłam w kolejce, w mięsnym na Targowej, 
a on musiał też stanąć.

Przesłuchania były coraz częstsze i coraz dłuższe.
30 sierpnia 1982 r. internowani zostali Stanisław Nowak i Jan Wołoszczuk.
17 września 1982 r. odbył się proces Tadeusza Cudnego, który był oskarżony  

o kolportowanie ulotek o treści mogącej wzbudzić niepokoje społeczne. Na 
szczęście został uniewinniony. Znaleźli się „świadkowie”, którzy poświadczyli, 
że T. Cudny wcale nie przyklejał ulotek tylko poprawiał już naklejoną, bo chciał 
przeczytać. Informację o Cudnym -  przekazał Wiatrakowi KO ”Strażnik”.

Wkrótce funkcjonariusze SB jeszcze bardziej się uaktywnili. Po wcześniejszych 
przesłuchaniach i kilkugodzinnych zatrzymaniach 4 listopada o godz. 14:00 
zostałam zatrzymana i osadzona w wołomińskim areszcie. Tam zastałam, też 
zatrzymaną, Elżbietę Smolis.

Muszę wyjaśnić, że zabrano mnie z domu, bo w tym czasie byłam na zwolnieniu 
opiekuńczym z powodu choroby moich dzieci (syn 10 lat, córka 7 lat).Razem ze 
mną mieszkała moja 79 letnia Mama.

Wieczorem do aresztu trafił Janek Szubierajski zabrany z pracy na drugiej 
zmianie.

Nie będę opisywała pobytu w śmierdzącej, brudnej celi. Z moją rodziną 
skontaktował się w nocy dzielnicowy R.S. i przez niego mąż podał mi gazetę  
(z wiadomościami z domu), papierosy, środki czystości. Dzielnicowy R.S. jeszcze 
raz mi pomógł, kiedy razem z Marylką Szubierajską chciałyśmy podać Jankowi 
leki na przeziębienie i papierosy. Wszyscy na komendzie uciekali na nasz widok, 
a zaczepieni przez nas byli przerażeni, tylko R.S. nam pomógł.

Po 48 godz. zostałyśmy zwolnione, natomiast Jan Szubierajski internowany. 
Radość ze zwolnienia nie trwała długo. Po 2 dniach tj. 8 listopada1982 roku 
zostałam internowana. Dlaczego? Na 10 listopada planowana była ogólnokrajowa 
akcja strajkowa. SB uznało, że organizuję strajk w Stolarce. O godz.20:00 Wiatrak 
i Pożarowszczyk przyszli po mnie do domu z nakazem internowania. Usiłowali 
mnie namówić do współpracy z SB, podpisania lojalki czyli zobowiązania, że będę 

Do dnia 12 listopada 1980 r. wolę przystąpienia do związku wyraziło 1050 
pracowników i cały czas podpisywane były deklaracje.

14 listopada 1980 r. wystąpiono o rejestrację organizacji w NSZZ „ Solidarność” 
Region Mazowsze.

Zaczęła się trudna praca organizacji struktur związku, podział majątku 
związkowego i związane z tym długie, często bardzo niemiłe narady z działaczami 
związku branżowego. Należało zorganizować biuro związku, przede wszystkim 
opracować statut związku i przeprowadzić wybory.

Wybory odbyły się wczesną wiosną 1981 r. Przewodniczącym Komisji 
Zakładowej został Jan Szubierajski, a zastępcą przewodniczącego KZ Elżbieta 
Smolis. Wybrane zostały komisje wydziałowe i mężowie zaufania. Zaczęła się 
konkretna, bieżąca praca związkowa, załatwianie spraw socjalnych pracowników 
i oczywiście zaopatrzeniowych. Działała międzyzwiązkowa komisja socjalna, 
komisja mieszkaniowa.

Mimo różnych stanowisk można było się porozumieć z dyrekcją ZSB.
13 grudnia 1981 r. został wprowadzony stan wojenny. Do Stolarki przyszedł 

komisarz płk Jan F.
Oczywiście działalność związkowa została oficjalnie zawieszona, ale działała 

tajna komisja zakładowa. Organizowane były dostawy żywności np. dżemów  
z Tarchomina, margaryny z Zakładów Tłuszczowych w Warszawie, a nawet żywych 
kur z Nowej Wsi.

Poza działalnością „aprowizacyjną” była działalność związkowa. Rozprowadzano 
gazetki – ”bibułę” – organizowano: tajne zebrania, zbiórkę składek, artykuły do 
podziemnej prasy, współpracę z innymi organizacjami.

Nie pamiętam daty, ale pewnego dnia przyszedł do mojego pokoju komisarz 
i zaczął rozmowę od informacji, że zostaje odwołany i „opiekę” nad zakładem 
obejmuje inny resort. Ostrzega mnie żebym uważała. Wtedy dotarło do mnie, że 
pan pułkownik wiedział o działalności związku i o mojej w nim roli. Z rozmowy 
wynikało, że akceptował naszą działalność.

Po odejściu komisarza, do Stolarki weszło SB. Głównymi „opiekunami” Stolarki byli 
Jacenty Wiatrak i Marian Pożarowszczyk. Została założona sprawa operacyjnego 
sprawdzenia o kryptonimie „Reszka” nr 36135, nadzorowana przez Wydz. VII 
Departamentu V MSW. Zostały zarejestrowane osoby związane ze sprawą tzw. 
figuranci: Szubierajski Jan (37576), Smolis Elżbieta (36165), Wróblewski Janusz 
(37023), Rogulska Teresa (37578), Nowak Stanisław (37577), Wołoszczuk Jan 
(37576) – dane z otrzymanej dokumentacji IPN.

W wykazie osobowych źródeł informacji wykorzystywanych w sprawie znaleźli 
się: TW „Tadeusz”, TW „17”, KO „Kadrowiec”, KO „Mirek”, KO „Strażnik”, KO 
„Kierowca”.

Oprócz powyższych, oficjalnie zarejestrowanych donosicieli (KO kontakt 
osobowy, TW tajny współpracownik), okazało się, że bardzo wiele osób zajmuje 
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Po zarejestrowaniu nas o 1 w nocy, zostałyśmy zaprowadzone do pawilonu 
żeńskiego. W sąsiednim pawilonie byli internowani panowie. Mimo późnej pory 
wszyscy czekali na nasz przyjazd. Przywitali nas, między innymi: Tadeusz 
Mazowiecki, Bronisław Geremek, Krzysztof Śliwiński, Stefan Niesiołowski, Józef 
Kuśmierek, Zygmunt Goławski, Andrzej Czuma, Piotr Mroczyk, Andrzej Bieliński, 
Jarosław Guzy, Stanisław Janisz, Stanisław Ugniewski, Dariusz Kupiecki.

W naszym pawilonie powitały nas internowane m. in. Lidia Urmiaż Grabowska 
lekarka, późniejsza posłanka i senator. Zostałyśmy zakwaterowane na I piętrze  
i ugoszczone przez koleżanki kanapkami oraz herbatą.

Jak wyglądał ośrodek odosobnienia? Był to Ośrodek Wczasowy „Gniewko” 
Mostostalu Wrocław. Pawilony 2-piętrowe i pawilon ze stołówką. Pokoje 3 osobowe. 
Na każdym piętrze łazienka (prysznice) i wc. 

Miedzy pokojami mogłyśmy się poruszać, ale wyjście z piętra było zamknięte. 
Wokół ośrodka byli uzbrojeni wartownicy, żołnierze i zomowcy. Posiłki otrzymy-
wałyśmy na stołówce, na którą byłyśmy prowadzone z obstawą. Pilnowały nas 
dodatkowo dwie „klawiszki”. Szczególnie jednej dobrze nie wspominam. Była 
wyjątkową zołzą. Wcześniej były przypadki pobicia przez nią internowanej. Raz 
dziennie mogłyśmy wychodzić na spacer po ośrodku, a raczej po jego wydzielonej 
części, oczywiście pod czujnym okiem „klawiszki” i wartowników.

Dołączyłam do uczestników lektoratu języka francuskiego prowadzonego przez 
Krzysztofa Śliwińskiego. 3 razy w tygodniu, spotykaliśmy się w kilkoro na stołówce 
i przez dwie godziny mogliśmy porozmawiać, przy okazji ćwicząc język. Była to 
też okazja do spotkania z Bronisławem Geremkiem i Tadeuszem Mazowieckim. 
Nieraz, jeżeli dyżur miało tzw. dobre zomo, można było spotkać się z internowanymi 
z drugiego piętra czy też z innego pawilonu. Należy zaznaczyć, że byli zomowcy 
i wartownicy, którzy ułatwiali nam kontakty z innymi osadzonymi i można było, za 
ich pośrednictwem, podać listy do wysłania z pominięciem cenzury.

Jak wyglądały dni w internowaniu? Pewną rozrywką było wyjście 3 razy 
dziennie na posiłki. Dużo czytałam. Wprawdzie biblioteka w ośrodku była marna, 
ale zawsze można było coś wybrać. Gazety, które przywozili odwiedzający,  
a w szczególności „Tygodnik Powszechny” czytałyśmy „od deski do deski” 
łącznie ze stopką redakcyjną. Od księdza Stanisława Grabowskiego i księdza 
Stanisława Kotulskiego dostałyśmy Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, 
Pismo Święte Nowego Testamentu z Księgą Psalmów. Był czas żeby przeczytać.  
No i rozmowy, dyskusje. Najważniejsze żeby czymś się zająć i nie myśleć o domu. 
A to było najtrudniejsze. Organizowałyśmy np. wieczory poezji. Poza tym robótki 
ręczne, haftowanie obrusu na ołtarz, obrazu Matki Boskiej (podobno jest na Jasnej 
Górze), robótki na drutach. Jak wspomniałam był lektorat z jęz. francuskiego i trzeba 
było odrabiać lekcje. W niedzielę mogliśmy zebrać się wszyscy na mszy świętej 
odprawianej przez księży Grabowskiego i Kotulskiego. 28 listopada odwiedził 
nas Biskup Ignacy Jeż. Opowiedział nam o pogrzebie Gai Kuroń, której śmierć 

przestrzegać prawa stanu wojennego. Namawiali męża żeby na mnie wpłynął. 
Grozili, że na niego też mają haki.

Miałam do wyboru albo kolaboracja z SB albo internowanie.
Podpisałam decyzję o internowaniu i miałam 5 minut na spakowanie się. 

Znów trafiłam do wołomińskiego aresztu. W celi zastałam dziewczynę z Kobyłki 
z wyrokiem, która miała za zadanie wyciągnąć ode mnie informacje w zamian za 
złagodzenie wyroku. Nic z tego nie wyszło i kiedy 9 listopada wywozili mnie do 
Pałacu Mostowskich w Warszawie, ta dziewczyna została wywieziona do więzienia 
na Olszynce Grochowskiej.

Strajk na 10 listopada został odwołany, ale o godz.10:05 została zatrzymana, na 
8 minut, taśma na wydziale maglarni. Przyczyną było wykręcenie bezpieczników 
na linii zasilającej taśmę produkcyjną. Przerwę tę spowodował Janusz Wróblewski.

W celi zastałam, zatrzymane dzień wcześniej, Hankę Ofrecht z Urzędu 
Gospodarki Morskiej i Elżbietę Budytę z Kombinatu Narzędziowego VIS. Moja 
znajomość z Hanią Ofrecht przerodziła się w przyjaźń aż do śmierci Hani 26.09.2010 
roku.

10 listopada po południu, milicja i ZOMO rozpędzało demonstrację Solidarności. 
Gaz łzawiący czułyśmy w celi, w Pałacu Mostowskich. Zatrzymano wszystkich, 
którzy znaleźli się w rejonie skrzyżowania ul. Andersa (wtedy Nowotki) z ul. Solidar-
ności (wtedy Świerczewskiego) i placu Bankowego, dawniej Dzierżyńskiego. 
Dokwaterowano nam 4 panie i od nich dowiedziałyśmy się, że zatrzymano 
wszystkich, którzy byli w barze „Gruba Kaśka”: klientów i personel.

Odniosłam wrażenie, że „klawisze” w tym czasie byli jacyś dziwni. Alkohol? 
„Prochy”?

O 4 rano dostałyśmy po kromce chleba i zapakowano nas do więźniarki. Zaczął 
się objazd po aresztach i zbieranie internowanych do Darłówka.

W areszcie na Żeromskiego była Anna Paśko z Huty Warszawa, na Cyryla  
i Metodego Małgosia Rakowiecka z Biblioteki na Koszykowej, na Grenadierów 
Ela Smolis.

Zaczęła się nasza ponad 20 godzinna podróż do Darłówka, na wąskich ławkach, 
bez picia, jedzenia, w 6 osób, w dusznym przedziale bez okna, na powierzchni ok. 
3 metrów kwadratowych. W drugim przedziale jechali więźniowie, którzy mieli trafić 
do więzienia w Płocku i we Włocławku. Z nimi jechał Krzysztof Korczak internowany 
w Darłówku, który wracał do obozu po załatwieniu spraw rodzinnych w Warszawie.

Jechaliśmy bez żadnego postoju. Konwojenci nie chcieli się zatrzymać, a żadna 
z mijanych komend milicji nie zgadzała się żebyśmy skorzystały z wc. Dopiero po 
zostawieniu więźniów, po ponad 15 godz. zatrzymaliśmy się w polu i pod karabinem 
mogłyśmy się załatwić.

Po północy dotarliśmy do Darłówka. I tak 12 listopada 1982 roku zaczęły się 
moje „wczasy pod lufą”, w Ośrodku Odosobnienia Internowanych ul. Słowiańska 26. 
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na wyglądzie i schodziła mi z drogi. Wiedziała, że ja wiem o jej donosach. Na 
miejsce R.L. przyszła pracownica bez żadnego pojęcia o organizacji i zarządzaniu. 
Wcześniej pracowała w kotłowni na stacji uzdatniania wody, trochę w laboratorium, 
trochę w płacach. Było to dla mnie dodatkowe obciążenie bo musiałam oprócz 
nadrabiania zaległości uczyć nową pracownicę. No i ciągle otrzymywałam 
ostrzeżenia żebym uważała. Po paru latach okazało się, że ci co ostrzegali mieli 
rację. Musiałam bardzo uważać. Byliśmy z mężem bacznie obserwowani w nadziei, 
że zrobimy choćby najmniejszy fałszywy krok. Po rozmowie w dniu internowania, 
mieliśmy w panach z SB zapiekłych wrogów.

Znów zaczęły się przesłuchania, przeszukania w pokoju biurowym. Do 
Wiatraka i Pożarowszczyka dołączył insp.Wydz.V-2 podchor. Krzysztof Giers, 
którego trudno opisać w prostych słowach, bo na usta cisną się słowa uznane 
za wyjątkowo obraźliwe. W połowie lutego1983 r. 12 osób zostało zatrzymanych 
w pracy i przewiezionych na komendę na przesłuchania. Oprócz mnie zabrano 
na przesłuchanie: Elę Smolis, Zdzisława Mikołajczaka, Janka Szubierajskiego, 
Aleksandra Kapicę, Ryszarda Dylewskiego, Janusza Wróblewskiego, Henryka 
Marczuka, Henryka Siwika, Jana Biadunia, Kazimierza Zycha, Leszka 
Mazurkiewicza. Przesłuchiwali esbecy z Warszawy między innymi ppłk. Grzegorz 
Bolesta, mjr Ryszard Jaszczura, kpt. Andrzej Ptaszyński. Znów podsuwali lojalki, 
wypytywali o działalność związkową. Oczywiście nikt nic nie wiedział, ale byli tacy 
co podobno podpisali lojalkę. Tak twierdzili esbecy, chcąc „napuścić” nas na siebie. 
Po kilku godzinach zostaliśmy zwolnieni.

W celu reaktywowania samorządu pracowniczego,18 lutego 1983 r. została 
wybrana komisja wyborcza w składzie: Jan Szubierajski – przewodniczący, Teresa 
Rogulska – z-ca przewodniczącego, Elżbieta Smolis – sekretarz oraz członkowie 
:Lucyna Suska, Stanisław Nowak, Zdzisław Mikołajczak, Polikarp Saks, Zenon 
Ratyński, Janusz Wróblewski.

13 i 14 kwietnia 1983 r. w związku z donosami o szkodliwej działalności 
niektórych członków komisji, przeprowadzono przeszukania w mieszkaniach  
J. Szubierajskiego, St. Nowaka i u mnie. Na rewizję przyszedł J. Wiatrak  
z uzbrojonym zomowcem i drugim esbekiem, którego nazwiska nie pamiętam. Na 
szczęście nie znaleźli gazetek, które dostałam dzień wcześniej do rozprowadzenia.

W dniach 22 – 27 kwietnia i 10 maja odbyły się wybory do samorządu 
pracowniczego tj. Rady Pracowniczej i wybrano delegatów ogólnego zebrania.  
W czasie wyborów SB bardzo się uaktywniło i chodziło za członkami komisji 
wyborczej. Ponieważ głosowanie odbywało się też na II zmianie, SB czekało na 
członków komisji pod zakładem. Ja wracałam do domu w obstawie dużej grupy 
pracowników II zmiany, a inni członkowie komisji wyszli z zakładu przez np. plac 
tarcicy.

W wyniku wyborów do samorządu weszli tzw. figuranci sprawy i 25 działaczy 
„Solidarności”. Zaczęło się organizowanie pracy Rady i układanie współpracy 

bardzo przeżyłyśmy. Miałyśmy wizytę delegacji z Ośrodka Pomocy Internowanym 
z panią Mają Komorowską. Przywiozła nam, między innymi, środki czystości. Była 
też wizyta Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, przed którą teren ośrodka 
był starannie czyszczony. Żołnierze nawet zrywali z drzew resztki liści żeby nie 
zaśmieciły chodników w czasie pobytu delegacji. Delegacja Czerwonego Krzyża 
sprawdzała w jakich warunkach przebywają internowani. Życie „urozmaicały” nam 
przesłuchania i rewizje w pokojach.

Ciągły stres zrobił swoje i pewnego dnia zaliczyłam atak serca. Zostałam 
zawieziona, w towarzystwie uzbrojonych konwojentów, na badanie EKG do stoczni 
w Darłowie. W ośrodku był jakiś lekarz, ale na co dzień opiekę lekarską miała nad 
nami internowana lekarka Lidia Urmiaż Grabowska.

W czasie pobytu kilkakrotnie byłam wzywana na „rozmowę” do komendanta 
obozu. Proponowano mi wyjazd na stałe z kraju, od ręki paszport, super pobyt za 
granicą dla całej rodziny itp. Były przypadki zgody na taką propozycję, ale większość 
kategorycznie odmawiała.

15 listopada przyjechał na widzenie mój mąż. Przyjechał razem z Janem 
Ofrechtem. Dostali zgodę na godzinną rozmowę z żonami. Widzenie odbywało się 
na stołówce, oczywiście w obecności „klawiszki” i uzbrojonych zomowców. Mogliśmy 
porozmawiać o zdrowiu dzieci i Mamy, podjętych przez męża działaniach w sprawie 
mojego uwolnienia, pomocy sąsiedzkiej i koleżeńskiej. Dopiero po zwolnieniu  
z internowania dowiedziałam się o wszystkim szczegółowo, ponieważ mąż robił 
codziennie notatki. Chorymi dziećmi i Mamą opiekowały się dr. Maria Nachtman 
i dr. Krystyna Dąbrowska. Rodzina pomagała w sprawach zaopatrzeniowych, 
również pomoc sąsiedzka, szczególnie Basi Laskowskiej była nieoceniona.  
W szkole p. Sasin i p. Haberska załatwiły dzieciom obiady. Chętnych do pomocy 
było dużo, łącznie z ks. proboszczem M. Jańczakiem, ale działali ostrożnie, żeby 
nie wytwarzać wokół naszej rodziny szczególnej atmosfery. Mąż złożył pisma 
interwencyjne w sprawie internowania do Rady Prymasowskiej i do KSMO na 
Mostowskich. Interweniował Biskup Bronisław Dąbrowski. Sprawa była trudna, 
bo strona przeciwna była wyspecjalizowana w zamykaniu, a nie zwalnianiu. 24 
listopada została zwolniona Ela Smolis. Mogłam przez nią przekazać wiadomości.

4 grudnia mąż przyjechał na widzenie ale go nie dostał, bo o 11:50 zostałam 
zwolniona z obozu. Szybkie pożegnanie z pozostającymi w obozie i pojechaliśmy 
okazją do Sławna i taksówką do Słupska. W Słupsku dowiedzieliśmy się, że nie 
ma biletów na autobus do Gdyni. Jednak po pokazaniu zwolnienia z obozu bilety 
się znalazły i zdążyliśmy na pociąg „Neptun” do Warszawy. W domu byliśmy około 
północy.

Do pracy wróciłam dopiero po Nowym Roku, musiałam się po tych „wczasach” 
podleczyć. W Sylwestra 1982 roku został zawieszony stan wojenny. W Stolarce 
w tym czasie brylował Wojciech K, szykował weryfikację. W moim dziale nastąpiły 
zmiany. Pracownica R.L. została przeniesiona do działu kadr. Bardzo straciła 
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W 1985 roku została utworzona w Wołominie komórka SB, więc było jeszcze 
więcej tzw. opiekunów.

Kolejne lata to normalna praca zawodowa, samorządowa no i związkowa, 
przeplatana akcjami protestacyjnymi. Organizowane były spotkania z działaczami 
związkowymi i ludźmi kultury. Funkcjonowała związkowa biblioteka i organizowano 
projekcje najnowszych filmów. Działania te niepokoiły władze. Dnia 18 listopada1988 r.  
w ZSB odbył się wiec protestacyjny w obronie Stoczni Gdańskiej. 13 grudnia 1988 
r. po uroczystościach niepodległościowych został zatrzymany na 30 godz. Zdzisław 
Bykowski. SB nie odpuszczało i kiedy w grudniu 1988 r. dyrekcja ZSB wystąpiła 
do SUSW o dopuszczenie mnie do spraw tajnych, nie wyrażono na to zgody gdyż 
jak napisano „negatywnie przechodzę w materiałach operacyjnych i pozostaję  
w operacyjnym zainteresowaniu”. W lutym 1989 roku Jan Szubierajski wszedł  
w skład Tymczasowego Zarządu Regionu Mazowsze. Do rozmów przy okrągłym stole 
i pierwszych, częściowo wolnych wyborów w roku 1989 doszło dzięki fali strajków  
w roku 1988, prowadzonych przez organizacje zakładowe NSZZ. W kwietniu 1989 r.  
NSZZ „Solidarność”, po ponownej legalizacji ,stała się Związkiem Zawodowym. 
W Stolarce zaczęła oficjalnie działać Solidarność, ale to nie była już ta sama 
Solidarność. W poprzednich latach byliśmy bardzo solidarni. Niestety ludzie, którzy 
weszli do związku po 1989 roku, w czasach legalnej działalności zachowywali się 
bardzo koniunkturalnie. Z Solidarności poza nazwą nic nie zostało. Wiele osób 
chętnie, acz w sposób nieuprawniony łączy swoje życiorysy z Solidarnością.  
O braku jakichkolwiek związków Solidarności z lat osiemdziesiątych i tej nowej, 
niech świadczy przykład odrażającej postawy działaczy. Kiedy w 1989 roku 
tragicznie zginął Janek Szubierajski, twórca wołomińskiej Solidarności, ludzi  
z nowej „S” nie stać było nawet na okazjonalny wieniec.

W 1989 roku powstała nowa „S”. Brakowało spontaniczności, uczciwości 
wewnętrznej jaką miała tamta pierwsza. Ta poszła w kierunku władzy, zaszczytów 
i pieniędzy. Ja usłyszałam od nowych działaczy, że jak chcę należeć, to muszę 
poprosić. Nie chciałam. W 1990 roku musiałam odejść z ZSB bo stałam, niektórym 
na drodze do awansów. Co jakiś czas są organizowane spotkania dawnych 
działaczy i internowanych, na które jestem zapraszana.

I kiedy mnie ktoś pyta czy warto było, mówię oczywiście, że było warto.

z Dyrekcją ZSB. Ponieważ zostałam sekretarzem Rady miałam, oprócz pracy 
związanej z zajmowanym stanowiskiem kierownika działu organizacji i zarządzania, 
obowiązki związane z organizacją funkcjonowania samorządu.

SB i jej współpracownicy byli cały czas aktywni. Na przykład 1 maja 1983 r.  
TW ”Tadeusz”, w restauracji Stylowa, przekazał Giersowi informacje dot. nabo-
żeństwa w kościele p.w. Św. Józefa Robotnika w Wołominie, którą celebrował 
kardynał Józef Glemp. Przekazał nawet moje słowa na temat kazania. Po latach 
dowiedziałam się, że kolega, który biegał na wszystkie msze, na wszystkie 
zgromadzenia przy krzyżach itd. był płatnym donosicielem.

19 maja 1983 r. znów przesłuchanie, ale na konkretny temat. Wcześniej każdy 
z nas dostał pocztą tekst rozmowy w Arłamowie Wałęsy z bratem. Stek bzdur 
spreparowany przez SB.

22 listopada 1983 roku został zniesiony stan wojenny. Wydawało się że będzie 
spokój, ale „opiekunowie” czuwali, a donosiciele byli aktywni. Donosili o wszystkim. 
Wiadomo było, że Rada Pracownicza, oprócz działalności statutowej, prowadzi 
tajną działalność związkową. My zaś już się chyba przyzwyczailiśmy do ciągłej 
obecności esbeków i „aniołów stróżów”.

W dniu 15 sierpnia 1983 roku członek samorządu Jan Szubierajski został 
zatrzymany, w czasie składania wieńca z szarfą „Solidarność ZSB Wołomin”,  
w Ossowie na cmentarzu żołnierzy poległych w 1920 roku. Dokonano przeszukania 
w mieszkaniu Szubierajskiego i znaleziono trochę ulotek. W związku z tym, jak 
napisał Wiatrak w raporcie „[…]należy dalej kontrolować zachowanie się figurantów 
i poszerzać rozpoznanie na obiekcie.[…]”.

W dniu 12 grudnia 1983 r., w budynku administracyjnym ZSB, odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Wydz.V-2 SUSW z niektórymi figurantami sprawy 
o kryptonimie „Reszka”. Ze strony SB byli mjr Ryszard Janczura, kpt Andrzej 
Ptaszyński. Spotkanie odbyło się w obecności Dyrektora ZSB Jurkiewicza  
i sekretarza komitetu zakładowego Cz. Urbaniaka. Spośród figurantów sprawy 
„Reszka” obecni byli członkowie Rady Pracowniczej, działacze byłego związku 
„Solidarność”: Elżbieta Smolis, Stanisław Nowak, Teresa Rogulska, Janusz 
Wróblewski oraz, przewodniczący Rady Pracowniczej, Leszek Mazurkiewicz. 
Tłumaczono nam, jacy to jesteśmy źli, że chcemy reaktywować Solidarność, 
która była przecież taka zła i tyle złego zrobiła, a teraz mamy taki dobry, branżowy 
związek i możemy w nim działać itd.,itp. My oczywiście na to, że my to nie związek, 
a Rada Pracownicza, która nie ma nic wspólnego z tamtym związkiem i jesteśmy 
reprezentantami załogi wybranymi w demokratycznych wyborach. Zostaliśmy więc 
stosownie pouczeni.

Cały czas byłam nękana przez SB. Kiedy w 1985 roku wystąpiłam o paszport 
to go dostałam z prawem jednorazowego przekroczenia granicy. Dopiero po kilku 
odwołaniach dostałam paszport taki, jak chciałam, tym bardziej było to ważne, że 
wyjeżdżałam z dziećmi.
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Warszawa 10 listopada 1982 r.zamieszki na ul.Świerczewskiego(obecnie 
Al.Solidarności)przy Placu Dzierżyńskiego (obecnie Plac Bankowy),po 

rozpędzeniu przez ZOMO manifestacji

Wybór dokumentów uzyskanych przez Teresę Rogulską z IPN
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Janusz Bublewski

Bankowość w Wołominie w okresie 1924 – 1949 r.

W połowie lat dwudziestych ubiegłego wieku, w Wołominie nastąpiło 
ożywienie gospodarcze. Wzrost popytu na towary i usługi przyczynił się do 
rozwoju drobnych zakładów przemysłowych, produkcyjnych i usługowych,  
a to wszystko spowodowało zapotrzebowanie na pieniądze, kredyty i gwarancje 
operacji finansowych. Niezbędne stały się instytucje finansowe mogące sprostać 
potrzebom mieszkańców Wołomina i okolic. Rozumiał to energiczny społecznik, 
proboszcz parafii wołomińskiej, ksiądz Jan Golędzinowski, który 12 grudnia 1926 r.,  
w Domu Ludowym, w Wołominie przy ul. Długiej 8, poprowadził Walne Zebranie 
Organizacyjne Kasy Rzemieślniczej Spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Wzięło w nim udział 28 osób. W tajnych wyborach wyłoniono Radę Nadzorczą  
i Zarząd Kasy. Prezesem Rady został ks. Jan Golędzinowski, a zastępcą kupiec 
Feliks Koprowicz. W skład Zarządu weszli Jan Andrycki, Wawrzyniec Narkiewicz  
i Antoni Gogut. Wkrótce do Kasy przystąpiło ok. 200 członków, z których każdy 
wpłacił po 50 zł. wkładu. W sumie udziały urosły do sumy ok. 20 tys. kapitału. Kasa 
została wpisana do rejestru sądowego i rozpoczęła swoją działalność 21 maja 1927 r. 

Aktywność kasy polegała na przyjmowaniu oprocentowanych wkładów 
oszczędnościowych, udzielaniu kredytów, gwarancji, poręczeń itp. Sprowadzała 
też surowce i narzędzia do produkcji rolniczej i  rzemieślniczej. Do wybuchu wojny 
1939 r. kasa, która w roku 1930 zmieniła nazwę na Powszechną Kasę Pożyczkową 
spółdzielnia z o.o., rozwijała się dynamicznie i  liczyła ok. 400 członków. W czasie 
wojny bank ograniczył działalność, zawieszając między innymi udzielanie pożyczek. 
Po wojnie Powszechna Kasa Pożyczkowa wznowiła funkcjonowanie obsługując 
rzemieślników, rolników i spółdzielców. W roku 1950 kasa połączyła się z Kasą 
Stefczyka w Poświętnym i zmieniła nazwę na Gminną Kasę Spółdzielczą. Mimo nie 
najlepszych warunków dla rozwoju rzemiosła liczba członków znacząco wzrosła, a w 
roku 1973 kasa zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy w Wołominie. Po transformacji 
gospodarczej, w latach osiemdziesiątych, nastąpił dynamiczny rozwój banku. 
Budowano nowe siedziby, powstawały nowe oddziały, filie i ekspozytury, a w roku 
1990 zmieniono nazwę na Bank Rzemiosła i Rolnictwa. W roku 1992 uzyskano 
zgodę na  prowadzenie działalności, na terenie całego kraju. Obecnie bank pod 
nową nazwą handlową „SK Bank” działa w kilkudziesięciu miejscowościach. 
Przezorne i sprawne zarządzanie spowodowało, że lokalna, parafialna kasa stała 
się znaczącym ogólnopolskim bankiem. 

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
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Kasa udzielała swoim członkom pożyczek, w miarę potrzeby gwarantowała ich 
wypłacalność, a także utworzyła fundusz wzajemnej pomocy udziałowców.

 W początkowym okresie działania zarząd kasy udzielił gwarancji wypłacalności 
mieszkańcowi Wołomina panu Napłoszkowi, który uzyskał koncesję Monopolu 
Solnego na hurtową sprzedaż soli. Jak poinformowano w „Głosie Powiatu 
Warszawskiego, Radzymińskiego, Mińska Maz. i Grójeckiego”, pan Napłoszek sól 
sprzedawał hurtowo, ale z Monopolem Solnym się nie rozliczył. W związku z tym 
Monopol zażądał pieniędzy od gwaranta i w efekcie kasa poniosła kilkutysięczne 
straty. W roku 1928 na ogólnym zebraniu członków postawiono wniosek likwidacji 
kasy, ale większość członków była temu przeciwna. Na nowego prezesa zarządu 
kasy wybrano Stefana Nasfetera, który energicznie zajął się jej uzdrowieniem. 
Między innymi wpłacił swój udział w wysokości 20 tys. zł. i uzyskał znaczną 
pożyczkę w Państwowym Banku Rolnym. Kasa stanęła  na nogi i w roku 1929 
jej obrót wyniósł 1.5 miliona zł. Mimo dobrych wyników finansowych w radzie  
i zarządzie kasy panowały animozje i niesnaski, które spowodowały ustąpienie 
S. Nasfetera ze stanowiska prezesa zarządu, a jego miejsce zajął A. Kępiński.  
W roku 1930 kasę przemianowano na Bank Spółdzielczy i znowu nastąpiły zmiany 
personalne, prezesem rady został Bronisław Lipski, prezesem zarządu ponownie 
został Mieczysław Czajkowski, a zastępcą A. Kępiński. Panowie z Rady i Zarządu 
prowadzili rozgrywki polityczne, a w praktyce bankiem zarządzał dyrektor Marian 
Zarębski. Bilans finansowy pod koniec roku 1930 wykazał znaczny deficyt banku. 
Szczegółowa kontrola odkryła fałszerstwa księgowe i defraudacje pieniężne. 
Wybuchła afera. Pokrzywdzeni udziałowcy i klienci banku oskarżali kierujących 
bankiem o brak nadzoru, nieuczciwość czy wręcz o złodziejstwo. Wtórowały im 
lokalne gazety. Przypomniano sobie o aferze solnej oskarżając F. Koprowicza  
o współudział w przywłaszczeniu pieniędzy z Monopolu Solnego. Z funkcji burmistrza 
Wołomina odwołano M. Czajkowskiego. Rozpoczęło się śledztwo prokuratorskie, 
które doprowadziło na ławę  oskarżonych Mieczysława Czajkowskiego, Antoniego 
Kępińskiego, Stefana Nasfetera i dyrektora banku Mariana Zarębskiego, którego 
sprawę wyłączono ze względu na jego ciężką chorobę. Sąd, po przesłuchaniu 
138 świadków, uniewinnił oskarżonych prezesów z zarzutu przywłaszczenia  
i niedbalstwa, obciążając całą winą dyrektora Mariana Zarębskiego, którego dalszy 
los nie jest znany. Natomiast Bank Spółdzielczy w końcu roku 1932 ogłosił upadłość 
i zakończył działalność. Upadek banku dotkliwie odczuło wielu mieszkańców 
Wołomina i okolic, którzy stracili swoje oszczędności. Poruszenie było tym większe, 
że szefami banku były osoby ogólnie znane i szanowane: burmistrz miasta, 
znany adwokat, właściciel ziemski. Wraz z upływem czasu zatarły się przykre 
doświadczenia i kiedy 1 grudnia 1934 r. przeniesiono z Radzymina do Wołomina 
Centralę Komunalnej Kasy Oszczędności pow. Radzymińskiego wielu mieszkańców 
powierzyło K.K.O. swoje oszczędności i obsługę finansową. Centrala i obsługa 
kasowa banku mieściła się na parterze budynku szkoły, na rogu ul. Wileńskiej 

Zanim jeszcze powstała kasa księdza Golędzinowskiego, jesienią 1924 r, grupa 
działaczy społecznych i gospodarczych Wołomina założyła Kasę Spółdzielczą 
z nieograniczoną odpowiedzialnością, wchodzącą w skład Związku Spółdzielni 
Polskich. Prezesem Rady został burmistrz Mieczysław Czajkowski, prezesem 
Zarządu Antoni Kępiński, a skarbnikiem i członkiem Zarządu Szymon Donde. Do 
kasy przystąpiło wielu kupców i drobnych przedsiębiorców wpłacając swoje udziały. 

Poświadczenie przystąpienia do kasy wzajemnej pomocy
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Dziś Komunalna Kasa Oszczędności pow. Radzymińskiego, mimo jeszcze 
przewlekłego kryzysu i biernoty ludności z miesiąca na miesiąc działalność swoją 
rozwija i zdobywa sobie coraz większe znaczenie i uznanie w społeczeństwie. 
Wynika to chociażby i z tego, że z dniem 1 grudnia 1934 r. otworzono Centralę 
Kasy w Wołominie jako w największym ośrodku skupienia ludności (14000) zaś  
w Radzyminie pozostawiono Oddział. Komunalna Kasa Oszczędności, na 
czele której stoi Dyrektor p. Olszewski Zdzisław postawił sobie za główny cel  
i zadanie szerzenie idei oszczędności i nauczanie oszczędzania szerokich warstw 
społeczeństwa. Toteż często są  wygłaszane odczyty, pogadanki, i prelekcje przez 
Dyrekcję K.K.O. do różnych grup społecznych, zwłaszcza wieśniaków, zrobiły swoje. 
Oddźwięk jak na dzisiejsze ciężkie czasy gospodarcze i wyjątkowo ubogą ludność  
w powiecie jest wprost pocieszający Wkłady oszczędnościowe od 1 stycznia 1935 r. 
do 1 kwietnia 1936 r. znacznie wzrosły i wynoszą obecnie grubo więcej ponad 161.000 
zł. Wymownie świadczą o pomyślnym rozwoju tej instytucji. Poza tem rachunki 
czekowe wynoszą około 20.000 zł. Ogólna suma pożyczek wekslowych wynosi 
158.000 zł. Z sumy tej udzielono w 1935 r. zł. 83.000 dla poszczególnych obywateli. 
Niezależnie od tego udzielono zł. 40.000 pożyczek wyłącznie rzemieślnikom. 
Pożyczek pod zastaw zboża zł. 10.000, na zakładanie sadów handlowych zł. 5.000, 
pod zastaw papierów wartościowych zł. 10.000, pożyczek hipotecznych zł. 17.000. 
Weksli do inkasa za 1935 r. przyjęto na sumę zł. 214.000. Obrót za 1935 r. wynosi 
zł. 4.800.000. Stały więc wzrost lokat i wkładów w zawarowanych przez pupilarną 
gwarancję K.K.O. jest dostatecznym sprawdzianem zaufania społeczeństwa powiatu 
Radzymińskiego do instytucji użyteczności publicznej jaką jest K.K.O."

Bank się rozwijał, przybywało udziałowców i klientów. Między innymi w banku 
swoje oszczędności, na koncie Nr 653, lokowało Towarzystwo Przyjaciół Wołominka, 
Sławka i okolic. Za zgromadzone pieniądze, jesienią 1936 r. zakupiono 2 place. 
Zaufanie do banku rosło i trwało to do pierwszych miesięcy 1937 roku kiedy to bank 
niespodziewanie upadł. Nie znane są przyczyny, być może kryzys, złe kredyty, 
a może złe zarządzanie? W banku pojawił się sędzia, komisarz, który przejął 
zarządzanie bankiem i zażądał od udziałowców dodatkowych wpłat na pokrycie 
strat. Część udziałowców zawiązała komitet, który rozpoczął działania mające na 
celu uratowanie banku i pieniędzy. Szef komitetu Piotr Rostkowski wystosował do 
wszystkich udziałowców dramatyczny apel:

„Udziałowcy upadłego banku wołomińskiego – Wszyscy musimy zdać sobie 
sprawę, że mamy i musimy pokryć straty upadłego banku. Czy kto chce czy nie 
płacić musi – innego wyjścia nie ma. Ale nie możemy być bezczynni i dać z siebie 
łupić skórę tak, jak tego chce nasz egzekutor. Powinniśmy się bronić, aby nas to jak 
najtaniej kosztowało. Mamy przed sobą dwie drogi: albo płacić po zł. 80 od udziału 
plus koszty egzekucyjne, a może później jeszcze raz tyle czy i nawet więcej, albo 
drogą polubownego układania się z wierzycielami banku. Ani przez chwilę nikt z nas 
nie będzie się wahał, tylko w dobrze zrozumiałym interesie swoim wskaże drogę 

i Długiej (obecnie Legionów). Okna zabezpieczono estetycznymi, ale solidnymi 
kratami z emblematami K.K.O. Bank reklamował się w miejscowych gazetach. 

 Propagował wśród mieszkańców i uczniów w szkołach nawyki oszczędzania,  
a grzeczną i  fachową obsługą przyciągał coraz większą liczbę udziałowców i klientów.

 Poniżej  artykuł o banku z 11 grudnia 1936 r., korespondenta nadzwyczajnego 
Polskiej Agencji Telegraficznej z powiatu radzymińskiego, mieszkańca Wołomina, 
pana Bolesława Bohusza (pisownia oryginalna):

"Rozwój działalności Komunalnej Kasy Oszczędności pow. Radzymińskiego
W żadnym powiecie bodajże społeczeństwo nie odczuło tak mocno kryzysu 

gospodarczego jak w Radzymińskiem. Odczuło go tem bardziej wówczas kiedy 
nastąpił krach instytucyj kredytowych (Bank Spółdzielczy w Wołominie), w których 
ludność chętnie lokowała swoje ciężko uciułane oszczędności, oraz gremialnie 
zapisywała się na udziałowców, biorąc kilka lub kilkanaście udziałów. Upadłość 
spółdzielni bankowych, wywołała wśród szerokich rzesz obywateli dziwną apatię 
i wielką nieufność do instytucyj oszczędnościowych. Czas jednak leczy rany.  
W roku 1929 założono Komunalną Kasę Oszczędności w Radzyminie jako instytucję 
o cechach użyteczności publicznej i pupilarnej gwarancji funduszów lokowanych. 

Ogłoszenie reklamowe K.K.O. powiatu radzymińskiego
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Uroczystość uruchomienia w Wołominie oddziału K.K.O. powiatu warszawskiego

Sala operacyjna K.K.O pow. Warszawskiego oddział w Wołominie

drugą, jako jedynie dla nas jak najkorzystniejszą. Na tej drugiej drodze będziemy 
mogli dopłatami po zł. 30 od udziału uwolnić się od gnębiącej nas zmory. Dlatego 
powołany na poprzednich zebraniach udziałowców Komitet działa w kierunku jak 
największego zaoszczędzenia  naszych skór. Ale żeby się akcja udała, żeby nas 
kosztowało jak najtaniej i jak najlepsze uzyskać warunki spłaty dopłat – musimy 
warunki uchwalone przez Ogólne Zebranie Udziałowców ściśle wykonywać  
i wszyscy do tej akcji przystąpić. Kto się z przystąpieniem do wspólnej akcji ociąga, 
ten szkodzi sam sobie i wyrządza krzywdę innym, bo część  udziałowców nic nie 
zrobi, natomiast wszyscy wspólnie możemy niewielkim stosunkowo kosztem pozbyć 
się tej zmory. Warunki uchwalone i przyjęte, czy też plan naszej akcji, zmierzającej 
do zlikwidowania pretensji wierzycieli banku przedstawia się jak następuje:

a) dopłata od każdego zadeklarowanego udziału wynosi zł. 30
b) dopłaty wnosić należy do K.K.O. w Wołominie na nasze konto N.770
c) dopłaty można wnosić nawet ratami po zł. 5 od każdego udziału miesięcznie 
    w ciągu pół roku
d) dopłaty wnieść musi każdy udziałowiec.
Żeby jednak Komitet wiedział, czy akcję w wyżej podany sposób prowadzić, 

czy też zaniechać i przez to samo skazać  udziałowców na dopłaty po zł. 80,  
a może i grubo więcej od każdego udziału – musi każdy udziałowiec zgłosić się 
do członka Komitetu p. Koprowicza (ul. Kościelna 12 – sklep) do dnia 20 kwietnia 
1937 roku, najpóźniej i wyrazić swoją zgodę na wspólną akcję obronną oraz chęć 
trzydziestozłotowej dopłaty od udziału choćby nawet ratami w okresie półrocza. 
Następnie ci wszyscy, którzy zgłoszą się do p. Koprowicza, proszeni są o przybycie 
na Ogólne Zebranie w dniu 25 kwietnia 1937 r., o godz. 13 do Sali Straży Pożarnej 
w Wołominie celem szczegółowego omówienia wspólnej akcji i dokładniejszego 
planu działania. Komitet nawiązał kontakt z Prezesem Sądu, Sędzią Komisarzem 
i z czynnikami, mogącymi mieć dla naszej sprawy korzystny wpływ. Jeśli wszyscy 
udziałowcy do wspólnej akcji nie przystąpią i tę przychylną dla nas okazję zmarnują, 
następstwa najbardziej przykre dla nas, wyłącznie z naszej winy konsekwentnie 
zapadną i nie będziemy mieli nic do powiedzenia. A więc do wspólnego szeregu, 
zgłaszać się wszyscy do dnia 20 .IV. 1937 r. u p. Koprowicza a 25.IV.1937 r. na  
Ogólne Zebranie. Przypominamy o uregulowaniu dwuzłotowych opłat od udziału 
na koszty związane z obroną naszych interesów.”

Działania Komitetu przyniosły pozytywny rezultat: K.K.O. Powiatu Radzymińskiego 
została przejęta przez duży bank działający od roku 1929, pod nazwą Komunalna 
Kasa Oszczędności Powiatu Warszawskiego. Bank posiadał oddziały w Pruszkowie, 
Piasecznie, Nowym Dworze i Jeziornie, a z dniem 1 lutego 1938 r. otworzył oddział 
w Wołominie. Na  uroczystość otwarcia  przybyli przedstawiciele władz Wołomina 
i K.K.O w Warszawie, a  także zadowoleni udziałowcy upadłego banku.

 Ksiądz Jackowski poświęcił pomieszczenia, pracowników i udziałowców nowy 
bank rozpoczął swoją działalność.
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 Komunalna Kasa Oszczędności w Wołominie wydała ulotkę informacyjną 
przedstawiającą zalety banku, zachęcając do oszczędzania i korzystania z usług 
K.K.O.
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K.K.O. w Wołominie działała nieprzerwanie do marca roku 1949 kiedy to dekretem 
z dnia 25 października 1948 r. Komunalne Kasy Oszczędności zostały przejęte 
przez państwo, przechodząc jednocześnie pod zarząd i nadzór Narodowego 
Banku Polskiego. W okresie działalności, odziałem K.K.O. w Wołominie kierowali:  
L. Wysocki, Stanisław Pikuliński, a 23.09.1941 r. kierownictwo oddziału 
powierzono Julianowi Milewskiemu, który w latach 1933 – 1937 pracował w K.K.O.  
w Ciechanowie, a następnie w Wołominie jako kancelista, zastępca kierownika 
i wreszcie kierownik oddziału. Przeprowadzona w oddziale, w lipcu 1940 r., 
lustracja stwierdziła, że w K.K.O. w Wołominie zatrudnieni są: kierownik Stanisław 
Pikuliński, z-ca kier. Julian Milewski, Buchalterka Angelina Bianchi, kasjer Miron 
Cichecki, dietariuszka (prac. nieetatowy) A. Gołaszewska, A. Beegerowa oraz 
woźny Bronisław Piasecki. Ten sam lustrator stwierdził:

„Lokal Kasy położony jest w dobrym punkcie miasta w dwu piętrowym budynku. 
Zajmuje na parterze 3 pokoje – sali operacyjnej, pokoju buchalterii, w którym jest 
umieszczona kabina oszklona dla kasjera i gabinet kierownika. Lokal utrzymany 
czysto i w należytym porządku, sprawia miłe i solidne wrażenie. Wejście do biura 
tylko z ulicy, bowiem cały gmach został zajęty przez wojsko niemieckie, a wyjście 
z lokalu kasy na dziedziniec zostało, z polecenia władz niemieckich, zamurowane.”

Widok premiowanej książeczki oszczędnościowej Pocztowej Kasy 
Oszczędnościowej

 Co roku, w październiku organizowano „dzień oszczędności”. 

 Organizowano również spotkania pracowników banku z uczniami w szkołach 
i mieszkańcami Wołomina, i okolic, dzieciom rozdawano skarbonki, a książeczki 
wkładów upiększone były hasłami zachęcającymi do oszczędzania. 

Slogany zachęcające 
do oszczędzania  
umieszczane na 

książeczkach wkładów
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W roku 1949, po likwidacji Komunalnych Kas Oszczędnościowych, w lokalu 
kasy działał  Państwowy Bank Rolny, a następnie Narodowy Bank Polski. W latach 
trzydziestych ub. wieku w Wołominie, po uruchomieniu odpowiednio wyposażonej 
placówki Poczty Polskiej, otworzono także, działającą w Polsce od roku 1919, 
Pocztową Kasę Oszczędności cieszącą się dużym zaufaniem mieszkańców, którzy 
korzystali z usług PKO, a także zakładali nieletnim dzieciom premiowane książeczki 
systematycznego oszczędzania. 

Obecnie w Wołominie działa kilkanaście banków ogólnopolskich, ale tylko 
Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa -„SK Bank” ma wołomińskie korzenie 
sięgające 1926 roku.

Książeczka 
oszczędnościowa Kasy 
Nauczycielskiej
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Marzena Kubacz

Działalność Powiatowego Koła Polskiego Związku 
Niewidomych w Wołominie 1947 – 2014

Początki Koła – lata 1947 – 1977 
Początki wołomińskiego Powiatowego Koła PZN sięgają roku 1947, kiedy to pan 

Roman Gołębiowski, niewidomy prasowacz w szwalni „Jutrzenka”, mieszczącej się 
na rogu ulic Kościelnej i Mickiewicza w Wołominie, założył Związek Pracowników 
Niewidomych i Słabowidzących.

Było to wkrótce po zjednoczeniowym zjeździe regionalnych stowarzyszeń 
niewidomych w Chorzowie w 1946 roku, podczas którego powołano do życia 
Związek Pracowników Niewidomych Rzeczypospolitej.

Działalność pana Romana Gołębiowskiego, który podejmował wysiłki, aby 
niewidomi mieli zapewnioną stałą pracę oraz powszechny dostęp do nauki, 
wyprzedziła o kilka lat powstanie ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej 
osoby niewidome i tracące wzrok. W czerwcu 1951 roku ponownie odbył się 
zjazd zjednoczeniowy, na którym doszło do połączenia Związku Pracowników 
Niewidomych RP i Związku Ociemniałych Żołnierzy w ogólnopolską organizację pod 
nazwą Polski Związek Niewidomych. Kilka lat później ostatecznie wykształciły się 
struktury Związku: w województwach powstały Okręgi PZN, a na terenie powiatów 
– Koła, których celem działania stała się pomoc niewidomym i słabowidzącym oraz 
ich bliskim, a także edukacja, znajdowanie pracy, integracja, leczenie i rehabilitacja 
niewidomych.

Pierwsza siedziba Koła PZN w Wołominie mieściła się od 1952 roku,  
w domu u zbiegu ulic 1 Maja i Poniatowskiego, w prywatnym mieszkaniu Marii  
i Romana Gołębiowskich. Pani Maria pomagała ociemniałemu mężowi w pełnieniu 
obowiązków przewodniczącego Koła, prowadząc biuro i sekretariat Zarządu. Pan 
Gołębiowski pracował już wtedy w Warszawie, w Spółdzielni Niewidomych na 
ulicy Siennej i codziennie dojeżdżał pociągiem do stolicy. Jako delegat brał udział  
w Okręgowych Zjazdach Niewidomych. 

Członkowie Zarządu Koła spotykali się w domu państwa Gołębiowskich przez 
wiele lat, dopóki pan Roman nie wystarał się u władz miasta o lokal w przedwojennej, 
szarej kamienicy przy ulicy Kościelnej 43, nazwany później świetlicą.

W lutym 1976 roku w świetlicy odbyło się posiedzenie Zarządu, w którym 
uczestniczyli: pani Wiesława Krych, panowie Leon Deska, Józef Dudziński, Janusz 
Sikorski, Stanisław Wesołek, Eugeniusz Byczenko, Ryszard Mataczyna i, po raz 
ostatni, pan Roman Gołębiowski. 

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY
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i losowe otrzymało ponad 50 osób. Zakupiono pomoce rzeczowe, tj. białe laski 
2001 – z dotacji Zarządu Okręgu i 80 mówiących zegarków, glukometry oraz wózki 
inwalidzkie i specjalistyczne foteliki dla dzieci, a także materace przeciwodleżynowe. 
Doskonale rozumiejąc potrzebę leczenia niektórych schorzeń wzrokowych, pani 
Krych przyczyniła się do zakupu na Oddział Okulistyczny szpitala w Wołominie, 
aparatu do leczenia ozonem. Pani Krych na bieżąco pozyskuje dofinansowanie na 
niezbędny sprzęt okulistyczny dla dorosłych i dzieci. Stojąc na czele Koła bardzo 
zabiega o to, by wszyscy przychodzący na spotkania byli sobie bliscy i, by czuli 
się jak we własnej rodzinie.”

„Chyba nikt nie ma wątpliwości, że pani prezes swoją pracą i swoim 
postępowaniem w pełni zasłużyła na to wysokiej rangi odznaczenie – napisała 
pani Bochenek. – Skromna, drobna kobieta, odznaczająca się jednakże ogromną 
siłą wtedy, gdy trzeba walczyć o sprawy podopiecznych, bądź o remont siedziby 
związku. To dzięki ogromnemu zaangażowaniu Wiesławy Krych, dzięki życzliwości 
dla ludzi i cierpliwości dla potrzebujących, niewidomym w powiecie wołomińskim 
żyje się choć trochę lepiej i godniej.” 

Obchodom towarzyszyły dwie wystawy zorganizowane w świetlicy na Kościelnej: 
„50 lat działalności Koła PZN w Wołominie” i „Wyroby z gliny”. Szczególnie ceramika, 
wykonana przez niewidomych z Wołomina, cieszyła się zainteresowaniem 
zwiedzających, kilka eksponatów zakupiła nawet do swoich zbiorów Powiatowa 
Galeria „Korozja i Kolor” (obecnie Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości 
w Wołominie). 

Rok 2002 był szczególny dla Koła PZN także z kilku innych powodów.  
W październiku, w Wołominie po raz pierwszy obchodzono „Dzień Białej Laski”. 
Na spotkaniu integracyjnym, zorganizowanym z tej okazji w gościnnym klubie 
„Tramp”, pani Wiesława Krych nakłaniała członków Koła, których w powiecie było 
wówczas 250 oraz 20 dzieci, aby nie wstydzili się chodzić z białą laską. Mówiła: – 
„Chcę podkreślić znaczenie białej laski, to, co ona nam daje. Niewidomi wstydzą 
się białej laski, wolą chodzić bez tego oznakowania. I stąd biorą się wszelkie 
nieporozumienia, bo wpadają na ludzi, na sprzęty. Znienawidzona przez nich laska 
wyzwala jednak w innych życzliwość. Jeśli idziemy ulicą z białą laską, każdy nam 
pomoże. Nie wstydźmy się białej laski.”

Z okazji 50–lecia siedziba Koła, po wielu latach użytkowania, doczekała się 
remontu. Do budynku przy ulicy Kościelnej doprowadzono wodę i kanalizację, 
wstawiono nowe okna. 10 maja w zmodernizowanej świetlicy odbyło się spotkanie, 
które ponownie zaszczycili swoją obecnością senator RP Robert Smoktunowicz  
i poseł na Sejm RP Artur Zawisza oraz burmistrz Wołomina Paweł Solis i proboszcz 
parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej ksiądz Sylwester Sienkiewicz.

„W skromnym lokalu Związku duży pokój zastawiony dwoma długimi stołami  
i kilkoma małymi, te drugie przykryte czerwonymi obrusami – opisywała zaledwie 
kilka lat wcześniej pani Agata Bochenek. – W oknach brązowe zasłony, taka sama 

Uwagę uczestników zebrania zaprzątał, jak zawsze, problem znalezienia pracy 
dla niewidomych członków Koła. Warszawska Spółdzielnia Inwalidów „Metal” 
wyraziła zgodę na zatrudnienie jedynie trzech osób. Przewodniczący uważał, że 
niepełnosprawni tylko dzięki pracy mogą osiągnąć samodzielność i aktywność 
życiową i mieć poczucie, że są w społeczeństwie pełnowartościowymi osobami. 

Po śmierci pana Gołębiowskiego, w maju 1976 roku, przewodniczącym Koła 
został dotychczasowy członek Zarządu pan Józef Dudziński, który pełnił tę funkcję 
do sierpnia 1977 roku.

6 listopada 1977 roku na walnym zebraniu Koła przewodniczącą została wybrana 
jednogłośnie pani Wiesława Krych, która od kilku lat w Zarządzie Koła zajmowała 
się sprawami kultury. W skład nowego Zarządu weszli także: Władysław Koperski 
(skarbnik), Marianna Gołębiowska (sekretarz) oraz Stanisław Wesołek (członek).

50–lecie Koła PZN
W 2002 roku Koło PZN w Wołominie świętowało 50–lecie swojej działalności. 

Jubileuszowa uroczystość, poprzedzona mszą św. sprawowaną przez księdza 
biskupa Stanisława Kędziorę w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, odbyła 
się 9 lutego w osiedlowym klubie „Tramp” przy ulicy Prądzyńskiego. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się: senator RP Robert Smoktunowicz, poseł na Sejm 
RP Artur Zawisza, burmistrz Wołomina Paweł Solis, przewodniczący Rady Miejskiej 
Paweł Rozbicki, wiceprzewodniczący RM Czesław Sitarz, ksiądz dziekan Józef 
Kamiński oraz władze Okręgu Mazowieckiego PZN, rodziny i przyjaciele członków 
Koła. Nie obyło się bez podziękowań i wręczenia dyplomów wolontariuszom, którzy 
wspierali niewidomych i sponsorom, którzy wspomagali pracę Koła.

W lokalnej prasie, pani redaktor Agata Bochenek relacjonowała: – „Jubileusz 
przebiegł w sympatycznej atmosferze. Wyjątkowa pogoda ducha, radość  
z najmniejszej nawet rzeczy, chęć uczestniczenia w życiu miasta, to wszystko 
cechuje podopiecznych prezes Wiesławy Krych. Ale jakżeby mogło być inaczej, 
skoro codziennemu działaniu przyświecają słowa Konfucjusza: – Zawsze lepiej 
cieszyć się z zapalonej iskierki, niż uskarżać się na przepastne ciemności.”

Z inicjatywy burmistrza Wołomina pana Pawła Solisa, na wniosek Wojewody 
Mazowieckiego, za zasługi na rzecz społeczności lokalnej przewodnicząca Koła 
została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: „Pani Wiesława 
Krych od zawsze była mocno zaangażowana w pomoc niewidomym, choć z każdym 
rokiem jej wzrok się pogarszał. Znając potrzeby swoich podopiecznych służy 
im całym sercem i wolnym czasem. Stworzyła w Kole bardzo ciepłą atmosferę 
dla wszystkich członków, zarówno tych starszych i tych najmłodszych, starając 
się, by każdy problem miał swoje rozwiązanie. Zaangażowana jest w poprawę 
warunków mieszkaniowych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat działalności, udało się 
pozyskać 4 mieszkania komunalne i 2 mieszkania spółdzielcze przystosowane 
do potrzeb osób niewidzących. Staraniem pani Krych zapomogi okolicznościowe 
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prezenty, te najmilsze od Klubu Seniora, który także działa w Trampie. Na koniec 
na salę wszedł prawdziwy św. Mikołaj, też z prezentami.” 

Podróże
Członkowie Koła w Wołominie dużo podróżują. Nazywają te wyprawy rekreacyjno 

– sportowymi, ponieważ niejednokrotnie wymagają one włożenia ogromnego wysiłku 
fizycznego, by osiągnąć zamierzony cel. Przemierzyli Polskę wzdłuż i wszerz, 
zwiedzili niemal każdy zakątek kraju. Ze zdjęć spoglądają na nas uśmiechnięte 
twarze uczestników wycieczek statkiem do Serocka, spływu Dunajcem, wycieczki 
do Zakroczymia i Puszczy Kampinoskiej, do skansenów w Sierpcu i Nowogrodzie 
Łomżyńskim, do Krynicy Morskiej, Malborka i Pelplina, do Puław, Kazimierza, 
Janowca, Nałęczowa, Kozienic i Wąwolnicy, do Kościerzyny, Fromborka, Gdańska, 
do Międzygórza, Kotlin Kłodzkiej, Wrocławia, Wambierzyc, Dusznik Zdroju, 
Bystrzycy Kłodzkiej Polanicy Zdroju, podróży po ziemi suwalsko–augustowskiej  
i do Pruszkowa na IV Turniej Miast Wołomin – Pruszków. Pielgrzymowali na Jasną 
Górę, do Niepokalanowa, Piekar Śląskich, Szczepanowa, Kalwarii Pacławskiej, do 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz dwa razy do Rzymu, do Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Podczas pierwszej pielgrzymki, w 1985 roku niewidomi 
pątnicy wręczyli Ojcu Świętemu album – świadectwo działalności wołomińskiego 
Koła PZN.

W ostatnich latach wycieczki organizowane przez członków Koła PZN są 
dofinansowywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, 
dzięki czemu w 2013 roku wędrowali po Beskidzie Niskim, a w 2014 roku – po 
Dolnym Śląsku, gdzie m.in. zwiedzili kopalnię węgla w Nowej Rudzie i wdrapali 
się na górę Ślężę.

W 2013 roku podczas wycieczki do Chełmna ofiarowali do kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP (farnego) obraz Chrystusa Miłosiernego, który namalowała 
słabowidząca uczennica Zespołu Szkól im. Księdza Jana Twardowskiego na ulicy 
Miłej w Wołominie – Kasia Jurczuk. 

W tym roku już po raz czwarty grupa dzieci niewidomych i niedowidzących 
z dodatkowymi schorzeniami wyjechała na dziesięciodniowy pobyt do Ośrodka 
Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku „12 Dębów” w Zaździerzu, położonym 
niedaleko Płocka, w Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym. Dzieci 
mogły tam spacerować po bliższej i dalszej okolicy, poznawać nowe gatunki 
drzew, krzewów, traw i zwierząt (w ogrodzie zoologicznym w Płocku), brały udział 
w zawodach pływackich i zajęciach plastycznych.

Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych  
W roku 2003 na łamach pisma „Pochodnia” redaktor Iwona Różewicz pytała: – 

„Co organizowało Koło w Wołominie w Roku Osób Niepełnosprawnych, nie licząc 
działań rutynowych? – Jedną z takich imprez był konkurs plastyczny dla dzieci, który 

wykładzina na podłodze. Dużo sztucznych kwiatów i czasopism dla niewidomych. 
Obok część kuchenna, sporządzona własnym sumptem miniłazienka i pokoik 
biurowy, w którym urzęduje Halina Wiśniewska. Pani Halina nie należy do Związku, 
ale od dwudziestu lat pomaga przy pisaniu, czytaniu i wyjazdach. Dwa razy  
w tygodniu przychodzi kilkanaście osób. Sprawnych jeszcze na tyle, że dojdą na 
spotkanie, posiedzą przy kawie czy herbacie. Tutaj można podzielić się radościami 
i troskami życia codziennego, a przede wszystkim załatwić ważne sprawy.”

Historia zamknięta w „Kronikach”
Jest też w świetlicy Koła szafa zapełniona pamiątkowymi „Kronikami Koła 

PZN”. Opasłe albumy z dziesiątkami zaproszeń, karnetów, folderów, dyplomów  
i zdjęć z niezliczonych imprez kulturalnych i sportowych (które dawniej nazywały 
się okolicznościowymi, a później integracyjnymi), wyjazdów turystyczno – 
krajoznawczych, wędrówek do sanktuariów i miejsc kultu oraz turnusów 
rehabilitacyjnych dla dorosłych i dla dzieci. Te kroniki są zawsze „oglądane”  
i komentowane z uczuciem nostalgii, przypominają bowiem nierzadko jedyne 
szczęśliwe chwile w życiu niepełnosprawnych osób. Kartki zmieniają się jak  
w kalejdoskopie: wigilijne kolacje, noworoczne bale, zimowe kuligi, obchody Dnia 
Kobiet, Dnia Matki, zawody, wystawy, koncerty, letnie festyny, życie rodzinne 
członków Koła (np. 100–lecie urodzin pani Adeli Zaremby w Państwowym Domu 
Rencisty w Zielonce, ślub państwa Teresy Kubiak i Zbigniewa Artwińskiego w USC 
w Wołominie w 1982 roku). 

21 czerwca 1981 roku, z okazji poświęcenia w świetlicy krzyża, w jednej z tych 
„Kronik” ksiądz Prałat Jan Sikora odręcznie napisał: – „Z wielką radością ten krzyż 
poświęciłem. Niech będzie pociechą dla wszystkich, a szczególnie nieszczęśliwych.”

W „Kronikach” zachowały się fotografie z wystaw organizowanych w świetlicy 
Koła na przełomie lat 70. i 80. XX wieku z okazji Dnia Dziecka. Pokazują życie 
codzienne i zajęcia niewidomych dzieci, ich rysunki, podręczniki, pomoce naukowe. 
Wzruszają zdjęcia ze spotkań świątecznych dla dzieci. Jedną z takich imprez 
w 1996 roku opisała pani redaktor Bochenek: –„W ostatnią sobotę, 3 lutego, 
Koło PZN w Wołominie zorganizowało na dużej sali gościnnego klubu „Tramp” 
spotkanie choinkowe dla ‘swoich’ dzieci. Takie prawdziwe, z Mikołajem, prezentami, 
występami zaprzyjaźnionych aktorów, z wesołą zabawą. Obecnie w Związku jest 28 
dzieci, z tego 20 z wadami wzroku. Do szkoły chodzi zaledwie połowa. Dziecięca 
uroczystość rozpoczęła się konkursem plastycznym – przeważały zdecydowanie 
zimowe pejzaże. Dla wszystkich uczestników zabawy przewidziane były kolorowe 
nagrody. Potem była bajka, dramatyczne losy Czerwonego Kapturka przedstawiła 
‘grupa’ Tomka Janusza, który sam reżyserował i grał jedną z głównych ról. Tomka 
przedstawiać raczej nie trzeba, to ‘taki niesamowity chłopak’, jak powiedziała 
kierowniczka klubu. Były wspaniałe dekoracje, las z wiewiórkami i sową, domek 
babci z wielkim łożem, na którym wylegiwał się najedzony wilk... A po bajce były 
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W piękny, słoneczny, ostatni dzień maja do Wołomina, z całego Mazowsza, 
zjechały osoby niewidome, słabowidzące, ale też osoby całkowicie sprawne, dla 
których życiową pasją jest pisanie. W Muzeum odbyła się Gala Literacka, czyli 
uroczyste rozstrzygnięcie III Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej, 
którego organizatorami są Okręg Mazowiecki PZN, Klub Twórczości „ŻAR”  
i kwartalnik kulturalny „Sekrety ŻAR–u”. Nagrody ufundowane przez burmistrzów 
Wołomina i Kobyłki, panów Jerzego Mikulskiego i Michała Jakubowskiego,  
i tytuły laureatów zdobyli wówczas: pan Piotr Król (za prozę) oraz pani Irena 
Stopierzyńska – Siek (za poezję). W urokliwej scenerii „Domu nad Łąkami” goście 
wysłuchali fragmentów nagrodzonych utworów niepełnosprawnych artystów  
w interpretacji Ireny Pursy i koncertu w wykonaniu znakomitej flecistki Moniki 
Walter, po czym dyskusje gości z twórcami przeniosły się do parku otaczającego 
domek Nałkowskich.

Cykl spotkań w Muzeum zakończył, 14 czerwca, wieczór autorski pana 
Polkowskiego z wołomińskiego Koła PZN. Nieżyjący już pan Jan „Jaś” Polkowski 
(zmarł w październiku 2011 roku) – harcerz, poeta, rzeźbiarz – urodził się i mieszkał 
w Kobyłce. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym 
i Klubu Twórczości Literackiej „ŻAR” przy PZN w Warszawie. Laureatem I i III 
Mazowieckiego Konkursu Małej Formy Literackiej, zwycięzcą w konkursie rzeźby 
na Europejskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych (w 2003 roku), wyróżniony 
publikacją wierszy w almanachu „Jesteśmy 4” przez Krajowe Centrum Kultury 
Niewidomych w Kielcach, za kulturę języka oraz twórcze poszukiwania oryginalnych 
treści literackich (w 2004 roku). 

W lokalnym dwutygodniku pani Marta Prejzner tak podsumowała spotkanie 
z walczącym wówczas z kalectwem i ciężką chorobą poetą: – „Twórczość pana 
Polkowskiego zachwyca dojrzałością, fantastycznym i bogatym słownictwem, 
sprawnością retoryczną, w konfrontacji z jego osobą pełną skromności i dużej 
pokory. Zapytany o swoją twórczość odpowiedział: – Poeta pisze sercem, czyli 
prawdę. Ja piszę dla ludzi. Opisuję ich. Poprzez moją poezję otwieram ludzi, moje 
teksty odzwierciedlają ludzkie obrazy, pragnienia. Piszę, aby ludzi takich jak ja 
wyciągnąć z domu. Ja zostałem wyrwany ze swoich samotnych czterech ścian 
przez dobrych ludzi, to oni mnie zmotywowali do działania.”

„Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 2003” zakończył się Miejskim Domu 
Kultury w grudniu Powiatowym Konkursem Umiejętności Artystycznych „Wierszem  
i Sercem Malowane” pod patronatem Starosty Wołomińskiego i Burmistrza 
Wołomina. Należy podkreślić, że niewidomi z wołomińskiego Koła PZN są 
uczestnikami i współorganizatorami (kiedyś razem panią Jolantą Oktabą), tego 
konkursu, który w Wołominie został powołany do życia już kilkanaście lat temu  
w celu wspierania i rozwoju zdolności artystycznych osób niepełnosprawnych.

pilotowało Przedszkole nr 10 w Wołominie. Prace niewidomych i słabowidzących 
dzieci można było oglądać potem na wystawie w miejscowym Domu Kultury.

Inny niż zwykle miały dzieci swój Dzień Dziecka. Obchodzono go na jednostkach 
pływających na Zalewie Zegrzyńskim, a współorganizatorem był Zespół Szkół 
Integracyjnych w Wołominie.

Uzdolnieni plastycznie członkowie Koła mieli okazję uczestniczyć w Euro-
pejskiej Albilimpiadzie Umiejętności pod patronatem prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego, odbywającej się koło Konina w końcu kwietnia, zaś amatorzy 
sportu – w I Olimpiadzie Wschodnio – Mazowieckiej, organizowanej przez 
Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji. Impreza odbyła się 13 
września w Wołominie. Wzięło w niej udział 22 członków Koła, zdobywając 
drużynowo II miejsce.

Udały się Dni Otwarte „Jesteśmy tacy sami”, zorganizowane w ostatniej dekadzie 
czerwca. Trwały tydzień: w dni powszednie przychodziło dużo pełnosprawnych 
dzieci, przyprowadzanych przez nauczycieli. Interesowały się sprzętem 
rehabilitacyjnym i obrazkami z niedawnego konkursu, które wieszano potem  
w szkołach. Niedziela była dla dorosłych. Ci, którzy przyszli, mogli skorzystać  
z pomiaru ciśnienia i ustalenia poziomu cukru.” 

Ważnym wydarzeniem w Wołominie podczas „Europejskiego Roku Osób 
Niepełnosprawnych 2003” była zorganizowana 28 maja konferencja „Człowiek 
niepełnosprawny w świecie dzieci i dorosłych”.

Na długo zapadły w pamięć także imprezy kulturalne w Muzeum im. Zofii  
i Wacława Nałkowskich. 5 kwietnia Sekcja Recytatorsko – Teatralna „Sekret”, 
działająca przy Klubie Twórczości „ŻAR” w Okręgu Mazowieckim PZN wystawiła 
w „Domu nad Łąkami” spektakl teatralny zatytułowany „Nie dla siebie...”, oparty 
na motywach twórczości niewidomej poetki Kazimiery Iłłakowiczówny, w reżyserii 
pana Andrzeja Chutkowskiego. Wystąpili: Zofia Juchniewicz, Elżbieta Harasiuk, 
Teresa Jasińska, Bogusław Dąbrowski i państwo Barbara i Andrzej Chutkowscy.  
W recenzji przedstawienia, która ukazała się w miejscowej prasie, pani Irena Rybak 
pisała o niewidomych artystach: – „Jestem pełna podziwu, że potrafili, pomimo 
borykania się z chorobą, odnaleźć sens życia, a swymi rozlicznymi talentami 
przynoszą radość i wzruszają serca. Niechaj ich dalszym drogowskazem staną 
się słowa Anny Pogonowskiej: – Sztuka jest taką formą bytu, w którym prawda 
buduje piękno będące obietnicą szczęścia. Jest więc dla nas dowodem, rękojmią 
sensu istnienia”.

17 maja miał miejsce wernisaż wystawy „Artyści z ŻAR–u” – członków 
Sekcji Plastycznej Klubu Twórczości ŻAR: Anny Kozłowskiej (gobeliny), Ireny 
Stopierzyńskiej – Siek (grafika) i Daniela Truszkowskiego (malarstwo olejne). 
Uwagę zwiedzających przykuwały gobeliny – pejzaże pani Anny Kozłowskiej, 
sprawiające niezwykłe wrażenie głębi i magicznej perspektywy, które można było 
„oglądać” przez dotyk.
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czytelników pismo „Pochodnia” w 2003 roku. – W sali klubu Koło może organizować 
większe imprezy, a dzieci pomagają przy robieniu maskotek (specjalność – Baby 
Jagi), będących osobistą pasją pani Doroty.”

Członkowie Koła organizują Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, Dni 
Inwalidy, Dni Niewidomych i Słabowidzących, które mają zwracać uwagę na 
problemy ludzi niepełnosprawnych. 

Od kilkunastu lat aktywnie uczestniczą w Gminnych Spartakiadach Osób 
Niepełnosprawnych, odbywających się pod patronatem Burmistrza Wołomina. 
Rywalizują w konkurencjach sportowych i artystycznych (konkursach plastycznych, 
konkursach piosenki), rozgrywanych na terenie „Huraganu”. Spartakiady są także 
spotkaniami integracyjnymi dla rodzin i przyjaciół osób niepełnosprawnych (były 
pokazy sztuk walki, parady motocykli Wołomińskiego Klubu Motocyklowego, 
pokazy szermierki integracyjnej w wykonaniu uczestników paraolimpiady, rozmowy 
z olimpijczykami). Prezes „Arki”, Arkadiusz Rychta, podkreśla: – „Impreza ma 
charakter rekreacyjno – sportowy, a dyscypliny, poziom ich trudności, dostosowane 
do możliwości uczestników, tak by osoby z największą nawet dysfunkcją mogły 
być aktywnymi uczestnikami.”

Od 2010 roku biorą udział w społecznej akcji „Nakrętka”. Pomagają potrzebującym, 
zbierając plastikowe nakrętki, które za pośrednictwem Gimnazjum im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Zielonce przekazują Żoliborskiemu Stowarzyszeniu 
„Dom – Rodzina – Człowiek” w Warszawie. Ze sprzedaży nakrętek zakupiono już 
20 wózków inwalidzkich i dwie protezy. 

Współpraca na polu kultury
Współpraca Koła z Muzeum im. Nałkowskich zaczęła się prozaicznie, od 

wycieczki do „Domu nad Łąkami” i zwiedzania, podczas którego przewodniczka 
specjalnie wyciągała eksponaty, aby niewidomi dotykiem mogli poznać historię 
Muzeum. Pani kustosz czytała fragmenty powieści i „Dzienników” Zofii Nałkowskiej. 
Rezultatem tej wycieczki był napisany alfabetem Braille’a „Przewodnik po Domu 
nad Łąkami”, który okazał się bestsellerem na skalę krajową. Został opracowany 
przez Marzenę Kubacz, Andrzeja Żakowskiego i Małgorzatę Drzewińską i wydany 
w 2001 roku przez PZN w Warszawie. 

Później odbyły się promocje tomików wierszy Andrzeja Rocha Żakowskiego 
pt. „Spójrz w jego oczy...” (w październiku 2005 roku) i Jana Polkowskiego pt. 
„Życie jest prawdą” (w czerwcu 2007 roku) oraz promocja tomu prozy Andrzeja 
Żakowskiego pt. „Nie gaście tego ŻAR–u” (w październiku 2008 roku) z udziałem 
pisarzy i krytyków Andrzeja Zaniewskiego i Jana Zdzisława Brudnickiego ze Związku 
Literatów Polskich. 

W czerwcu 2007 roku w „Domu nad Łąkami” zaprezentowała swoją twórczość 
Elżbieta Łysoniewska. Mieszkanka Duczek koło Wołomina, ukończyła 2–letnie 
Warsztaty Integracji Społeczno – Zawodowej Niewidomych Twórców i Artystów 

Zasłużony dla Wołomina
W 2004 roku Koło PZN w Wołominie otrzymało tytuł „Zasłużony dla Wołomina”: 

– „Za całokształt działalności na rzecz osób niewidzących i słabowidzących. 
Zaangażowanie członków Związku sprawia, że osoby pokrzywdzone przez los 
mogą poczuć się w społeczeństwie pełnoprzydatne i przystosowane do wspólnej 
egzystencji. Poprzez organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, poprzez udział  
w spartakiadzie niepełnosprawnych, w okolicznościowych spotkaniach rocznicowych, 
poprzez zapewnienie udziału w mityngach kulturalnych i artystycznych, na 
których niewidomi prezentują swoje prace, poprzez wyszukiwanie możliwości 
zawodowego zajęcia Zarząd Koła Niewidomych w Wołominie doprowadza do 
osiągania maksymalnej samodzielności, świadomości własnej wartości, osiągania 
należytego miejsca w społeczeństwie, a także do osiągania samoakceptacji poprzez 
wykonywanie prac artystycznych, materialnych i użytkowych. Wiele czyni się dla 
prowadzenia nauki zawodu wśród osób słabowidzących i niewidomych.” 

Odbierając z rąk burmistrza Wołomina, pana Jerzego Mikulskiego, pamiątkowy 
medal, na uroczystej sesji Rady Miejskiej zwołanej z okazji 85. rocznicy 
nadania Wołominowi praw miejskich, pani Wiesława Krych odwołała się do słów 
wypowiedzianych przez papieża Jana Pawła II: – „Osoby niewidzące i słabo widzące 
wcale nie widzą. I to jest prawda. Ale mają gorące serca i przez te serca potrafią 
poznawać dobroć i uśmiech, poznać dobrych ludzi.”

55–lecie Polskiego Związku Niewidomych
W czasie trwania obchodów 55–lecia PZN, które przebiegały pod hasłem „Otwarci 

na Świat – 2006”, Małgorzata Pacholec, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego 
PZN i Anna Woźniak – Szymańska, przewodnicząca Zarządu Głównego PZN, 
składając członkom wołomińskiego Koła wyrazy uznania, napisały: „Naszą tradycją 
jest praca dla człowieka i z człowiekiem prowadzona we wszystkich strukturach 
Związku, szczególnie zaś w kołach terenowych. Podejmują ją społecznicy, 
dzięki którym setki kół, takich jak to w Wołominie, funkcjonują  w całym kraju. To 
dzięki Państwa staraniom wiele osób niewidomych i słabowidzących decyduje 
się samodzielnie wyjść z domu, nawiązać kontakt  z innymi ludźmi, rozwijać 
zainteresowania i pasje. A co najważniejsze, integrować się ze społeczeństwem.”

Różne formy aktywności
„Otwarte na Świat”, lecz przede wszystkim otwarte na lokalne społeczności Koło 

PZN w Wołominie współpracuje ze szkołami, z organizacjami pozarządowymi, m.in. 
Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Arka”, Klubem Seniora, Związkiem 
Emerytów i Rencistów oraz z wieloma instytucjami: Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
„Huragan”, Miejskim Domem Kultury, Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich. 
– „Jest zadomowione w należącym do spółdzielni mieszkaniowej klubie „Tramp”, 
dzięki serdeczności jego kierowniczki, pani Doroty Banaszek – informowało 
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Głównego PZN, członkowie Koła przekazali papieżowi Benedyktowi XVI wraz  
z repliką obrazu Matki Bożej Królowej Polski. 

Obchody 60–lecia PZN odbywały się w Wołominie pod patronatem honorowym 
Starosty Wołomińskiego pana Macieja Uścińskiego i rozpoczęły się 22 października, 
w dzień wspomnienia liturgicznego Błogosławionego Jana Pawła II. W kościele 
pw. Matki Bożej Częstochowskiej w intencji osób niewidomych i niedowidzących 
została odprawiona msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem księdza 
infułata Lucjana Święszkowskiego, w asyście: księdza prałata Józefa Kamińskiego 
– proboszcza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, księdza Jacka Pawlickiego 
– proboszcza parafii pw. św. Józefa Robotnika, księdza Macieja Radzikowskiego 
z parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej oraz księdza Roberta Mikuska – 
duszpasterza osób niewidomych.

Następnie uroczystości kontynuowano w sali balowej „Karolina” przy ulicy 
Sikorskiego, do której przybyło prawie 120 zaproszonych gości, wśród nich 
Wicestarosta Wołomiński pan Konrad Rytel, burmistrzowie miast z całego niemal 
powiatu, dyrektorzy i pracownicy wołomińskich instytucji i firm, przedstawiciele 
organizacji społecznych i pozarządowych, rodziny członków Koła, przyjaciele, 
znajomi. Wielu z nich znalazło się w gronie osób, którym wręczono honorowe 
odznaki „Przyjaciel Niewidomych” oraz dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią 
współpracę i wsparcie dla niepełnosprawnych. Po obiedzie i jubileuszowym 
torcie spotkanie zakończył program artystyczny w wykonaniu pana Andrzeja 
Chutkowskiego, uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego 
w Wołominie oraz kapeli „Chłopaki z naszej paki”.

Rozpoczął się nowy rozdział w historii Koła. Przed Zarządem niewątpliwie 
pojawią się nowe zadania, aby im sprostać w dzisiejszych czasach potrzeba nie 
lada wysiłku Pozostaną też stare problemy – jak pomagać osobom niewidomym 
i niedowidzącym w powiecie wołomińskim? Jak w każdej organizacji, motorem 
działania Koła są ludzie – pracujący społecznie działacze i szeregowi członkowie, 
wspierani przez innych ludzi dobrej woli: widzących wolontariuszy i sponsorów 
(w Wołominie były to niegdyś Huta Szkła i Zakłady Stolarki Budowlanej, a dzisiaj 
także Zakład Energetyki Cieplnej, cukiernia państwa Wiśniewskich, czy Zakłady 
Piekarskie „Oskroba”). 

W roku jubileuszowym wołomińskie Koło PZN było jednym z blisko 366 kół 
terenowych – „podstawowych ogniw” Związku działających w całej Polsce. Liczyło 
około 220 członków i 16 dzieci. W Zarządzie Koła zasiadały: panie: Wiesława Krych 
(przewodnicząca), Teresa Migdalska (sekretarz), Halina Balcer, Zofia Godlewska, 
Jadwiga Janiszewska i pan Stanisław Kulma.

Jesienią 2011 roku po wielu latach ofiarnej i pożytecznej pracy na rzecz 
niewidomych 77–letnia przewodnicząca Koła pani Wiesława Krych postanowiła 
przejść na emeryturę (przewodniczyła Zarządowi Koła PZN w Wołominie przez 18 
kadencji). Jednak nie odpoczywała długo, ponieważ 22 września odbyło się zebranie 

„Kuźnia” w Kielcach, zdobywając zawód animatora środowiskowego ruchu 
kulturalno-społecznego (w 2008 roku). W folderze do wystawy napisała o sobie: – 
„Od pewnego czasu moje życie zawodowe ustało. Ponieważ jestem osobą aktywną, 
ciekawą świata ostatnio poszukiwałam, odkrywałam i znalazłam... Dużo zwiedzam  
i podróżuję. Poznaję przy tym ciekawe, malownicze zakątki naszego kraju, co z kolei 
sprawia, że chcę się zatrzymać i utrwalić na dłużej widziane obrazy. Postanowiłam 
więc spróbować swych sił i tak zaczęła się moja przygoda z farbami. Pierwsze prace 
akwarelą i akrylem powstały w 2003 roku. Były one jak niemowlęce, nieporadne 
kroki, ale dawały dużo radości, zadowolenia, a nawet satysfakcji. Zaczęłam czytać 
literaturę z tej dziedziny, korzystać z porad fachowców, uczęszczać na warsztaty 
malarskie i wtedy odważyłam się na coś więcej. Sięgnęłam po farbę olejną. Tak też 
powstały moje prace. Czas spędzony przy sztalugach daje mi dużo przyjemności 
i nowego spojrzenia na otaczający nas świat. Moje prace brały już udział w kilku 
wystawach zbiorowych i indywidualnych (w Busku–Zdroju, Bydgoszczy, Grudziądzu, 
Kielcach, Kozienicach, Ustce, Muszynie i Warszawie), a także w wielu konkursach 
malarskich (I miejsce w kategorii malarstwo na VIII Olimpiadzie Umiejętności Osób 
Niepełnosprawnych im. Piotra Janaszka w Koninie – Abilimpiada w 2004 roku,  
I miejsce na XII ogólnopolskich warsztatach Artystycznych w Grudziądzu w 2009 
roku, kilkakrotne wyróżnienia i nagrody za oryginalne prezentacje wizji plastycznych 
podczas konkursu „Barwa i kształt dotyku”, organizowanego przez Krajowe Centrum 
Kultury Niewidomych w Kielcach). 

W sierpniu 2014 roku pani Elżbieta Łysoniewska miała swój pierwszy wernisaż 
w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. 

60–lecie Polskiego Związku Niewidomych
W 2011 roku Polski Związek Niewidomych świętował 60–lecie swego istnienia. 

Uroczystości w całej Polsce przebiegały pod hasłem „Osoby niewidome w kulturze 
– PZN 2011”. Działalność wołomińskiego Koła PZN znakomicie wpisywała się  
w przesłanie, jakie towarzyszyło tym ogólnopolskim obchodom: „Osoby niewidome 
i słabowidzące mają pasje, zainteresowania, talenty, korzystają z dóbr kultury  
i tworzą te dobra.” 

10 maja 2011 roku z Watykanu do siedziby Koła PZN w Wołominie nadszedł 
list: „Słowa wdzięczności kieruję do Wołomińskiego Koła Polskiego Związku 
Niewidomych za przekazany dar i list z dnia 11 marca br. Ojciec Święty Bogu w 
modlitwie poleca Zarząd oraz wszystkich Członków Polskiego Związku Niewidomych 
i każdego zawierza wstawiennictwu Matki Najświętszej, bo w szkole Maryi uczymy 
się otwierać coraz bardziej na obecność Chrystusa, Ona pomaga nam iść wiernie 
za Nim, dzień po dniu, drogami naszego życia. Na wierność Chrystusowi i Jego 
Ewangelii Ojciec Święty przesyła swe błogosławieństwo.” Była to odpowiedź na 
list, który za pośrednictwem pani Anny Woźniak – Szymańskiej – Prezesa Zarządu 
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medycznych w zakresie ich schorzeń genetycznych i sprzętu likwidującego 
indywidualne bariery funkcjonalne, otrzymali także wsparcie wyrównujące 
kompetencje społeczne (m.in. uczestniczyli w zajęciach z orientacji przestrzennej 
i samodzielnego bezpiecznego poruszania się, czynności życia codziennego, 
usprawniania widzenia, metod komunikacji, w tym technik komputerowych, 
psychoterapii, nauki języków obcych), brali udział w warsztatach z przedsiębiorczości 
(nauce własnej działalności gospodarczej), skorzystali z indywidualnego wsparcia 
psychologicznego i prawnego, mogli podjąć naukę, praktyczną naukę zawodu, 
odbyć staże rehabilitacyjne, a w konsekwencji podjąć pracę zawodową. Ich 
opiekunowie także uczestniczyli w warsztatach „Jak współpracować i pomagać 
osobom niepełnosprawnym z zespołami uwarunkowanymi genetycznie”.

Ewa Leoniak (rocznik 1961) dostała specjalne okulary z filtrem, pomagające 
przy jej schorzeniu wzroku. Na specjalnych warsztatach mogła pogłębić  swoje 
umiejętności w zakresie rysunku, malarstwa i batiku. Justyna Kostrzewa (rocznik 
1980) otrzymała tablet, rozpoczęła naukę w liceum dla dorosłych, była uczestniczką 
warsztatów aktywizacji zawodowej, podczas których otrzymała praktyczną wiedzę 
na temat pisania CV, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, 
dbania o wygląd, motywacji do podejmowania różnych działań oraz uczestniczyła  
w praktycznej nauce zawodu w zakresie telepracy / telemarketingu. Jakub Świeżak 
(rocznik 1993) otrzymał białą laskę i okulary z filtrami medycznymi, korzystne 
przy jego wadzie wzroku, wziął udział w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz 
w kursie komputerowym i zaproponowano mu staż pracy w firmie prowadzącej 
usługi gastronomiczne.

Bibliografia: 
A. Bochenek, Dzień białej laski, „Wieści Podwarszawskie”, 2002 nr 41; A. Bochenek, Lepiej cieszyć 
się niż uskarżać, „Wieści Podwarszawskie”, 2002 nr 7; A. Bochenek, Rok niepełnosprawnych, „Wieści 
Podwarszawskie”, 2003 nr 8; A. Bochenek, Uroczysta, „Wieści Podwarszawskie”, 2004 nr 13; A. 
Bochenek, Zapamiętać jak najwięcej, „Wieści Podwarszawskie”, 1998 nr 27; A. Bochenek, Spotkanie 
z Mikołajem, „Wieści Podwarszawskie”, 1996 nr 6; R. Nowacka – Pyrlik, Wspomnienie z uroczystości, 
„Sekrety Żaru”, 2003, nr 3; A. Nowińska, Złoty jubileusz niewidomych, „Tygodnik Wołomiński”, 2002 nr 7; 
M. Kądziela, Artystyczne warsztaty, „Świętokrzyskie Echo Dnia”, 2007, nr 141; 55 lat Koła Wołomin PZN, 
„Wspólny Wołomin”, 2006 nr 11; Powiatowe Koło PZN – czas podsumowań, „Wspólny Wołomin”, 2007 
nr (22 września); M. Prejzner, Oglądanie przez dotyk, „Fakty”, 2003 nr 12; M. Prejzner, Życie nadziei, 
„Fakty”, 2003, nr 13; I. Różewicz, Biała i wesoła, „Pochodnia”, 2003 nr 11; K. Rudnicka, Dzień białej 
laski, „Tygodnik Wołomiński”, 2002 nr 41; I. Rybak, Fascynujący spektakl, „Łącznik Mazowiecki”, 2003 
nr 9; I. Rybak, Konkurs literacki, „Łącznik Mazowiecki”, 2003 nr 13;  I. Rybak, Niezwykła gala literacka, 
„Sekrety Żaru”, 2003, nr 3; A. Sobczak, Wieczór autorski Andrzeja Rocha Żakowskiego w „Domu nad 
Łąkami”, „Wspólny Wołomin”, 2008, nr 11; Spotkanie autorskie Jana Polkowskiego, „Boży Posłaniec”, 
2003, nr 8; Sprawozdania z posiedzeń Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Wołominie.

sprawozdawczo – wyborcze Koła, na którym została wybrana wiceprezesem oraz 
prezesem honorowym  PZN. Współpracownicy i członkowie Koła podkreślali jej 
szczególne, osobiste zasługi w rozwoju Koła: – „Wrażliwa, zawsze gotowa do 
niesienia pomocy, wspierania w trudnych sytuacjach. Kompetentna, posiada 
umiejętność rozwiązywania problemów społecznych, umie pozyskać do współpracy 
i samorząd, i sponsorów”.

Prezesem Zarządu został pan Jarosław Czapski. Obok niego w Zarządzie 
Koła  zasiedli także: Teresa Migdalska (sekretarz), Zofia Godlewska, Zofia Motyka  
i Bogusław Radko. 

Międzynarodowy Dzień Białej Laski
19 października 2013 roku z okazji „Międzynarodowego Dnia Białej Laski”  

w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu 
PZN oraz osób niewidomych i słabowidzących poszukujących pracy z pracodawcami 
i przedstawicielami urzędów. Podczas spotkania Elżbieta Oleksiak z Zarządu 
Głównego PZN przedstawiła założenia programu mającego na celu wspieranie na 
rynku pracy osób z problemami wzroku i z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. 
Patronat honorowy nad obchodami „Dnia Białej Laski” objęli posłanka na Sejm RP 
pani Elżbieta Olechowska i Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
pan Tomasz Jędrzejczak, którzy ufundowali pamiątkowe albumy dla wieloletnich, 
zasłużonych działaczy społecznych, pracujących na rzecz niewidomych  
w Wołominie: Jarosława Czapskiego, Wiesławy Krych, Teresy Migdalskiej, 
Bogusława Radki, Elżbiety Oleksiak, Małgorzaty Kadziszewskiej, Anny Filipowicz, 
Jadwigi Sakierskiej, Teodozji Pietraszko, Haliny Balcer i Doroty Banaszek.

Natomiast wsparcie finansowe otrzymane w tym dniu od patronów: Starosty 
Wołomińskiego pana Piotra Uścińskiego, burmistrzów miast powiatu wołomińskiego 
oraz prezesów lokalnych firm (panów: Pawła Solisa, Edwarda Olszowego i Tadeusza 
Gołębiewskiego), pozwoliło na zakupienie dla członków Koła PZN białych lasek, 
ciśnieniomierzy oraz bilonówek na monety.

Dzięki życzliwości burmistrza Kobyłki pana Roberta Roguskiego, niedowidzący 
Michał Godlewski otrzymał pracę w Urzędzie Miejskim w Kobyłce.

18 października 2014 roku w Miejskim Domu Kultury, z okazji kolejnego Dnia 
Białej Laski, pani Jolanta Kramarz – prezes Fundacji „Pies przewodnik” opowie, 
jak psy mogą pomagać niewidomym w ich życiu codziennym.

Wsparcie osób z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie
W grudniu 2012 roku Koło PZN w Wołominie włączyło się w realizację 

ogólnopolskiego prozawodowego projektu, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zatytułowanego 
„Wsparcie osób z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie”. W wyniku 
przeprowadzonej rekrutacji w projekcie wzięły udział trzy osoby: Ewa Leoniak, 
Justyna Kostrzewa i Jakub Świeżak, którzy oprócz specjalistycznych konsultacji 
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Wycieczka na Kaszuby, pokaz instrumentów kaszubskich

Pielgrzymka, Łomża, 2011 r.

Wycieczka do Nowej Rudy, kopalnia

Wycieczka do Chmielna, 2013 r.



147Zarys historii Technikum Przemysłu Szklarskiego....146 Marzena Kubacz

Wycieczka do Ślęży

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Ryszard Musiałowicz

Zarys historii Technikum Przemysłu Szklarskiego 
im. Jarosława Dąbrowskiego w Wołominie 

w latach 1951 – 1981

Sztuka wytapiania masy szklanej i wytwarzanie z niej 
przeróżnych przedmiotów znajduje obecnie olbrzymie 
zastosowanie w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. 
Przez długie wieki szklarstwo rozwijało się bardzo powoli,  
a wytwarzanie przedmiotów, aż do końca XIX wieku, odbywało 
się metodami rękodzielniczymi przy pomocy prymitywnych 
narzędzi. Wprawa i zręczność hut nika szklarza decydowała, 
w wielu wypadkach tak jest do dzisiaj, o pięknie wyrobu. 
Technika maszynowa wkroczyła do szklarstwa ponad 110 
lat temu. W roku 1905 rozpoczął pracę pierwszy automat 
do wydmuchiwania butelek Owensa, zaczęła pracę pierwsza maszyna Fourcaulta 
do ciągnięcia tafli szklanej, wprowadzono szereg mechanicznych udoskonaleń. 
Wzbogacone o coraz nowsze rozwiązania stosowane są do dnia dzisiejszego. 
Dzięki wysiłkom techników i naukowców szklarstwo światowe przekształciło się  
z rękodzieła w potężny przemysł.  

Polskie szklarstwo ma tysiącletnią tradycję. Niestety z winy losów historycznych, 
jakie były udziałem naszego narodu, nie staliśmy nigdy w czołówce twórców 
i wynalazców w dziedzinie szkła. Okres dwudziestoletniej niepodległości 
międzywojennej był zbyt krótki, by dogonić naszych sąsiadów i dotrzymać im kroku 
w postępie technicznym aczkolwiek stosowaliśmy wiele nowatorskich rozwiązań. 
W okresie międzywojennym niewiele osób związanych z przemysłem szklarskim 
w Polsce rozumiało potrzebę kształcenia własnej kadry technicznej. Właściciele 
zakładów zadawalali się personelem składającym się z hutników lub wynajmowali 
specjalistów, głównie z Niemiec i Czechosłowacji. Z wielkim trudem, jeszcze w roku 
1938, siłami ówczesnego Związku Hut Szklanych w Polsce z głosami poparcia 
Zrzeszenia Hut Robotniczych, zaprojektowano uruchomienie działu szklarskiego 
w Liceum Ceramicznym w Warszawie. 

W 1935 roku zaczęło działać czasopismo Przemysł Szklany, które oprócz 
spraw przemysłu i reklam, propagowało nowe trendy i zagraniczne rozwiązania 
technologiczne potrzebne, w niektórych bardziej  rozwijających się, hutach szkła.  

Siedziba Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych w Wołominie, 
ul. Kościelna 43
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przeniesiona w okolice Warszawy, ściślej do Wołomina. W tej sytuacji dyrektor 
szkoły zmuszony był zabiegać o przeniesienie szkoły wraz z Biurem Projektów.  
W początkach listopada 1948 r., decyzją Centralnego Związku Przemysłu 
Mineralnego, rozpoczęto budowę szkoły i internatu na terenie przekazanym do 
dyspozycji przez Miejską Radę Narodową w Wołominie. Opracowanie projektu 
budynku, powierzono inż. arch. Kazimierzowi Lewakowi, założenia podał inż. 
Dobrzański. W roku 1949 postawiono fundamenty i wyciągnięto mury do wysokości 
I piętra. Z wielkim trudem udało się zakończyć budowę w stanie surowym do 
jesieni 1950 r. Rok szkolny 1950/51 był ostatnim w Piotrkowie Trybunalskim.  
W związku z powołaniem, w kwietniu 1950 r., inż. Dobrzańskiego na dyrektora 
Biura Projektów, obowiązki dyrektora szkoły przejął początkowo Pan Szperna, 
później Leon Kropidłowski, a od maja 1951 ponownie inż. Aleksander Dobrzański. 

Jeszcze w 1948 roku postanowiono, że w myśl ówczesnych zasad organizacji 
szkół zawodowych, gimnazjum przemysłowe zostanie po 3-ch latach uzupełnione 
klasami licealnymi i będzie kształcić najlepszych uczniów do stopnia technika 
szklarskiego. Uczniowie słabsi mieli być, po trzech latach, kierowani do pracy jako 
wykwalifikowani hutnicy. 

W ramach ogólnej reorganizacji szkolnictwa zawodowego w latach 1950/1 
pierwsza klasa szkoły była prowadzona, jako klasa technikum, a w latach 1951/2 
szkoła została formalnie przemianowana na Technikum Przemysłu Szklarskiego. 
Pomimo wysiłków zarówno inwestora – Centralny Zarząd Przemysłu Szklarskiego 
w Sosnowcu - jak i dyrektora szkoły - roboty wykończeniowe przeciągnęły się do 
końca grudnia 1951 roku. Szkoła musiała być przeniesiona z Piotrkowa bo tam 
w żaden sposób nie można było umieścić 4 klas, a ponadto, wg planów władz 
szkolnictwa zawodowego, należało przekształcić przyzakładową szkołę zawodową 
w zasadniczą szkołę szklarską. Co też się stało niebawem, w wyniku przeniesienia 
Technikum do Wołomina powstała w Piotrkowie, bez żadnych nakładów finansowych 
Zasadnicza Szkoła Szklarska, która przejęła gotowy budynek, potrzebne meble 
szkolne, a także całe wyposażenie internatu.

Oficjalne przeniesienie Technikum, z Piotrkowa Trybunalskiego do Wołomina 
przy ul Armii Ludowej 85 (dzisiaj Legionów 85), nastąpiło 1 września 1951 roku. 
Budynek szkoły nie był jeszcze całkowicie wykończony. Przez pierwsze cztery 
miesiące, do końca grudnia 1951 roku, nauka i praca biurowa szkoły, odbywały się 
w salach internatu, którego kierownikiem był pan Szafran. Dnia 5 stycznia 1952 r. 
otwarto sale wykładowe i kancelarię szkoły w budynku szkolnym. Szkoła liczyła 
60 uczniów. Miesiące zimowe okazały się bardzo trudne dla szkoły, ponieważ 
wieczorami były ciągłe przerwy w dostępie energii elektrycznej, utrudniało to pracę 
zarówno uczniom jak i wykładowcom. W maju 1952 r. odbyły się pierwsze egzaminy 
maturalne w Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie Pierwsi technicy  
z Wołomina w liczbie 31, wśród nich między in. Jerzy Brzózka, Wacław Mróz oraz 
trzy kobiety techniczki, rozpoczęli pracę w przemyśle.

Okres wojny i okupacji, przyniósł znaczną dewastację istniejących hut szkła,  
a także znacznie uszczuplił kadrę pracowniczą. Wojnę przetrwała niewielka garstka 
techników szklarskich spośród i tak nielicznej grupy personelu technicznego. 

Rok 1945 stał się datą przełomu w rozwoju naszego przemysłu. Kolosalne 
potrzeby spowodowane zniszczeniami, a także ogrom możliwości rozwoju 
szklarstwa, spowodowały konieczność szybkiego szkolenia kadr technicznych. 
Sprzyjały temu również ówczesne nastroje polityczne. Władze uspołeczniły - 
upaństwowiły huty szkła, pozbawiając ich prawowitych właścicieli. Nie można 
było czekać kilku lat na pierwszych absolwentów - techników, siła robocza potrzebna 
była od zaraz. Decyzją Centralnego Zjednoczenia Przemysłu Mineralnego, 
utworzono w Piotrkowie Trybunalskim kurs hutmistrzów. Kursanci na ten 
doszkalający kurs, rekrutowali się z wytypowanych przez dyrekcje poszczególnych 
hut szkła, hutników-praktyków pełniących funkcje personelu technicznego. Ocalało 
w pamięci kilka nazwisk tamtych kursantów, byli to: Stanisław Dworczyk, Marian 
Sibilski i znany później z HS w Wołominie Zygmunt Werstler. Kurs trwał od listopada 
1946 roku do lipca 1947 roku i uczestniczyło w nim 30 kursantów – absolwentów. 
Wykładowcami podstawowych przedmiotów zawodowych byli: bhp, piece i wytopy 
- inż. Aleksander Dobrzański - kierownik kursu, technologia – inż. Wacław Nowotny, 
a chemia - Stanisław Sosnowski. Na kursie oprócz przedmiotów zawodowych 
były też: j. polski – wykładany przez panią Szotek i matematyka. Kurs odbywał 
się w budynku ówczesnego Południowo Zachodniego (po zmianach Północnego) 
Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego na ul. Legionów w Piotrkowie Trybunalskim. 
Tam znajdowała się również stołówka, natomiast hotel, dla uczestników kursu, 
znajdował się na ul. Sienkiewicza. Po pomyślnych egzaminach końcowych  
i tygodniowej wycieczce po hutach szkła na Ziemiach Odzyskanych, (Ujście, 
Pieńsk, Jelenia Góra, Wałbrzych, Murów) jak nazywano tereny, które przypadły 
po wojnie Polsce, absolwenci wrócili do swoich hut szkła. Kurs doskonalenia 
personelu technicznego nie satysfakcjonował — Centralnego Związku Przemysłu 
Mineralnego, więc postanowiono, go powtórzyć w latach 1947/48 dla następnych 
30 słuchaczy i z podobnymi efektami końcowymi.

Kształcenie kursowe hutników nie zaspokajało potrzeb rozwijającego się 
przemysłu. Już w roku 1946 zdecydowano o zorganizowaniu własnego szkolnictwa 
szklarskiego. W Piotrkowie otwarto Gimnazjum Przemysłowe Hutnictwa Szkła  
w roku szkolnym 1948/49, pod dyrekcją inż. Aleksandra Dobrzańskiego. Niestety 
budynek szkoły okazał się niewykończony, a jego właściciel odwołał się do władz 
o odzyskanie własności. Ogromną pomoc przy remoncie budynku szkoły okazali 
dyrektor HS Kara w Piotrkowie Tryb. Bolesław Wolnicki i ówczesny związkowiec 
Ignacy Tokarski. Piotrków Trybunalski był wówczas centralnym ośrodkiem 
szklarskim, tam też zlokalizowano Biuro Projektów Przemysłu Szklarskiego. Wkrótce 
po uruchomieniu szkoły okazało się, że Biuro Projektów – placówka techniczna, 
która mogła zapewnić szkole wykładowców przedmiotów zawodowych – zostanie 
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W roku szkolnym 1952/53 technikum ukończyło 25 absolwentów, wśród nich 
znane pracownikom huty nazwiska: Aleksander Szczytowski, Stanisław Grączyński, 
Stanisław Klempka, Zygmunt Wysocki. 

W końcu czerwca odbyły się egzaminy wstępne do technikum. W lipcu część 
uczniów wyjechała do brygad rolnych „Służby Polsce”. W sierpniu przeprowadzono 

Matura prawdopodobnie w 1952 r.

Personel pedagogiczny, administracyjny, gospodarczy i kuchenny ok. 1954 r.

W czerwcu odbyły się egzaminy wstępne i przyjęto 13 kandydatów. Z powodu 
zbyt małej ilości przyszłych uczniów pod koniec sierpnia zorganizowano dodatkowe 
egzaminy wstępne. W rezultacie  nowy rok szkolny rozpoczęło 25 uczniów.

W tym miejscu należy wspomnieć, że równocześnie z początkiem Technikum 
Szklarskiego, został przejściowo uruchomiony dział szklarski przy Liceum 
Chemiczno-Ceramicznym w Warszawie na ul. Hożej 88. Dział ten istniał przez 
6 lat – od września 1946 r. do maja 1952 roku i wykształcił 4 roczniki techników 
szklarskich w ogólnej liczbie 50 absolwentów. Niektórzy wykładowcy Technikum 
Przemysłu Szklarskiego w Wołominie wykładali również w szkole na Hożej.

Z dniem 1 września 1952 r. dyrektorem technikum został Teodor Gumiński,  
a w październiku otwarto laboratorium chemiczne, co prawda skromne, ale 
całkowicie przystosowane do nauki. 

Zorganizowane zostały również koła naukowe: matematyczne, technologiczne, 
historyczne, a także koło sportowe, w którym działały następujące drużyny: 
bokserska, piłki nożnej, siatkówki, ping- ponga, szachowa i lekkoatletyczna.  
W szkole odbywały się akademie okolicznościowe, wymagane w tamtych czasach 
i wycieczki. Komitet Rodzicielski zorganizował bal sylwestrowy, a dochód z niego 
przeznaczono na bieżące potrzeby szkoły.

Ulotka zachęcająca dla kandydatów Liceów. Mimo zachęty nie powstało Liceum 
Szklarskie w latach 40- tych
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spotkało się z ogromnym zainteresowaniem pracowników hut w całej Polsce. Wydział 
Zaoczny w okresie od 1955 roku do 1966 ukończyło 384 techników – technologów 
szkła. Następny rok 1955/56 ukończyła najmniejsza liczba dyplomantów technikum 
dziennego – tylko11 osób. 

Bazę pedagogiczną tworzyli od początku: Aleksander Dobrzański, Wacław 
Nowotny, Czesław Konieczny, Kochanowski, od 1954 Stanisław Piotrowski oraz  
w niepełnym wymiarze godzin: Zofia Sznitko, Lidia Dobrzańska, L. Nitschke, 
Ryszard Faustyn, M. Rey, Zdzisław Zand, Tadeusz Witkowski i jego żona oraz 
laborant Bonifacy Woropaj. W 1955 do grona pedagogicznego dołączyli: Ryszard 
Ludwiniak, Waldemar Błoński i Mieczysław Gwiazdecki.

W wołomińskim środowisku szkoła nie cieszyła się popularnością. Młodzież 
wolała bardziej znane i atrakcyjniejsze szkoły w Warszawie. Do technikum 
przyjmowano uczniów, z rodzin z tradycjami szklarskimi z całej Polski lub osoby, 
które z konieczności wybierały tę właśnie szkołę. Wszyscy liczyli również na miejsca 
w internacie. Początkowo z powodu małej ilości uczniów korzystających z internatu, 
władze miejskie dokwaterowały tam lokatorów w ogóle niezwiązanych ze szkołą, 
a od których później ciężko było się uwolnić, mimo wielu zabiegów dyrekcji w tej 
sprawie.

Ciekawym zagadnieniem były podręczniki do nauki o szkle, technologii, piecach 
itp. Początkowo, w czasie trwania kursu hutmistrzowskiego, korzystano z przekazów 
ustnych doświadczonych Aleksandra Dobrzańskiego i Wacława Nowotnego. Od 
stycznia 1946 roku kontynuowano wydawanie czasopisma Przemysł Szklany, 
przekształconego później, w 1952 roku, w Szkło i Ceramikę, w których pojawiało 
się wiele materiałów do nauki. Dopiero w połowie lat 50- tych wydano dwutomowy 
podręcznik Podstawy Szklarstwa – przeznaczony dla uczniów technikum oraz 
dla technologów. Prawdą jest też, że jeszcze do połowy lat 60 korzystano  
z podręczników radzieckich. Późniejsze lata przyniosły komplet podręczników 
niemal do wszystkich przedmiotów zawodowych. 

Od roku szkolnego 1956/57 
w technikum obowiązywał 
pięcioletni kurs nauczania. 
W szkole poprawione zostały 
warunki pracy, zmodernizowano 
organizację pracy dydaktycznej 
w laboratorium chemicznym 
i wyposażono w sprzęt salę 

Wycieczka do Zakopanego, 
1957 r.

egzaminy dodatkowe i poprawkowe, w wyniku których przyjęto na nowy rok 
szkolny 62 uczniów łącznie z uczniami przysłanymi z PPZ Polanica i z Technikum 
Ceramicznego z Warszawy o specjalizacji normowanie (mierzenie czasu pracy 
poszczególnych operacji).

Od 1 września 1953 roku szkoła, korzystając z doświadczeń radzieckich, 
rozpoczęła pracę dydaktyczną w systemie pracowni (gabinetów) przedmiotowych: 
technologii, matematyki, fizyczno-chemicznej. Powstały również gabinety 
technologiczne szkła gospodarczego, płaskiego i opakowań szklanych. Uczniowie 
coraz częściej wyjeżdżali do polskich hut szkła w ramach wycieczek - do 
Z.Sz.”Ujście”, do HS Kryształowego w Szczytnej Śl. W roku szkolnym 1953/54 
tytuł technika otrzymało 27 uczniów. 

Od 1 sierpnia 1954 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, 
dotychczasowy dyrektor Teodor Gumiński objął funkcję kierownika internatu, zaś 
jego miejsce zajął Piotr Rostkowski. We wrześniu 1954 rozpoczęło naukę 168 
uczniów w pięciu klasach. Po roku nauki w technikum, również od 1 września klasa 
o specjalizacji normowanie powróciła do swojej macierzystej szkoły, do Warszawy. 
Rozpoczęto również szkolenie warsztatowe ( 6 godzin) w Hucie Szkła Wołomin dla 
uczniów klasy I i II. Rok szkolny 1954/55 ukończyło 21 absolwentów.

W roku 1955, w lutym, z inicjatywy inż. Aleksandra Dobrzańskiego, powstał 
przy Technikum Przemysłu Szklarskiego Wydział Zaoczny. Nie było wówczas 
wypracowanych wzorów organizacyjnych dla szkół zaocznych – powstały wydział 
był pierwszą szkołą tego typu w województwie warszawskim. Szkolenie zaoczne 

Pierwsi maturzyści zaczynający naukę w Wołominie, 1955 r.
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odchodzącego na świadczenia emerytalne Teodora Gumińskiego zastąpił Józef 
Lewandowski. Wraz z żoną, i pracującą w szkole od 1952 roku Heleną Krzywińską, 
stanowili trzon wychowawców w internacie. Zapamiętano także wychowawców 
Kiełtykę i Jelenia.

 Do szkoły przybywali nowi nauczyciele Zygmunt Chmielewski, Ryszard 
Włodarczyk, Teresa Kempista, Ryszard Borowski, Leszek Podhorodecki, 
Włodzimierz Świetlik, Remigiusz Rudnicki, Adam Milewski, Ireneusz Śmietanko, 
Suski, Rymarek W roku 1963 – 49 absolwentów opuściło technikum. Rozbudowa 
szkoły stała się faktem. 

Lokalna czy resortowa prasa niewiele miejsca na swoich łamach poświęciła 
pedagogom szkolnym Technikum Przemysłu Szklarskiego. Z wielką przyjemnością 
przypomnę mało znany tekst sprzed ponad 50 lat, opublikowany z okazji Dnia 
Nauczyciela, będący hołdem za pracę i wychowywanie wielu pokoleń uczniów 
złożony nauczycielom wołomińskiego technikum. 

Dzień (zwykły) Nauczyciela. Czego im życzyć? 
Wstaje dzień. Granatowa płachta nieba płowieje na wschodniej stronie. Ulicami 

jadą wozy z mlekiem i pieczywem. Oczekujące przed sklepami kobiety szczelniej 
otulają się chustkami przed rannym chłodem. Wskazówki zegara dobiegają siódmej. 
Dyrektor Piotr Rostkowski dopija ostatni łyk kawy i chwyta za kapelusz; palto zapina 
już na schodach. Jest wprawdzie jeszcze wcześnie, ale — jego zdaniem — dyrektor 

Budynek Technikum Przemysłu Szklarskiego do 1964 r.

gimnastyczną. W marcu 1957 szkołę, należącą dotychczas do resortu Budownictwa 
i Materiałów Budowlanych, przejęło Ministerstwo Oświaty. W roku szkolnym 1956/57 
dyplomy uzyskało 22 absolwentów.

W roku szkolnym 1957/58 – obok funkcjonujących warsztatów szklarskich 
wprowadzono do programu nauczania zajęcia z obróbki metalu. Ćwiczenia odbywały 
się w Hucie Szkła Wołomin i służyły rozszerzeniu umiejętności praktycznych. Rok 
szkolny 1957/58 ukończyło 20 techników.

W roku szkolnym 1958/59 dyrektor Rostkowski rozpoczął starania o rozbudowę 
szkoły. Budynek wybudowany w 1951 roku przeznaczony była dla 160 uczniów taką 
samą ilość osób mógł pomieścić internat, a po pięciu latach do szkoły uczęszczało 
340 uczniów. Dzięki ścisłemu powiązaniu szkoły z praktyką w przemyśle, resort uznał 
zamierzenia dyrekcji za bardzo wskazane. Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego 
przyznało szkole środki finansowe na sporządzenie dokumentacji inwestycyjnej. 
Jan Bieńczyk – dyrektor naczelny Zjednoczenia dzięki swoim staraniom wielce 
się szkole zasłużył. W roku szkolnym 1959/60 – szkołę opuściło 22 absolwentów.  
W roku 1960 nie było egzaminów dojrzałości z powodu przejścia na pięcioletni 
okres nauczania, zaś w roku 1960/61 ukończyło technikum 30 uczniów.

Maturzyści, 1961 r.

Walka o rozbudowę szkoły była heroiczna – sprawa sięgnęła szczytów 
administracji państwowej, w interwencję zaangażowała się Centralna Komisja 
Odwoławcza przy Radzie Ministrów. W roku 1962 opuściło mury szkolne 26 
techników. Nastąpiła również zmiana na stanowisku kierownika internatu, 
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Nieszczególnie się dzisiaj czuje, a do zakończenia zajęć jeszcze bardzo daleko. 
W domu też nie odpocznie, czekają na przejrzenie odbitki szczotkowe z drukarni...

W pokoju nauczycielskim pusto. Jedynie przy stole w głębi, pod oknem, pochyla 
nad papierami siwą jak gołąb głowę prof. Aleksander Dobrzański. Drugi, obok prof. 
Nowotnego, najstarszy pedagog wołomińskiego technikum. On to zorganizował 
i prowadził wspomniane już gimnazjum w Piotrkowie. Obecnie, od 12 lat, uczy w 
Wołominie, jest także dyrektorem studium zaocznego, kształcącego ponad 1000 
techników. Szybko biega po papierze długopis inż. Dobrzańskiego, zostawiając za 
sobą równe, niebieskie ślady. Trzeba się spieszyć, czasu zostało niewiele, jak to 
dobrze, że ma dziś to „okienko” w zajęciach. Bo już wkrótce, jak co trzy tygodnie, 
przyjedzie do Wołomina prawie 400 osób na konsultacje.

Prof. Dobrzański zdejmuje okulary, przeciera zmęczone oczy i popada  
w zadumę: znów koledzy wyjdą ze szkoły w sobotę późno wieczór, znów nie 
będą mieli wolnej niedzieli... Wolno obiegają wskazówki tarczę zegara, sumiennie 
odmierzając godziny lekcyjne, W klasach nieustannie zmieniają się profesorowie. 
Uczy ich w Technikum — trzydziestu jeden. Trzynastu związanych jest ze szkołą 
na stałe, reszta — to nauczyciele dochodzący — wybitni specjaliści z Politechniki 
Warszawskiej, Biura Projektów Przemysłu Szklarskiego, z patronującej technikum 
wołomińskiej huty. Trudno byłoby napisać o wszystkich. Dlatego też wspomnę 

szkoły tak jak kapitan statku pierwszy powinien być na swym stanowisku i schodzić 
zeń — ostatni. W gmachu Technikum Przemy słu Szklarskiego w Wołominie jest 
jeszcze cicho. Lecz już niedługo zaczną się schodzić profesorowie, a wkrótce potem 
sale i korytarze rozdźwięczą się młodymi głosami. Dyrektor ciepłym spojrzeniem 
ogarnia wszystko wokół. Zna tu i lubi każdy kąt. Od prawie czterdziestu lat „nosiło” go 
po różnych szkołach, pracował też w kuratorium, aż wreszcie trafił tu do Wołomina; 
mija właśnie dziesiąty rok od chwili, gdy po raz pierwszy zasiadł w dyrektorskim 
fotelu. Wszedł do gabinetu, zapalił papierosa, otworzył książkę. Musi się jeszcze 
przygotować do lekcji matematyki, wczorajsze zebranie rady internatu przeciągnęło 
się do późnych godzin wieczornych...

...Powietrze rozdziera głos dzwonka. Zegar bije ósmą. Rozpoczynają się zajęcia 
szkolne.

W V klasie lekcja technologii. Przy tablicy Jurek Suszycki wyjaśnia na podstawie 
wzoru Grzebieńszczykowa istotę hydrolizy szkła. 

Pomagają mu koledzy. Prof. Wacław Nowotny cierpliwie koryguje wypowiedzi 
uczniów. I myśli: od iluż to już łat związałem się z młodzieżą, ze szkłem...?

Profesor Nowotny, potomek starej hutniczej rodziny - to jeden z nestorów 
szkolnictwa szklarskiego. Zaraz po wojnie wykładał w pierwszym gimnazjum 
tego typu, w Piotrkowie Trybunalskim, w 1951 r. przeniósł się do technikum 
wołomińskiego. Z pisanych przez niego podręczników szkolnych czerpali i czerpią 
nadal wiedzę wszyscy nasi młodzi technicy.

— Dziękuję, siadaj — mówi prof. Nowotny i ciężko opuszcza się na krzesło.
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planu następnych lekcji. Długo w noc żółcą się prostokąty okien w nauczycielskich 
mieszkaniach. Dyr. Rostkowski nie może zasnąć, myśli o jutrzejszym posiedzeniu 
rady pedagogicznej, o tym czy instalatorzy przystąpią na czas do pracy w nowym 
budynku i że warto by jeszcze Jurka podciągnąć w matematyce...

Kochani nasi Wychowawcy? Wiecznie niezmordowani! Ci z Wołomina  
i z innych naszych uczelni. Czego Im życzyć w dniu Ich święta? Wielu uśmiechów  
i serdecznych uczniowskich uczuć — niech Ich wychowankowie wyrosną na 
prawych ludzi i doskonałych techników. Notesów napęczniałych samymi... piątkami. 
A przede wszystkim dużo sił i zdrowia. Bo przecież jutro wstanie nowy dzień”.

*          *         *

W ciągu jesieni 1964 roku i wiosny 1965 roku dobudowano, do istniejącego, nowe 
skrzydło o kubaturze 1400 m3. W nowej części znalazły pomieszczenia pracownie: 
technologii, elektrotechniki, fizyki, chemii, historii, rysunku technicznego, hala 
topienia, sale i pokoje pomocnicze i magazynowe. Na początku roku szkolnego 
1964/65 młodzież, w ilości 460 osób, weszła do nowych sal. W 1964 roku technikum 
kończyło 39 absolwentów, a rok 1965 przyniósł 59 techników.

Rok szkolny 1965/66 rozpoczął się w 15 klasach technologii szkła z liczbą 
545 ucznów. Szybki rozwój szkoły, wzrost zadań dydaktyczno-wychowawczych 
i administracyjno-gospodarczych wymagały utworzenia stanowiska zastępcy 

Początek rozbudowy szkoły, wiosna, 1964 r.

więc, tylko o najstarszych pedagogach, od wielu lat poświęcających szkole swe 
siły i zdolności. O polonistce prof. Zofii Sznitko, matematyku - prof. Ryszardzie 
Ludwiniaku, nauczycielce języka rosyjskiego prof. Lidii Dobrzańskiej, mgr „WF-
u” Stanisławie Piotrowskim, kierującym również życiem sportowym szkoły.  
O prowadzącym ćwiczenia analityczne w laboratorium mgr Tadeuszu Witkowskim, 
profesorze Politechniki Warszawskiej, wreszcie o nauczycielach zawodu  
z wołomińskiej huty inż. Kaszuwarze, Witoldzie Żołędziowskim, Ireneuszu 
Śmietanko. Im to i wszystkim pozostałym, ich doświadczeniu, zapałowi, a przede 
wszystkim sercu dla młodzieży zawdzięcza technikum coraz wyższy poziom 
nauczania, coraz lepsze oceny w szkolnych dziennikach. Tym bardziej godne to 
jest podkreślenia, że nauka w wołomińskim technikum odbywa się w nader ciężkich 
warunkach. Jest tu ciasno. Budynek szkolny wznoszono z myślą, że pomieści  
4 klasy tzn. jednego ciągu nauki. Tymczasem potrzeby przemysłu sprawiły, że uczą 
się tu chłopcy i dziewczęta dwóch ciągów 5- klasowego technikum. Dlatego nauka 
odbywa się na dwie zmiany, od ósmej rano do szóstej wieczorem. Mimo tego i tak 
na zajęcia szkolne wykorzystywane są pomieszczenia internatu a nawet... stołówka. 
Ale być może już w przyszłym roku...

*
Dobrze jest podczas przerwy między zajęciami zaczerpnąć w płuca nieco 

świeżego powietrza. Często jednak owo „świeże powietrze” jest tylko pretekstem. 
Bo spojrzenia tak uczniów, jak i nauczycieli niczym magnes przyciągają czerwone 
mury nowo wzniesionego budynku. To — duma wszystkich i marzenie, które 
przybrało wreszcie realne kształty.

O ten budynek, który pomieści pracownie technologiczne i sale przedmiotowe, 
walczyło grono nauczycielskie od wielu lat, wychodząc z założenia, że tylko jak 
najdalej posunięte upraktycznienie nauki zapewnić może przemysłowi szklarskiemu 
w pełni wartościowe kadry techniczne. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie młodzież 
i ich wychowawcy obejmą w posiadanie nowy budynek już w przyszłym roku 
szkolnym. Mimo, że do września jeszcze daleko, już nadchodzą do Wołomina 
pierwsze szkolne sprzęty, w pomoce naukowe obiecało zaopatrzyć nowe pracownie 
Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego. Technikum bardzo liczy również na to, że 
nie zapomną o nim poszczególne huty szkła.

Wybiła godzina osiemnasta. Miasto dawno już otuliła noc. Ekspedientki 
spuszczają kraty na okna wystawowe. Ludzie, odświętnie przyodziani, wychodzą 
do kina, teatru, na herbatę do znajomych. Opustoszały też klasy wołomińskiego’ 
technikum. Dla nauczycieli jednak nie skończył się dzień pracy. Inż. Dobrzański 
nadal pochyla głowę nad stertą papierów, mgr Witkowski idzie do pracowni, 
by przygotować doświadczenie na jutrzejszą. lekcję. Prof. Sznitko spieszy do 
internatu dopilnować odrabiania lekcji; wprawdzie istnieje tu instytucja samopomocy 
koleżeńskiej, lecz zorganizować i czuwać nad nią musi nauczyciel. Prof. Dobrzańska 
zasiada przy domowym stole do uczniowskich zeszytów, a prof. Ludwiniak — do 



161Zarys historii Technikum Przemysłu Szklarskiego....160 Ryszard Musiałowicz 

W roku szkolnym 1970/71 w Zasadniczej Szkole Zawodowej rozpoczęto 
szkolenie dziewcząt w zawodzie obróbki szkła – produkcji szkła laboratoryjnego  
i zdobniczego. Ponadto stworzono jeden oddział szkolenia laborantek chemicznych. 
Liczba uczniów zasadniczej Szkoły Zawodowej osiągnęła 200 osób. W tym 
czasie powstało również boisko sportowe z płytą asfaltową. Szkołę ukończyło 154 
absolwentów – techników maturzystów i techników w zawodzie technologa szkła. 
Od września 1971 roku powrócono do 5- letniego cyklu nauki w technikum. W roku 
1972 dyplomy uzyskało 87 techników, w roku następnym – 97

W roku 1973 został powołany Zespołu Szkół Zawodowych, w którego skład 
weszły: Technikum Przemysłu Szklarskiego, Technikum Chemiczno-Ceramiczne 
Zaoczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Średnie Studium Zawodowe i internat.  
W roku 1974 decyzją kuratora - technikum otrzymało imię Jarosława Dąbrowskiego. 
W dniu 14 października 1974 roku miała miejsce uroczystość nadania imienia  
i wręczenia sztandaru, ufundowanego przez komitet rodzicielski.

Równocześnie obchodzono jubileusz 25 lat technikum. Uroczystość zaszczycił 
wiceminister Oświaty i Wychowania prof. dr Michał Godlewski. Wielu zasłużonych 
nauczycieli otrzymało odznaczenia, nagrody i dyplomy uznania. Rada Zakładowa 
Huty Szkła im. Feliksa Paplińskiego w Wołominie ufundowała medalion  
z wizerunkiem Jarosława Dąbrowskiego, wykonany przez artystę plastyka 
Aleksandra Pawlika. W roku 1975 nie było klas maturalnych. Szkołę Zasadniczą 
ukończyło 33 dziewczęta i 24 chłopców. 

W dniu 9 kwietnia 1975 roku zmarł, w wieku 84 lat, nestor przemysłu szklarskiego, 
współorganizator Gimnazjum Przemysłu Hutnictwa Szkła oraz Technikum 
Przemysłu Szklarskiego – inż. Aleksander Dobrzański. Odszedł człowiek, który 
szczególnie dużo pracy i serca poświęcił na wykształcenie kadr fachowców 
polskiego przemysłu szklarskiego. Został wyróżniony, przez Radę Państwa, tytułem 
„Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. 

Na zakończenie roku szkolnego 1975/76 wydano 49 świadectw technikom  
i 65 świadectw ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W roku 1977 było 10 
oddziałów Technikum. 

1 oddział technikum (analiza chemiczna), 6 oddziałów w szkole zasadniczej, 
ponadto 20 semestrów w Technikum Zaocznym. Szkołę ukończyło 82 techników. 

W roku 1978, z inicjatywy dyrektora Witolda Żołędziowskiego (żołnierz Powstania 
Warszawskiego), otwarta została Izba Pamięci Narodowej. Autorem oprawy 
plastycznej był Henryk Drzewiński - nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego  
w Wołominie. W tym roku szkołę opuściło 52 absolwentów, a w następnym - 59. 
Rok szkolny 1980/81 dotknęły wydarzenia Sierpniowe. Około 90 % nauczycieli, 
pracowników administracyjnych i obsługowych szkoły wystąpiło ze Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, zgłaszając swój akces do Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”. 

dyrektora. Powołanie otrzymał doświadczony nauczyciel technikum - Ryszard 
Ludwiniak. Rok szkolny 1965/66 ukończyło 66 techników, rok póżniej 86. 

Rok 1967/68 zaznaczył się reformą szkolnictwa – powrócono do koncepcji 
szkolenia czteroletniego. Kierownictwo pracowni technologicznej objął przybyły  
z Huty Szkła Wołomin inż. Witold Żołędziowski. Na zakończenie wręczono dyplomy 
73 absolwentom. Wydział zaoczny, przekształcony został w samodzielną jednostkę, 
pod nazwą Technikum Chemiczno-Ceramiczne Zaoczne, pod dyrekcją Czesława 
Koniecznego. W listopadzie 1968 roku obchodzono dwudziestolecie istnienia szkoły. 
W zwiazku z tym odbył się w technikum zjazd absolwentów, zorganizowany przez 
Zjednoczenie Przemysłu Szklarskiego i szkołę. Zjazd, oprócz uczczenia rocznicy, 
miał na celu pogłębienie współpracy z jednostkami przemysłu szklarskiego,  
w których absolwenci szkoły zajmowali poważne, kierownicze stanowiska.

W roku 1969 dyrektor Piotr Rostkowski przeszed na emeryturę, a jego funkcję 
objął Ryszard Ludwiniak, jego zastępcą zaś został inż. Witold Żołędziowsi. Szkołę 
ukończyło tego roku 127 absolwentów. Na emeryturę przeszedł również, zasłużony 
nauczyciel technologii szkła, autor szeregu książek i podręczników zawodowych, 
inż. Wacław Nowotny. Rok szkolny 1969/70 był pierwszym rokiem istnienia 
powołanej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, w której rozpoczęło naukę 56 uczniów. 
Technikum ukończyło 117 absolwentów.

Sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Dorota Skibicka, Czesław Sitarz

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego 
w Wołominie.

Od pieca kaflowego do centralnego ogrzewania.
Część II

Jak informowaliśmy w pierwszej części artykułu1 działalność Spółdzielni 
Budownictwa Mieszkaniowego rozpoczęła się w 1958 roku, a pierwszy budynek 
został zasiedlony w roku 1960. 

W Wołominie w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku powstawały zakłady 
przemysłowe, które potrzebowały mieszkań dla swych pracowników. Ponadto 
lokalizacja  miasta w pobliżu Warszawy powodowała, że Wołomin stawał się 
swego rodzaju „hotelem” dla pracujących w stolicy. Bloki budowane w Wołominie 
przy ul. Zakładowej, na tzw. górkach piaszczystych miały więc wielu chętnych do 
zamieszkania.

Pierwsze budynki mieszkalne nr 1, 2, 3 wyposażone były w instalacje: energii 
elektrycznej i zimnej wody. W 1960 roku wykonano ujęcia wodne oraz hydrofornię 
zapewniającą dostawę wody do pierwszych budynków mieszkalnych.

Ogrzewanie mieszkań odbywało się za pomocą pieców kaflowych znajdujących 
się w każdym pokoju. Poza ogrzewaniem węglowym mieszkania posiadały także 
kuchnie na węgiel.

Ścieki komunalne z poszczególnych lokali odprowadzane były do osiedlowego 
szamba. W 1965 roku spółdzielnia wybudowała przepompownię i oczyszczalnię 
ścieków.

Rozbudowa osiedla Słoneczna spowodowała konieczność wybudowania kotłowni 
osiedlowej. Pierwsza taka kotłownia (obecnie nieistniejąca) była zlokalizowana 
w sąsiedztwie budynku mieszkalnego nr 5. Składowisko opału znajdowało się 
w bunkrze podziemnym, na powierzchni którego zorganizowany został parking 
osiedlowy.

Po likwidacji kotłowni przy bloku nr 5 wybudowano kotłownię wolnostojącą przy  
ul. Kolonia Gródek. Kotłownia dostarczała ciepło do 13 budynków osiedla 
Słoneczna. Trzy budynki, które wybudowano jako pierwsze na osiedlu „Słoneczna” 
tj.: bloki nr 1, 2, 3 (oznaczenia są nadal aktualne) nie posiadały nadal instalacji 
centralnego ogrzewania.

1  Rocznik Wołomiński, t. IX, Wołomin, 2013 r.

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

Z dniem 31 grudnia 1980 roku mgr Czesław Konieczny poprosił o zwolnienie 
z funkcji zastępcy dyrektora i nauczyciela, od 1 stycznia 1981 przeszedł na 
emeryturę. Pracował w Technikum od chwili przeniesienia szkoły do Wołomina,  
a więc od 1951 roku. 

Zastępcą dyrektora został mgr inż. Andrzej Rudnik, absolwent tego technikum 
w 1964 r. W kronice szkoły wymieniono jeszcze innych nauczycieli Technikum 
Przemysłu Szklarskiego a są to: Barbara Jakubczak, Maria Cieśnikarska, Bolesław 
Białobrzeski, Barbara Frączak, Tadeusz Czaplicki, Marian Marciniak, Romuald 
Stachera, Joanna Marciniak, Zbigniew Machniewski, Jerzy Chałupa, Piotr Roguski, 
Zbigniew Matusik, Teresa Furman.

Nauczyciele pracujący w technikum napisali i wydali 40 podręczników. Nauczyciel 
historii oraz nauki o Polsce i świecie współczesnym mgr Leszek Podhorodecki 
stał się znanym autorem książek historycznych. Wydał 17 poczytnych pozycji 
popularno-naukowych, tłumaczonych również na języki obce.

Podsumowując dorobek na 30 lecie Technikum Przemysłu Szklarskiego należy 
podać, że szkołę ukończyło 1611 techników, a Wydział Technikum Zaocznego – 
1371 techników technologów szkła.

Nazwiska pozostałych nauczycieli i wykładowców, oraz pominięte imiona w ww. 
artykule będę starał się zamieścić w następnej części zarysu historii Technikum 
Przemysłu Szklarskiego.

Składam specjalne podziękowanie Panu Ryszardowi Ludwiniakowi, byłemu 
dyrektorowi Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie, za zrecenzowanie 
artykułu. 

Bibliografia:
M. Gwiazdecki, Opracowanie na XXX – lecie Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie, 
Wołomin, 1981 r.
Przemówienie Wacława Nowotnego na jubileusz 30-lecia  TPSz.
Ł. Rygało, Początek szkolnictwa szklarskiego, (w:) Kroniki szkolne.
Informacje o kursie hutmistrzów – wywiad z  Zygmuntem Werstlerem, 2012 r.
Tygodnik Przemysł Materiałów Budowlanych nr 18, 1963 r.
Fotografie ze zbiorów: autora (9), Macieja Siluka (7), Jerzego Markowskiego (4), dr Jakuba Rycerskiego 
(1,2,3), Stanisława Piotrowskiego (6,8) Krzysztofa Tądrowskiego (5) i Pawła Trzcińskiego (tarcza 
szkolna).
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do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i tym samym zlikwidowano osiedlową 
oczyszczalnię ścieków i osiedlową przepompownię ścieków. Miejska woda dotarła 
do osiedla Słoneczna dopiero w 1994 roku. Po podłączeniu do miejskiej sieci 
wodociągowej uzyskano, od odpowiednich władz, zgodę na likwidację dwóch 
osiedlowych studni głębinowych i osiedlowej hydroforni.

Budowa miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej w Kobyłce pozwoliła na 
podłączenie osiedli mieszkaniowych do tych sieci.

Na osiedlu Ręczajska w Kobyłce miejska woda popłynęła dopiero w 2001 
roku, a do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej podłączono osiedle w 2005 roku 
i zlikwidowano kontenerową oczyszczalnię ścieków. W tym czasie podłączono 
także osiedle Nasz Dom rezygnując z dostawy tych mediów przez Instytut Maszyn 
Budowlanych „Budor” w Kobyłce.

Obecnie wszystkie osiedla w spółdzielni korzystają z miejskiej wody i kanalizacji, 
a z miejskiej ciepłowni w Wołominie dostarczana jest do nich energia cieplna.

W roku 2012 spółdzielnia wspólnie z Zakładem Energetyki Cieplnej rozpoczęła 
modernizację sieci cieplnej, poprzez likwidację grupowych węzłów cieplnych 
i podłączenie budynków bezpośrednio do sieci ciepłowniczej. Prowadzona 
modernizacja instalacji ciepłowniczej pozwala na likwidację gazowych piecyków 
kąpielowych, a w ich miejsce podłączenie lokali do centralnej ciepłej wody. Jest to 
przedsięwzięcie kilkuletnie, gdyż wymianę instalacji wodnej należy przeprowadzać 
niemal w połowie budynków mieszkalnych spółdzielni. Likwidacja piecyków 
gazowych przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo mieszkańców.

Od 2012 roku spółdzielnia rozpoczęła proces przygotowania dokumentacyjnego 
i finansowego do termomodernizacji budynków mieszkalnych. Po opracowaniu 
dokumentacji i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń wykonano w 2013 roku 
termomodernizację 6-ciu budynków. Wraz z dociepleniem ścian i stropów,  
w budynkach zostały wymienione okna, w pomieszczeniach wspólnych oraz 
wyremontowane balkony. Prace dokumentacyjne są kontynuowane i będą 
docieplane kolejne budynki. Poza efektem wizualnym, docieplenie budynku, przede 
wszystkim, pozwala zmniejszyć zużycie energii cieplnej na ogrzewanie mieszkań.

Przez cały okres istnienia, łącznie z budową bloków, spółdzielnia tworzyła 
osiedlowe place zabaw, parkingi, zatoki postojowe. W roku 1977 został wybudowany 
na osiedlu Lipińska budynek służący do pracy z dziećmi i młodzieżą, w którym 
działały kółka zainteresowań, kluby. Odbywają się w nim spotkania różnych grup 
społecznych, różne dydaktyczne zajęcia dodatkowe, imprezy rozrywkowe. Obecnie 
w budynku mieści się osiedlowy klub „Tramp” służący nie tylko mieszkańcom 
Osiedla, ale także mieszkańcom Miasta i Gminy Wołomin.

Przedstawienie w artykule różnych przedsięwzięć wykonanych przez spółdzielnię 
na przestrzeni lat, pokazuje jak zmieniają się nasze warunki zamieszkiwania.

Jest to z pewnością wynik wzrostu wymagań konsumentów. Nie wystarcza już 
samo posiadanie mieszkania. Istotne jest jego wyposażenie, położenie w stosunku 

W latach 1972-77 spółdzielnia przeprowadziła gazyfikację osiedla Słoneczna 
i osiedla Kobyłka. Gazyfikacja ta, pozwoliła na likwidację kuchni węglowych oraz 
zbiorników do podgrzewania wody tzw. bojlerów. Zainstalowano gazowe piecyki 
kąpielowe do podgrzewania wody i kuchnie gazowe. Była to wspólna inwestycja 
finansowana przez mieszkańców i spółdzielnię.

Od roku 1972 kontynuowano budowę bloków na osiedlu Lipińska i Kobyłkowska, 
a w kolejnych latach na osiedlu Hibnera (obecnie Niepodległości).

Na tych osiedlach, jednocześnie z budową mieszkań, tworzono infrastrukturę 
techniczną w postaci kotłowni, ujęć wody, oczyszczalni i zbiorników typu „Inhoff” 
na ścieki. Mieszkania wyposażono w instalację gazową z piecykami do podgrzania 
wody i kuchnie gazowe, instalację elektryczną, instalację wodną i kanalizacyjną,  
a także co było nowością, instalację zbiorczych anten radiowo-telewizyjnych.

Osiedle Niepodległości równolegle z budową budynków mieszkalnych zostało 
wyposażone w kontenerową kotłownię osiedlową, która dostarczała energię cieplną 
do ogrzewania mieszkań i podgrzewania wody. Wraz z rozbudową zasobów 
mieszkaniowych spółdzielni kontynuowana była budowa infrastruktury miejskiej 
w postaci budowy: kotłowni, oczyszczalni ścieków, sieci przesyłowych wodnych  
i kanalizacyjnych.

W roku 1986 uruchomiono w Wołominie ciepłownię miejską przy ul. Szosa 
Jadowska. Po jej uruchomieniu spółdzielnia rozpoczęła przygotowanie dokumentacji 
technicznej dotyczącej likwidacji osiedlowych kotłowni i przyłączenia osiedli do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. Jako pierwsze zostało przyłączone, w 1987 roku, 
osiedle Słoneczna. Zlikwidowano wówczas kotłownię osiedlową, a w jej budynku 
wybudowano grupowy węzeł cieplny. Pierwsze trzy budynki osiedla Słoneczna 
miały ogrzewanie węglowe lub gazowe, przebudowane przez lokatorów, aż do 
roku 2011. Wówczas to doprowadzona została do tych budynków miejska sieć 
ciepłownicza i wybudowano instalację wewnętrzną dostawy ciepła i ciepłej wody. 

W nowobudowanym osiedlu Niepodległości bloki były podłączane systematycznie, 
podczas budowy, do miejskiej infrastruktury technicznej.

Osiedle Kobyłkowska przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej i zlikwidowano 
dwie kotłownie osiedlowe: węglową i gazową w 1994 roku. W następnym roku do 
sieci ciepłowniczej podłączono osiedle Lipińska likwidując również dwie kotłownie 
węglowe.

Zmiany dotyczące ogrzewania przeprowadzono także na dwóch pozostałych 
osiedlach znajdujących się w Kobyłce. W 1998 roku kotłownię węglową zlikwidowano 
na osiedlu Ręczajska zastępując ją bezobsługową kotłownią gazową. Tego typu 
kotłownię w 1999 roku wybudowano także na osiedlu Nasz Dom. Miejska kotłownia 
w Wołominie oraz bezobsługowe kotłownie w Kobyłce pozwalają zapewnić stałą 
temperaturę w mieszkaniach.

Pierwsze wybudowane osiedle Słoneczna posiadało własną sieć wodociągową 
i własną sieć kanalizacji sanitarnej. W roku 1986 osiedle to zostało podłączone 
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Osiedle Niepodległości – kolonia M3

Osiedle Niepodległości – plac zabaw

do innych obiektów. Ponadto rozwój technik i technologii stwarza możliwości 
wprowadzania coraz to nowych zmian ułatwiających zamieszkiwanie.

Osiedle Słoneczna (najstarsze osiedle spółdzielni)

Osiedle Słoneczna, ul. Wileńska 73
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Pasaż osiedlowy – osiedle Niepodległości

Budynek po termomodernizacji – Osiedle Lipińska

I. ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Sylwester Kot

Historia Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” 
w parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie

Powstanie i działalność Kościelnej Służby Porządkowej są nierozerwalnie 
związane z pontyfikatem Papieża Polaka – Jana Pawła II. 16 października 
1978 roku, wielki Polak, kardynał Karol Wojtyła, został wybrany, przez kolegium 
kardynalskie, na papieża. Był to dzień wielkiej radości i nadziei, a jednocześnie,  
w związku z sytuacją w kraju, pełen obaw i zatroskania. W dniu inauguracji swojego 
pontyfikatu, papież wypowiedział znamienne słowa: „…nie lękajcie się, otwórzcie 
drzwi Chrystusowi. Na stolicę Piotrową wstąpił nie rzymianin, ale syn narodu 
polskiego”. Te słowa dodały nam Polakom odwagi, tchnęły w nas ducha i nadzieję 
na lepszą przyszłość.

W czerwcu 1979 roku Jan Paweł II, miał po raz pierwszy przybyć do Polski, 
dlatego też, z inicjatywy sługi bożego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
tworzono organizacje składające się z mężczyzn, w celu zapewnienia porządku 
i bezpieczeństwa Ojcu Świętemu, w czasie Jego pielgrzymki, w dniach od 2 do 
10 czerwca. W Warszawie służyło Ojcu Świętemu ok. 10 tysięcy mężczyzn. Mimo 
wielu obaw z powodu braku doświadczenia w obsłudze tłumnych zgromadzeń, 
można śmiało stwierdzić, że zorganizowane służby porządkowe zdały egzamin.  
W dniu, w którym na Placu Zwycięstwa (dziś Plac J. Piłsudskiego) padły znamienne 
słowa: „Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi..” narodził się nowy ruch 
odnowy religijnej mężczyzn - Kościelna Służba Porządkowa. Oficjalnie KSP Totus 
Tuus powołana została dekretem, z dnia 30 marca 1983 roku, przez Prymasa Polski 
Kardynała Józefa Glempa. W ogólnym zarysie celem i zadaniem zrzeszenia jest  
w szczególności życie wiarą, szerzenie chwały Bożej poprzez głoszenie Ewangelii, 
pogłębianie i rozwój życia katolickiego, praktyka życia sakramentalnego, poznanie 
zasad liturgii oraz nauki społecznej kościoła w zakresie osobistym, rodzinnym  
i społecznym.

Powstanie Kościelnej Służby Porządkowej w parafii pod wezwaniem św. Józefa 
Robotnika w Wołominie, jako grupy niezorganizowanej, pionierskiej nastąpiło  
z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Mieczysława Jańczaka. Był on nie tylko 
organizatorem KSP, ale również pierwszym jej opiekunem. Na przewodniczącego 
wybrano pana Franciszka Tymińskiego. Pełnił on tę funkcję przez dwa lata. 
Powstała grupa liczyła w zależności od potrzeb (pielgrzymki Ojca Świętego) od 
40 do 80 mężczyzn. Na przełomie lat 1980 - 1990 r. opiekunem Kościelnej Służby 
Porządkowej został Ks. Wincenty Góralczyk, a przewodniczącym Pan Wojciech 
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• odpowiada za zabezpieczanie tras przejazdu Ojca Świętego podczas 
pielgrzymek do Polski,

• bierze czynny udział w pracach parafii Józefa Robotnika
• bierze udział w liturgii Mszy Świętej z pocztami sztandarowymi, organizacji 

wojskowych podziemia i Solidarności,
• w przygotowaniu i czytaniu modlitwy powszechnej wiernych,
• w pogrzebach i Mszach Świętych zmarłych członków KSP i ich rodzin.

KSP brała udział, utrzymywała porządek i zabezpieczała następujące pielgrzymki 
Ojca Świętego Jana Pawła II: 

• 02.06.1979 r. Msza Św. w Warszawie na Placu Zwycięstwa
• 16.06.1983 r. Msza Św. w Warszawie na Stadionie 10-lecia
• 08.06.1987 r. Msza Św. w Warszawie w Kościele Wszystkich Świętych
• 09.06.1991 r. Msza Św. w Warszawie na Agrykoli. We mszy KSP bierze 

czynny udział, a towarzyszy jej opiekun ks. Wincenty Góralczyk.
• 13.06.1999 r. Msza Św. W Radzyminie, KSP bierze też udział  

w zabezpieczaniu powrotu Ojca Świętego do Warszawy.
KSP utrzymywała również porządek i zabezpieczała pielgrzymkę Ojca Świętego 

Benedykta XV. Z rąk samego Papieża przewodniczący KSP Sylwester Kot otrzymał 
podziękowanie za koordynowanie uroczystości.

Na dzień Jubileuszu 35-lecia istnienia i działalności Kościelnej Służby 
Porządkowej, które obchodzone było dnia 29.06.2014 roku, zrzeszenie liczyło 40 
osób.

Zarząd KSP tworzą:
Sylwester Kot – przewodniczący
Albert Marchewka – zastępca przewodniczącego i sekretarz
Stanisław Wemberski – skarbnik
Tadeusz Baran – dowódca pocztu sztandarowego
Pozostali bracia:
Baranowski Tadeusz
Gajcy Kazimierz
Gąsiorek Jerzy
Giziński Kazimierz
Jachacy Marek
Kaczmarczyk Jan
Kobus Jan
Kobus Jerzy
Kowalczyk Henryk
Kołek Tadeusz
Koźlik Stanisław
Kryński Witold

Kuntz, natomiast zastępcą pan Sylwester Kot. W roku 1992, po przeniesieniu  
ks. Wincentego do innej parafii, opiekunem KSP został nowo przybyły proboszcz 
ks. Karol Knera, zaś na stanowiskach: przewodniczącego i skarbnika pozostały 
te same osoby. Pan Wojciech Kuntz pełnił funkcję przewodniczącego przez okres 
21 lat. Był to człowiek oddany Bogu Kościołowi i ludziom. Zmarł w 2010 roku. Za 
jego posługę jesteśmy mu bardzo wdzięczni. 

Po roku prowadzenia parafii przez ks. Karola Knerę nastąpiła ponowna zmiana, 
nowym proboszczem został ks. Krzysztof Miś, który został jednocześnie opiekunem 
Kościelnej Służby Porządkowej do czasu swego odejścia z parafii tj. do sierpnia 
2001 roku. W latach 2001 - 2009 r. opiekunem Kościelnej Służby Porządkowej był 
ks. Jerzy Ćwiklak w tym czasie przewodniczącym, po rezygnacji Pana Wojciecha 
Kuntza w 2003 r., został Pan Sylwester Kot. Od 2009 r. do chwili obecnej 
moderatorem Kościelnej Służby Porządkowej jest ks. proboszcz Jacek Pawlicki. 

Bracia z naszej wspólnoty nie tylko biorą udział w życiu parafii, ale także 
uczestniczą w wielu uroczystościach na terenie całego dekanatu. Każdy z braci 
przystępując  do służby zdaje sobie sprawę, że bezinteresownie zobowiązuje się 
poświęcać, angażować i uczestniczyć w niesieniu pomocy kościołowi, parafianom 
i wszystkim tym, którzy pomocy takiej potrzebują i w ten sposób umacnia dobry 
wizerunek KSP. Za pomoc i zaangażowanie w służbie Kościołowi w ciągu 35 lat 
istnienia oraz czynne uczestnictwo w różnorodnych uroczystościach patriotyczno 
– religijnych członkowie KSP otrzymali podziękowania, wyróżnienia w postaci 
dyplomów od władz lokalnych czyli od byłego burmistrza Jerzego Mikulskiego  
i obecnego Ryszarda Madziara oraz odznaczenia państwowe. Henryk Kowalczyk 
został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi z rąk prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Sylwester Kot otrzymał Krzyż Zasługi oraz specjalne wyróżnienie 
„Zło dobrem zwyciężaj”. Należy wspomnieć, że KSP uczestniczy w kursach  
i szkoleniach aby jeszcze lepiej pełnić swoją posługę. Taki kurs organizowany był 
w Ząbkach przez ks. Tadeusza Karolaka.

Obecnie KSP liczy 40 członków. Poza comiesięcznymi spotkaniami szkoleniowo-
liturgicznymi, Kościelna Służba Porządkowa bierze czynny udział w następujących 
działaniach:

• utrzymywaniu porządku w czasie uroczystości kościelnych, grupujących 
dużą ilość wiernych, takich jak procesje rezurekcyjne, Bożego Ciała, drogi 
krzyżowej i różańca,

• w adoracji przy Grobie Pana Jezusa w Wielkim Tygodniu,
• służy pomocą podczas uroczystości w innych parafiach
• w nabożeństwach i spotkaniach Diecezjalnych i Archidiecezjalnych  

z udziałem innych Kościelnych Służb Porządkowych,
• w dokonywaniu sprawozdań z działalności KSP, przed Ks. Biskupem 

Ordynariuszem Diecezji,
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• 28 czerwiec 2009 roku rocznica 30-lecia KSP „ Totus Tuus” w parafii Józefa 
Robotnika

• 29 czerwca 2009 r. przewodniczący KSP „Totus Tuus” został odznaczony 
Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego

• we wrześniu 2010 r. na cmentarzu wołomińskim, uroczyste poświęcenie 
pomnika byłego proboszcza naszej parafii, ks. Mieczysława Jańczaka. 
Organizatorem budowy pomnika była Kościelna Służba Porządkowa na 
czele z jej moderatorem ks. proboszczem Jackiem Pawlickim;

• 9 czerwca 2013 r. - poświęcenie krzyża i masztów przy pomniku Powstańców 
Styczniowych 1863 r., którego fundatorami byli bracia Kościelnej Służby 
Porządkowej. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Jacek Pawlicki;

• 28 czerwca 2013 r. przewodniczący KSP „Totus Tuus”  Sylwester Kot 
za działalność patriotyczno-religijną został wyróżniony - przez Kapitułę 
Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki – medalem 
„Zło dobro zwyciężaj”;

• Ważnym dziełem Kościelnej Służby Porządkowej jest ufundowanie tablicy 
pamiątkowej poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 30-lecia 
wyboru na Papieża.

• 27 kwietnia 2014 r., a więc w dniu kanonizacji Jana Pawła II, miało miejsce 
poświęcenie obrazu Naszego Rodaka. Fundatorem obrazu była Kościelna 
Służba Porządkowa „Totus Tuus”. 

• W dniu 29 czerwca 2014 r. odbyło się wydarzenie szczególne - uroczystość 
35-lecia istnienia i działalności KSP „Totus Tuus” przy parafii Józefa 
Robotnika. Tego dnia o godzinie 13,00 odprawiona została uroczysta msza 
św. z okazji Jubileuszu, którą celebrował moderator KSP ks. proboszcz 
Jacek Pawlicki. Po mszy św. miała miejsce uroczystość, w trakcie której 
przewodniczący Sylwester Kot podziękował wszystkim braciom, księżom 
obecnym na spotkaniu, wspólnotom parafialnym parafii św. Józefa Robotnika 
w Wołominie, a także władzom samorządowym miasta i gminy Wołomin 
oraz powiatu wołomińskiego za lata współpracy. Burmistrz Wołomina 
Ryszard Madziar podziękował za wspaniałą współpracę przewodniczącemu 
Sylwestrowi Kot oraz braciom Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” 
wręczając okolicznościowe wyróżnienia oraz podziękowania. 

Za czynne zaangażowanie w służbie kościelnej oraz różnych uroczystościach 
patriotyczno-religijnych członkowie KSP wielokrotnie otrzymywali podziękowania 
w postaci dyplomów i odznaczeń.

Przedstawiony powyżej wkład w życie Kościoła KSP jest tylko streszczeniem jej 
działalności i osiągnięć. Dziś, w okresie szerzącej się obojętności, ateizmu, walki 
z kościołem, jako przewodniczący zachęcam i apeluję do wszystkich mężczyzn-

Kucharski Grzegorz
Laskowski Jan
Matusiak Andrzej
Matysiak Bolesław
Paciorek Henryk
Panufnik Rajmund
Postek Izydor Grzegorz
Przybysz Ryszard
Ratyński Jan
Ratyński Piotr
Rukat Piotr
Rylski Krzysztof
Sasin Kazimierz
Sawicki Marek
Sokulski Kazimierz
Sójka Kazimierz
Staniszewski Antoni
Sulich Henryk
Szmyd Wojciech
Trawicki Jan
Walczak Mieczysław
Zieliński Jan

Kalendarium

• 1979 rok – przy parafii pod wezwaniem Józefa Robotnika powstaje Kościelna 
Służba Porządkowa

• październik 2001 roku poświęcenie sztandaru KSP przez ks. Prowincjała 
Mariana Kliśa FDP

• 6 czerwca 2004 roku poświęcenie szarf pogrzebowych przez ks. Jerzego 
Ćwiklaka FDP

• 25 października 2004 roku poświęcenie Krzyży Papieskich, które otrzymali 
bracia KSP

• 29 października 2006 roku nawiedzenie obrazu MB Kościół. Wręczenie 
odznaczeń braciom KSP przez Władze Diecezji i Burmistrza Wołomina 
Jerzego Mikulskiego

• 24 czerwca 2007 roku obchody 50-lecia kapłaństwa księdza Mieczysława 
Jańczaka, założyciela KSP w parafii Józefa Robotnika

• 28 września 2008 roku poświęcenie tablicy upamiętniającej 30 lat od wyboru 
Karola Wojtyły na papieża i 29 lat istnienia KSP. Poświęcenia dokonał  
JE ks. bp. Kazimierz Romaniuk
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wstępujcie w szeregi KSP. Wszystkim za wszystko dziękuję. W szczególności 
dziękuję tym, którzy wytrwali w służbie przez te 35 lat.
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Wanda Lipińska

Mój ostatni wołomiński adres

Przypadek zrządził, że mieszkaliśmy w dwóch krańcach miasta po 20 lat. Na 
ostatnie 20 lat wróciłam w stronę miasta bliższą mi z dzieciństwa1. Muszę jednak 
dopowiedzieć, że granice miasta, z pamięci mojego dzieciństwa zamykały się 
tuż za kościołem Matki Bożej Częstochowskiej z jednego i stadionem OSiR-u  
z drugiego krańca. 

Teraz to jest starsza część Wołomina, nowe dzielnice, osiedla obrosły ją wkoło 
i rozrastają się bezustannie, co tylko napawa mnie radością i dumą. Dobrze, 
że starsze centrum jest również rewitalizowane, chwała za to rajcom miejskim. 
Mamy swoją miejską historię, choć krótką, ale jednak. Moje opisy i spostrzeżenia 
są współczesne, ale pamięć sprawia, że emocje wracają do początków naszego 
zamieszkania przy ul. Kościelnej. 

Chciałabym wyłonić z ogromnej społeczności osiedla Niepodległości te osoby,  
z którymi miejsce, czas i wspólne sprawy bardzo mnie zbliżyły. Choć przecież 
wszyscy mieszkający obok nas, nawet mniej znani, stwarzają niepowtarzalną 
atmosferę tego miejsca w czasie, w którym los nas zbliżył. Wspólnie tworzymy film 
naszego życia z barwą i zapachem naszych domów, ulic i zaułków osiedla, który 
wyświetla się nam przed oczami, gdy chcemy przywołać z pamięci jakieś ważne 
chwile, przewijają się w nim bohaterowie codzienności i szczególnych wydarzeń 
osobistych, zawodowych czy społecznych. Raz bywają pierwszoplanowi, by za chwilę 
być tłem dla innych, ale są pamięcią, przypisujemy ich do miejsca i konkretnego 
czasu. Nieco pobieżnie zasygnalizowałam początki nowego zamieszkania przy  
ul. Kościelnej 62 w zakończeniu mojej opowieści w IX tomie„Rocznika 
Wołomińskiego”, teraz postaram się ten opis rozwinąć. 

Nasz czteropiętrowy, pięcioklatkowy dom, jak litera L, z dwoma mniejszymi 
tworzył formę dużego, niezamkniętego podwórza. Dziś budynek, pod wszystkimi 
balkonami, jest pięknie obsadzony licznymi krzewami, drzewkami, kwiatami, 
otoczony żywopłotami. Na początku stał jak parowiec na gliniastej mieliźnie,  
w środku rozświetlony, a wokół było morze gruzu i gliny. 

Muszę przyznać, że w miarę szybko niemal wszyscy, mimo prac we własnych 
mieszkaniach, zgłaszali się do pomocy przy porządkowaniu podwórka. Chodniki, 
jezdnie, zatoczki to była praca już tylko pracowników spółdzielni. Pośrodku 

1 Moje spojrzenie na miasto i moich sąsiadów z dawnych lat przedstawiłam we wcześniejszych tomach Rocznika 
Wołomińskiego. W tomie VIII – artykuł pt. „Ulica Moniuszki 19”, a w IX tomie – „Jeszcze trzy moje wołomińskie 
adresy”.

Od lewej, pierwszy rząd od góry: Jerzy Mikulski (gość) Bolesław Matysiak, 
Wojciech Szmyd, Rajmund Panufnik, Bogdan Niewiadomski (gość – 

Przewodniczący Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” Diecezji 
Warszawsko-Praskiej), Krzysztof Rylski, Ryszard Madziar (gość), Jerzy Kobus, 

ks. Jacek Pawlicki (moderator Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” 
w parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie), Albert Marchewka, Paweł Solis 

(gość) Jan Kaczmarczyk, Jan Trawicki, Kazimierz Sasin, Mieczysław Walczak, 
Antoni Staniszewski, Marek Sawicki.

Od lewej, drugi rząd od góry: Piotr Rukat, Kazimierz Sokulski, Henryk 
Kowalczyk, Tadeusz Kołek, Grzegorz Kucharski, Kazimierz Giziński, Marian 

Przybysz, Tadeusz Baran.
Od lewej, trzeci rząd od góry: Stanisław Wemberski, Jerzy Gąsiorek, Jan 

Ratyński, Witold Kryński, Stanisław Koźlik, Henryk Paciorek.
Od lewej, bez dyplomów: Sylwester Kot, Piotr Nikiel (kościelny)
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komary i ekologiczny styl życia. Jedni wolą ścieżki przysypane liśćmi, inni lśniący 
beton – w wielości upodobań tkwi nasza różnorodność, barwność osobowości. 
Najwygodniejsi dla każdego administratora są tacy, co im wszystko jedno, aby sami 
nie musieli nic robić. Gdy zaczęliśmy dokarmiać zimą sikorki i wróble, dwukrotnie 
ktoś ukradł karmnik z naszej górki, a niektórzy sąsiedzi mieli pretensje, że ptaki 
ich rano budzą. Postawiliśmy celowo brzydki karmnik i z uporem sypaliśmy ziarno 
od zimy do wiosny, przez 20 lat. Po kilku latach jednak dołączyli do nas sąsiedzi  
z innych korytarzy i domów. Rankiem idący do szkoły uczniowie wraz z  rodzicami  
dosypują okruchy i ziarenka, zawieszają na gałązkach słoninki, by wracając 
podziwiać ucztujące sikorki. Mam nadzieję, że dołożyliśmy się wspólnie do odnowy 
populacji wróbli miejskich, prosili o to ekolodzy. 

W tych wszystkich wspólnych pracach, planach, nawet sprzeczkach i utarczkach 
wzmacniały się nasze więzi i tworzyła się społeczność. Dziś już wiemy, którego 
sąsiada, o co prosić, a którego lepiej omijać, skinieniem głowy wyrazić aprobatę 
czy odwracając się od oponenta – dezaprobatę. Wszystko lepsze od obojętności.

Przeprowadzając się do tego domu, niektórych sąsiadów znaliśmy, choćby  
z widzenia, z tej części miasta, w której przedtem mieszkaliśmy. Nasi najbliżsi 
sąsiedzi z naprzeciwka, nad i pod nami przeprowadzili się z osiedla Lipińska. 
Chodziliśmy więc wcześniej do tych samych pobliskich sklepów, a dzieci do tej 
samej szkoły. Byliśmy sobie znajomi, choćby z widzenia, i nie czuliśmy się jak na 
obcym lądzie. Większość zasiedliła swoje mieszkania już na wiosnę 1993 r. My 
wzięliśmy swoje w tzw. surowym stanie i wykończenie przeciągnęło się, z różnych 
powodów, do późnego lata.

Za to nasze zapoznawanie się z sąsiadami odbyło się wcześniej, z mocnym 
akcentem i przeszło do historii budynku. Do dziś to spektakularne wydarzenie 
kojarzy się z moją rodziną, choć odbyło się bez naszego czynnego udziału, na 
prośbę sąsiadów je opiszę. Państwo Piwowarscy – nasi sąsiedzi z pierwszego 
piętra (pod naszym mieszkaniem) zaprosili rodzinę i znajomych na tzw. parapetówkę  
w imieniny p. Krzysztofa do kompletnie wycacanego już mieszkanka. 

Poprzedniego wieczora mój mąż przywiózł klepkę, glazurę i terakotę do naszego 
jeszcze niewykończonego mieszkania. Założył też patentowy zamek w drzwiach, 
by nie kusić losu. Tymczasem w nocy złośliwy duszek rozszczelnił połączenia 
wężyków pod umywalką w naszym WC. Zaczęła się lać woda – na szczęście  
w nieszczęściu - zimna. Sąsiedzi zauważyli to dopiero nad ranem, gdy woda 
ciurkiem lała się z pawlacza w ich przedpokoju. Zdezorientowani, zaspani nie 
wiedzieli, kto ma klucze do głównego zaworu dopływu wody. Pobudzili innych 
sąsiadów, usiłując wyważyć nasze drzwi.

Nowy zamek spisywał się dzielnie do końca. Aż komuś przyszło do głowy, żeby 
wyrąbać pośrodku drzwi otwór i wkładając przez niego rękę otworzyć drzwi. Na 
niewiele to otwarcie się zdało, bo nie było wtedy jeszcze indywidualnych zaworów 
w każdym lokalu. Założono je dopiero z licznikami wody, po kilku latach. Zanim 

wzniesionego nieco terenu, na pozostałym po budowie gruzowisku, z pomocą 
pracowników administracji, usypaliśmy warstwę dobrej ziemi i zaczęliśmy sadzić 
krzewy i drzewka. Dosadzaliśmy wielokrotnie, bo w nocy ginęły iglaki i ciekawsze 
krzewy, wandale łamali młode drzewka. Z uporem, nauczeni doświadczeniem, 
sadziliśmy już te mniej efektowne, aby obsadzić tę górkę. Wiele z tej roślinności 
przetrwało do dziś. Później wandale dorośli, a może się znudzili. Dosadziliśmy 
bzy, jaśminy, szwedzkie jarzębiny, lipy, akacje i inne kolorowe drzewka. Nasza 
sąsiadka z pierwszego piętra p. Joasia z uporem wykopywała kłujące, dzikie róże 
z pola i sadziła je wokół, żeby uprzykrzyć niszczycielom życie. Potem się rozrosły 
i niedawno przycięto je przy ziemi. 

To nasze sadzenie nie obywało się bez zgrzytów i oporów, bo jedni chcieli parking, 
inni górkę do zjeżdżania zimą, jeszcze inni piaskownicę, a podwórko było jedno. 
Z tamtego czasu zostało dużo drzew, niektóre zbyt się rozrosły, ale ten nadmiar 
służy zdrowiu fizycznemu i psychicznemu wszystkich. Miło jest wiosną podziwiać  
i wąchać pachnące bzy i jaśminy, zimą patrzeć na bajkowy obrazek, gdy na tle śniegu 
korale jarzębiny pałaszują jemiołuszki i inne ptaki. Pracownicy administracji i ekipa 
miejska też wytrwale dosadzali, wzdłuż ul. Kościelnej i we wszystkich bocznych 
uliczkach, lipy i kasztanowce. Po dwudziestu z górą latach cała ulica Kościelna 
niemal, do placu 3 Maja pachnie najpierw czerwonymi i białymi kasztanowcami, 
później akacjami i lipami. Za darmo ta aromaterapia. 

Gdy się wyprowadziliśmy w maju 2014 r., zaczęła się przebudowa i upiększanie 
naszej ulicy, bo brakowało jej dotąd wyglądu. Widziałam latem nowe nawierzchnie, 
chodniki, ścieżki rowerowe, zatoczki i ładne latarnie. Cieszą się mieszkańcy, bo to 
przecież ¼ miasta. Wraz z pasażem handlowym na osiedlu i zagospodarowanymi 
narożnikami ul. Reja tworzy się już miejski charakter „blokowiska”. 

Od strony Szkoły Podstawowej nr 7, pod wszystkimi balkonami mojego bloku 
rosną wysokie, aż do drugiego piętra tuje, sosny, świerki zasadzone przez sąsiadów. 
Rozrosły się krzewy owocowe i różane, otulają je ładnie postrzyżone żywopłoty. 
Nawet dwa świerczki w pojemnikach, trzymane w zbyt ciepłej temperaturze na 
wystawie ozdób choinkowych w Galerii „Korozja i Kolor”, udało się przywrócić 
do życia. Posadziła je na wiosnę do swojego ogródka sąsiadka z parteru. Urosły 
pielęgnowane przez domowych ogrodników. Dlatego na naszym osiedlu jest 
tyle ptaków przez cały rok, mają gdzie gniazdować w licznych żywopłotach, na 
krzewach i drzewach. Dokarmiamy je zimą, a na wiosnę (zawsze w pierwszy majowy 
weekend) przylatują jaskółki, przy każdym balkonie i  przy oknach mają gniazda.  
W elewacjach budynku, w otworach wentylacyjnych gniazdują jeżyki i kawki. 
Komarów nie ma przez całe lato. Armia jaskółek i jeżyków pilnuje nieba,  
a wieczorami daje popisy karkołomnych lotów, wyłapując muchy i komary dla swoich 
piskląt. Teraz w Zagościńcu przydałby się dodatkowy zastęp takich czyścicieli.

 Kwestia ptaków łączyła i dzieliła mieszkańców trzech budynków. Dla niektórych 
ważniejszy jest czysty parapet, dla innych śpiew, świergot ptaków, wyłapane 
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przyprowadzają dziadkom pod opiekę wnuki i niech tak będzie zawsze, bo to 
budujący fakt w czasach kruchych więzi rodzinnych. 

Może teraz napiszę nieco więcej o moich najbliższych sąsiadach i trochę  
o pozostałych, z którymi też, na co dzień się widywaliśmy, pomagaliśmy sobie 
w potrzebach czy po prostu wymienialiśmy uprzejmości. Na każdym piętrze są 
dwa mieszkania – państwo Słowikowscy byli więc na nasze sąsiedztwo skazani 
„z urzędu”. Chyba jednak nie byliśmy dla nich zbyt uciążliwi, bo gdy teraz ich 
odwiedzam, mówią, że im nas brakuje. Zżyliśmy się bardzo przez tyle lat sąsiedztwa. 
Nam też ich brakuje, nawet ich kota, którego mogliśmy głaskać i gościć u siebie, 
swoich już nie mamy, dożyły sędziwej starości i ze względu na alergię wnuków 
nie bierzemy nowych.   

Gdy państwo Słowikowscy wprowadzili się do swojego mieszkania, byli 
pięcioosobową rodziną. Dwie dorastające córki Grażynka i Ania oraz beniaminek 
Marcin – młodszy od nich około 10 lat. Ania z moim  synem Michałem uczęszczała 
do tej samej klasy w Szkole Podstawowej nr 5. Dziewczyny wyedukowały się, 
powychodziły za mąż. Zostały matkami – każda czwórki dzieci. Dziećmi zajmują 
się też zawodowo – Grażynka dyrektoruje w jednym z wołomińskich przedszkoli, 
Ania zaś pracuje w praskim żłobku. Bez pomocy dziadków z obydwu stron byłoby 
to trudne lub niewykonalne. Dokształcały się, gdy ich dzieci były małe, teraz to już 
młodzież, w większości samodzielna. 

Najmłodszy Marcin też już się ożenił, mieszka jeszcze z rodzicami, ale będzie 
mieszkał naprzeciwko – w moim dawnym mieszkaniu.

Grażynka zanim przeprowadziła się do swojego domu, mieszkała kilka lat  
z teściami, ale blisko rodziców, na tym samym osiedlu. Było jej łatwiej, korzystała 
z pomocy teściów i rodziców, gdy przeszli na emeryturę. Ania przez kilka lat 
mieszkała z rodzicami, tu przyszło na świat dwoje starszych dzieci. Przybiegały 
do nas jako kilkulatki pobawić się z naszą jamniczką i kotem, do dziś wspominamy 
ich przekręcane po dziecięcemu słowa. 

Niebawem przeprowadzili się do swojego domu aż w Ząbkach, gdzie przyszło 
na świat dwoje młodszych dzieci. Gdy skończyć się miał urlop wychowawczy Ani, 
pan Słowikowski przeszedł na emeryturę i jeździł codziennie o 6.00 rano do Ząbek, 
by wyekspediować starszych do szkoły i zająć się młodszymi. Podziwialiśmy 
jego determinację, gdy w mróz czy deszcz z torbą przygotowanych przez babcię 
smakołyków dla wnuków, wędrował do pociągu. 

Trud jednych i drugich dziadków zaowocował dorodnymi i mądrymi wnukami. 
Gdy zjeżdżają się do dziadków na jakąś świąteczną fetę, miło na nich patrzeć  
i ich słuchać. Gdy wnuki od Grażynki i Ani przyprowadzą niebawem partnerów, to 
będzie tłok w ich „salonie”, bo teraz w rodzinie jest już 16 osób. 

Moi sąsiedzi z ośmiorgiem wnuków są najbardziej „dziadkowi” w naszym 
korytarzu, uczestniczą na co dzień w wydarzeniach dzieci i wnuków, babcia piecze 
im urodzinowe torty i pamięta o każdym egzaminie i sukcesie. Minęło kilka lat, 

więc o 7.00 rano pracownicy administracji zakręcili wodę, kapała już u wszystkich 
sąsiadów aż do parteru. W mieszkaniach obok również – z żyrandoli, gniazdek  
i wyłączników prądu. Zagłębieniami technologicznymi, które były w wielkiej płycie, 
woda przedostawała się dalej. 

Przyjechała po nas, do starego mieszkania, p. Ewa Powała, nasza sąsiadka  
z klatki obok i zarazem kierowniczka w administracji. Telefonów domowych nie 
było, komórkowych tym bardziej. Gdy dojechaliśmy po kwadransie, woda płynęła 
po schodach aż na podwórko. Oczywiście, czekało na nas zgromadzenie sąsiadów 
i niektórym „puściły nerwy”. Cóż wtedy oprócz wyjaśnień i przeprosin mogliśmy na 
gorąco uczynić, dobrze, że udało się zachować zimną krew.

Później okazało się, że tylko my mieliśmy już ubezpieczone mieszkanie i na 
szczęście z naszego ubezpieczenia wypłacono odszkodowanie, nawet niektórzy 
przy tej okazji poprawili wcześniejsze usterki. Nikt nie został bez przeprosin  
i choćby drobnej rekompensaty. Z zysku pierwsi wymieniliśmy drzwi na mocniejsze. 
Zapoznanie z sąsiadami odbyło się jak „wejście smoka”. Wszyscy pamiętają to 
wydarzenie do dziś, choć później były inne, ale to było pierwsze. 

Oprócz tego „pandemonium” były w całym budynku drobne zalania czy małe 
pożary pralek, lodówek itp., ale zawsze pomoc sąsiadów wystarczała i obywało 
się bez strażaków. 

Nieco później dwie małe, urocze Dziekonianki z czwartego piętra – Malwinka  
i Dominika spowodowały pożar. Zostawione na pół godziny bez opieki, z powodu 
zazębiających się dyżurów w pracy rodziców, wpadły na pomysł, by uprażyć na 
patelni popcorn. Zosiom-samosiom zapalił się olej, od niego włóknina w wyciągu nad 
kuchnią i szafka obok. Tym razem mój mąż musiał wyważyć drzwi i ratować małe 
sąsiadki z opresji. Na szczęście dziewczynkom nic się nie stało, dzielnie usiłowały 
gasić pożar, polewając ogień wodą z kubeczków. Zapach spalenizny przez kilka 
dni przypominał innym dzieciom niebezpieczeństwo, przestroga została w pamięci.

Nie było w naszym korytarzu między sąsiadami awantur i nieprzyjemnych 
scysji. Kilka spięć i uwag, których powodem bywały dorastające szybko dzieci  
i odwiedzające ich koleżeństwo, ale to nieuniknione w każdym domu. Były za to 
śluby, chrzciny, rocznice, imieniny czy świąteczne przyjęcia. Nieraz bywało głośno, 
ale gdy okoliczności godne to wyroki są łagodne.

Jak na dwadzieścia lat sąsiedztwa to wykazaliśmy się wszyscy dobrosąsiedzkimi 
stosunkami i pomocną dłonią w potrzebie. Nawet, jeśli niektórych dzieliły jakieś 
animozje to w poważnych chwilach schodziły na bok. Na pewno niektóre nasze 
zachowania czasem nie podobały się sąsiadom i na odwrót, ale  zawsze udawało 
się dojść do porozumienia. 

Z pierwszego garnituru lokatorów po kilku latach wyprowadziły się dwie rodziny do 
swoich domów, a na ich miejsce sprowadziły się dwie młode rodziny i przybyło troje 
dzieci. W pozostałych rodzinach stały ruch demograficzny trwa, dzieci dorastają, 
przyprowadzają partnerów albo wyprowadzają się do nich. Po niedługim czasie 



185Mój ostatni wołomiński adres184 Wanda Lipińska

bo byli zbyt młodzi na emeryturę – pani Włodarkowa w Banku Spółdzielczym, a pan 
Włodarek w Zakładzie Energetycznym. Od kilku lat, na zasłużonej już emeryturze, 
„dziadkują” swoim wnukom, pracują społecznie i odpoczywają. 

Gdy już nie pracowałam, z panią Włodarkową spotykałyśmy się czasem na 
babskich pogaduszkach o wnukach, dzieciach, zdrowiu. Mamy podobny problem 
zdrowotny, więc wymieniamy się informacjami, doświadczeniami, lekarzami  
i życiowymi spostrzeżeniami. Z panem Włodarkiem kilkakrotnie, tak jak z innymi 
członkami spółdzielni, uczestniczyliśmy jako przedstawiciele wybranych komisji 
w walnych zgromadzeniach członków spółdzielni. Byliśmy w różnych latach 
przedstawicielami naszego osiedla w radzie osiedla i radzie nadzorczej spółdzielni. 
Potem jak żywe informatory przekazywaliśmy wiadomości i uchwały z zebrań 
sąsiadom, którzy nas o to prosili, gdy nie mogli być osobiście na zebraniu. Dlatego 
też często nasze rozmowy skręcały na tematy działalności spółdzielni i problemy 
miasta.

Pan Włodarek w trudnych latach transformacji państwa pełnił funkcję zastępcy 
naczelnika w naszym mieście (1982-1986), dlatego jego spostrzeżenia są bardziej 
wnikliwe, ale i sądy bardziej stonowane. Z własnych doświadczeń wie, że nie 
wszystko zależy od jednego człowieka i zgodnie z przysłowiem „Zgoda buduje  
a niezgoda rujnuje” dzieją się lepiej lub gorzej różne przedsięwzięcia, w rodzinie, 
mieście i kraju.

Mimo trudnych czasów w codziennej egzystencji (kartki żywnościowe, 20. stopień 
zasilania i ogólny brak wszystkiego) zarządy i urzędy działały na niwie kultury, 
choćby urzędowo. Towarzystwo Przyjaciół Wołomina wydało okolicznościowy 
medale: na otwarcie Muzeum Literatury im. Zofii Nałkowskiej w 100-lecie jej urodzin 
oraz w 1983 r. na obchodzone oficjalnie 60-lecie KS Huraganu. Został również 
nim obdarowany, z racji urzędu pan Włodarek i pielęgnuje go wśród licznych 
pamiątek, odznaczeń państwowych, resortowych i rodzinnych. Czasem tylko 
pewnie gorzko mu, gdy uświadomi sobie, że współcześni z kretesem potępiają 
tamte rządy i zarządy miast. Choć przecież łatwo przywołać fakty i ocenić, co mimo 
ogólnej niemocy, udało się jednak dokonać. Sama świadomość tego, że mogliby 
dużo więcej, a ktoś ich ograniczał, otworzyła drogę i dała efekty w działaniu ich 
następców. Czasem też rodzi się refleksja, że teraz wszystko samorządowi wolno, 
a działa zbyt opieszale, ale to już inny temat.       

Nasi sąsiedzi z I piętra (pod nami) p. Piwowarscy też mieszkają już sami. 
Sprowadzili się z córką Anią – trzecią Anną w naszym korytarzu. Była już nastolatką, 
za kilka lat wyszła za mąż i przeprowadziła się do swojego mieszkania, położonego 
blisko na naszym osiedlu. Niebawem przyszedł na świat Bartuś – „oczko w głowie 
dziadków”. Babcia Joanna przeszła na wcześniejszą, zasłużoną, nauczycielską 
emeryturę i pomagała córce w opiece nad wnukiem. 

Wszystkie nasze dzieci i my znaliśmy wcześniej p. Joannę ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Wołominie. Te dzieci, które mieszkały na osiedlu Lipińska 

dzieci podrosły, dziadek nie musi już wyprawiać ich do szkoły, czasem najmłodsza 
latorośl Grażynki bywa jeszcze w czasie choroby pod opieką dziadków. Teraz kolej 
na potomstwo Marcina, jeśli się zdecydują na nie z żoną Emilką, to pomoc będą 
mieli blisko.

Oboje Państwo Słowikowscy pracowali aż do emerytury w PKP. Poznali się, 
pracując w wołomińskim oddziale i po kilku latach zostali małżeństwem. Pan 
Słowikowski od 1965 r. był dyżurnym ruchu na naszym dworcu, a potem na Dworcu 
Wschodnim w Warszawie. Pani Wanda znała się z moją mamą – od lat 70. do 
84 r. ub. wieku. Moja mama przychodziła kilka razy w miesiącu do jej biura, które 
mieściło się w zabytkowym budynku kolei warszawsko-wileńskiej. Przynosiła listy 
przewozowe z magazynu wyrobów gotowych z zakładu A w wołomińskiej Hucie 
Szkła. Razem z pracownikami magazynu przywozili samochodem na rampę 
kolejową towar zapakowany w kartony czy długie paki, jak np. rurki szklane, 
menzurki, próbówki, tryskawki, tubusy itp. szkło do różnych laboratoriów. Układano 
to wprost w wagonie lub kontenerze, plombowano i list przewozowy zamykano 
w okienku za siatką, na zewnątrz drzwi wagonu. Pani Słowikowska zajmowała 
się wysyłaniem różnych towarów koleją po całej Polsce i Europie. Nie wiem czy 
dziś wygląda to podobnie, ale wówczas ten list przewozowy, papierowy, wypisany 
kopiowym ołówkiem docierał do adresata, towar też. Rzadko zdarzały się pomyłki 
czy stłuczki, wtedy towar wracał i znów ekipa z magazynu przepakowywała 
wszystko, usuwając zniszczone wyroby i nadawała ponownie na kolej do wysyłki. 

W Wołominie było wówczas wiele różnych zakładów i firm, które korzystały  
z transportu kolejowego. Upadły firmy, zmienił się transport i kilkaset osób tylko  
w Wołominie straciło zajęcie w PKP-owskim transporcie. Mama z panią Słowikowską 
wspominały później, mieszkając obok siebie, te czasy i ludzi, z którymi przyszło im 
współpracować w tamtych latach. 

O tym, jakimi solidnymi pracownikami byli państwo Słowikowscy, zaświadczają 
ich liczne dyplomy, podziękowania i odznaczenia za pracę na rzecz ludzi, ale są 
bardzo powściągliwi i tych dowodów przekazali mi tylko kilka.

Nasi sąsiedzi z III piętra (nad nami) p. Włodarkowie, gdy się sprowadzili na  
ul. Kościelną, byli czteroosobową rodziną. Syn Łukasz i córka Ania młodsza o kilka 
lat. Gdy dzieci dorosły i zawarły związki małżeńskie, wyprowadziły się do swoich 
mieszkań, które znajdują się również na tym samym osiedlu, często więc dzieci  
z rodzinami goszczą na maminych obiadach. 

Ania ma już dwójkę uroczych, czarnookich, dzieciaczków i w tej rodzinie 
również dziadek co dzień chodzi do nich rankiem. Kamilkę odprowadza do szkoły, 
a młodszego wnuka Ignasia przyprowadza do domu, może w tym roku pójdzie do 
przedszkola. 

Państwo Włodarkowie pracowali w wołomińskiej hucie do jej upadku, znali się 
więc też z moją mamą od wielu lat, mimo że pracowali w zakładzie B. Mieli później 
wspólne tematy o tym, co było i minęło z upadkiem huty. Potem pracowali jeszcze, 
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w Kobyłce, a dziadek z babcią kursują w tę i z powrotem jak wahadło, by zawieźć 
Bartka na dodatkowe zajęcia lub pobyć z wnuczką. 

Pani Joanna była przez którąś kadencję naszym przedstawicielem w radzie 
nadzorczej spółdzielni, zrezygnowała, gdy przybyło jej rodzinnych obowiązków. 
Dzięki czujności pani Joanny rosną do dziś na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 
dwa stare wiązy (w VIII „Roczniku Wołomińskim” jest o nich wiersz na str. 344) 
naprzeciwko naszych balkonów. Gdy budowano szkołę, robotnicy chronili się 
latem w ich cieniu, zaś któregoś dnia w zimę rozpalili pod nimi ognisko, by piec 
kiełbaski i się ogrzać. Opaliły się od dołu pnie i trochę nadpaliły odkryte korzenie. 
Na interwencję p. Joanny robotnicy odpowiedzieli, że i tak te drzewa będą wycięte 
nazajutrz. Zbulwersowana p. Joanna zadzwoniła do mnie (pracowałam wtedy 
przy ul. Wileńskiej), byśmy szybko coś zrobiły, bo już południe, a robotnicy nic 
sobie nie robią z jej próśb o zaprzestanie dewastowania tych drzew i pewni swego 
potwierdzają decyzję o jutrzejszej wycince.

Zadzwoniłam do p. Agaty Bochenek, wówczas pracującej w redakcji „Wieści 
Podwarszawskich”, ona szybko pojechała z interwencją i żądaniem zatrzymania 
tej decyzji do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wołominie. 
Powiedziałam jej, że wiem od prof. Wojtatowicza (mojego sąsiada znad pracowni), 
iż wiązy są rzadkimi już drzewami w Europie i te dwa okazy oglądali jego studenci 
i goście z zagranicy. Jak to zrobiła, dziś nie pamiętam dokładnie, pewnie użyła 
swojego daru perswazji. W ciągu dwóch godzin wydano decyzję, by nie wycinać 
tych drzew. Wielka jest nasza wspólna satysfakcja, że je uratowałyśmy. Dziś każdy 
może zobaczyć jakie są piękne po odchorowaniu wszystkich zabiegów robotników. 
Sądzę, że nasza determinacja w obronie drzew na boisku szkolnym przyczyniła 
się później  nawet do tego, że w nowoczesny sposób przeniesiono w pobliże tych 
wiązów inne stare drzewa zabrane ze strony frontowej szkoły. Pani Joanna zbyt 
emocjonalnie podchodziła do takich faktów, czasem to była walka z wiatrakami, 
która nieco przyczyniła się do jej „sercowych” kłopotów. Pamiętam jej determinację 
i pracę, by ten mały skrawek podwórka był zielony nie asfaltowy. Zaproszono nas 
na otwarcie szkoły, ówczesny burmistrz obiecał, że w najbliższym czasie firma 
ogrodnicza zasadzi żywopłoty, drzewa i krzewy. I tak wkrótce się stało.

Teraz wkoło szkoły jest już zielono, gdy dobudowywano salę gimnastyczną i nowe 
boiska, to z dbałością potraktowano istniejącą zieleń i dosadzono nowe drzewka. 
Otoczenie szkoły wypiękniało i jest jednym z wielu zielonych zakątków osiedla.         

Z sąsiadami – p. Piwowarskimi, Słowikowskimi, Włodarkami, Dziekoniami 
spotykaliśmy się częściej, gdy  nie posiadaliśmy wnuków, później czas nam się 
kurczył i spotkania były bardziej ad hoc, za to treściwsze, jak skrót wiadomości.

Gdy się wprowadziliśmy do naszego bloku, we wszystkich mieszkaniach, od 
góry do dołu (w naszym korytarzu), mieszkało dwadzieścia dwoje dzieci starszych 
i młodszych. Teraz większość z nich ma swoje dzieci i tych maluchów jest też, na 
razie dwadzieścia dwoje.  

i w jego obrębie, uczęszczały do tej placówki. Pani Joanna uczyła tam muzyki, 
prowadziła chór szkolny i dawała koncerty nie tylko w szkole, ale na różnych 
miejskich uroczystościach czy przeglądach w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, 
wówczas „Szklarynce”. Był to obiekt kulturalny wołomińskiej Huty Szkła, ale i miejski, 
bo innego lokum (oprócz kina Kultura) wtedy miasto nie posiadało. 

Dziś więcej jest mniejszych sal koncertowych – w bibliotece, Izbie Pamięci 
Wodiczków, Muzeum im. Nałkowskich „Dom nad Łąkami”, a także w kawiarniach, 
pubach czy herbaciarniach. Nieco większą salą i sceną dysponuje jeszcze 
Galeria Przy Fabryczce. Potrzebna jest rozrastającemu się miastu profesjonalna 
sala koncertowa, choćby dla kilku chórów, które są w mieście, różnych zespołów 
młodzieżowych i uczniów szkoły muzycznej. Na razie wystarczyć musi MDK, 
najbardziej profesjonalnie przygotowany do większych koncertów, bo pozostałe 
salki to kameralne wnętrza. 

Pani Joanna wspomina czasy swoich dyrygenckich zmagań na koncertach  
w MDK. Szkoda, że nie zachowały się jakieś zdjęcia dokumentacyjne. Na pewno 
wśród rodzinnych zdjęć jej chórzystów jakieś się znajdą, bo archiwum MDK takich 
nie posiada.

Na początku naszego zamieszkania p. Joanna była najgorliwszą orędowniczką 
na rzecz upiększenia naszego miniosiedla. Jej determinacji i fizycznemu udziałowi 
należy przypisać większość zachowanej do dziś zieleni przed domem i wokół 
podwórza. Nazywaliśmy ją czasem żartobliwie „naczelną ogrodniczką”, ale to ona  
z niewielką pomocą sadziła większość drzew i krzewów. Później o nie dbała, 
obcinała, strzygła żywopłoty, grabiła gałęzie, liście i nosiła w worach do pojemników. 
Na nią sypały się gromy za te liście, jesienią sprzątane przez gospodarzy domów, za 
gałęzie, które zasłaniały rzekomo słońce i inne bzdurne czasem wymysły. Większość 
z nas się postarzała i nabawiła z wiekiem różnych dolegliwości, było więc coraz 
mniej osób do pomocy, ale do krytyki zawsze się ktoś znalazł. Gdybyśmy z takim 
zapałem, z jakim sadziliśmy drzewa, później o nie dbali, nie rozrosłyby się tak, by 
stwarzać teraz problemy. 

Pani Joanna, strofowana przez męża, nabrała dystansu do ogrodniczych 
obowiązków na podwórzu, przekazała je administracji. Podupadające zdrowie 
ogranicza jej fizyczną działalność nawet na własnej działce. Ale pedantyczny 
charakterek nie daje spokoju i czasem porywa się jeszcze do ogrodniczego 
obowiązku. Na szczęście oprócz Bartusia, którego dziadek wozi na rozliczne 
zajęcia, a babcia umuzykalnia w domu, przyszła na świat wnusia i zakres babcinych 
obowiązków się uściślił. Malutką wnusią Emilką, kilka razy w tygodniu, zajmuje się 
babcia, bo Ania wróciła do zawodowych obowiązków. 

Bartek jest sympatycznym chłopakiem, lubi grać w piłkę i uprawia liczne sporty. 
Udziela się w szkole, oprawiając muzycznie okazjonalne uroczystości, bierze udział 
w konkursach i olimpiadach z różnych dziedzin wiedzy. Talent muzyczny ma po 
babci, a ciekawość i determinację po reszcie rodziny. Mieszkają już w swoim domu 
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potrzeba, pomogą lub przyprowadzą do domu. Na szczęście nic złego nigdy się 
nie wydarzyło.

Muszę również napisać o moich sąsiadach i znajomych z obydwu pracowni, 
które wynajmowałam na osiedlu Niepodległości. W kilka miesięcy po zamieszkaniu, 
przeniosłam moją działalność zawodową również na osiedle, do wynajętego od 
spółdzielni lokalu użytkowego. Po adaptacji, przez 10 lat był nie tylko miejscem 
mojej pracy zarobkowej, ale pełnił różnorakie funkcje zależnie od potrzeby chwili. 

Tu, przy ul. Wileńskiej 72 cztery budynki tworzą enklawę podwórka w kształcie 
ronda z małym placem zabaw, na środku którego, już wtedy rosła urokliwa, 
ogromna, rozłożysta wierzba, teraz po 20 latach jest jeszcze piękniejsza. Była i jest, 
dla dzieciaków, żywym parasolem, huśtawką, miejscem do wspinaczek i ćwiczeń 
gimnastycznych. Druga, podobnie parasolowata wierzba, rośnie przy punkcie 
pocztowym na ul. Teligi od ul. Kościelnej. Teraz, gdy idę do przychodni lekarskiej, 
która jest w budynku od frontu ul. Wileńskiej, przechodzę tędy z sentymentem. 
Oceniam, że jest mniej dzieci na podwórku niż w okresie, kiedy tu pracowałam. 

Kiedy wprowadziłam się do przyziemia budynku, swoją działalnością wzbudziłam 
zainteresowanie dorosłych -  moich potencjalnych klientów, ale też dzieciarni  
z sąsiedztwa. Dla niej magnesem dodatkowym był mój młodziutki kot rudo-
pręgowany tygrys, który wskakiwał i wyskakiwał przez okno na podwórko, 
zachęcając dzieci do zabawy. Niebawem wzbudzał większą sensację, bawiąc 
się z młodą czarną suczką z sąsiedniego bloku, dzieci pokładały się ze śmiechu,  
a zwierzęta zachowywały się tak jakby dawały cyrkowy spektakl. Po kilku tygodniach 
popisów, prof. Wojtatowicz musiał ochraniać opaskami młode jarzębinki, które 
zasadził przed moim oknem, bo ostre pazury Rudzika by je zniszczyły. Potem 
je zdjęliśmy, ale chyba dopiero po dwóch latach, jak kot zaczął ostrzyć pazury  
i popisywać się gdzie indziej. 

Na tym podwórku, od początku jego zasiedlenia, „naczelnym ogrodnikiem” był  
p. Wojtatowicz, mój sąsiad znad pracowni. Wszystkie drzewa i żywopłoty to jego 
pomysł, ale to dla niego pestka, bo był specjalistą od architektury krajobrazu. 
Serce mu się krajało pewnie, gdy te młode żywopłoty zajeżdżano samochodami. 
Od niego, po kilku latach znajomości, dostaliśmy drzewka jarzębinowe i bzy, które 
rosną na podwórku przed „moim” budynkiem przy ul. Kościelnej 62. Gdy sąsiedzi 
zaczęli po swojemu zagospodarowywać przestrzeń wokół domów, zrezygnował  
z doradzania, skupiając się na własnej działce. Praca zawodowa, wykłady, praktyki 
ze studentami i fachowe poradnictwo zaanektowały cały jego wolny czas. Ale gdy 
ktoś potrzebował konkretnej porady czy zagrożone było coś w przyrodzie, czas 
zawsze znalazł. 

Jego spotkania z ludźmi, którym na sercu leżą sprawy związane z przyrodą  
w ogóle i wykład, w którym przedstawił zabytki i rzadkie okazy drzew w Wołominie 
i okolicach, przeszedł do historii Galerii „Korozja i Kolor”. Tym wykładem otworzył 
drogę następnym „przyrodnikom”, podróżnikom i różnym ludziom pozytywnie 

Miło patrzeć, jak na naszych oczach, nie wiadomo kiedy porosły dzieci, nasze 
wnuki i wnuki sąsiadów. Ada i Szymon Dziekoniów przyszli na świat, gdy ich siostry 
Malwina i Dominika były już nastolatkami. Dziś oni mają po kilkanaście lat, a Malwina 
ma dwójkę własnych chłopaczków. Jako młodsi uczniowie często u nas na siebie 
czekali, bo zapominali kluczy do domu albo je gubili. Rozmawialiśmy na poważnie, 
odrabialiśmy czasem lekcje, a w ubiegłym roku Ada była moją pomocą w obsłudze 
laptopa. Pomagałam jej w koralikowych ozdobach, oboje wspomagałam lekturami 
czy po prostu rozmawialiśmy  sobie o życiu. 

Dwóch wnuków p. Pełków pamiętam jeszcze w nosidełkach, przez ostatnie 
dwa lata, gdy ze spaceru wędrowali na swoje IV piętro, często był płacz i bunt. 
Robiłam im przystanek na swoim, drugim piętrze, kusząc cukierkami, owocami, 
później samochodzikami czy książeczkami które zostały u mnie w spadku po moim 
wnuku Eryku. 

Potężniejszy Olek miał upodobanie do masywnych i dużych aut. Czasem 
zawiedziony ich brakiem, nieutulony w żalu szedł na górę i obrażał się na mnie. Ale 
nazajutrz zapominał o tym, gdy chciał się pochwalić kolarskimi umiejętnościami.  

Drobniejszy i bardziej ugodowy Kamil brał wszystkie autka, ale książeczki bardziej 
go cieszyły. Teraz, gdy spotkałam się z nimi na podwórku, idąc do sąsiadów, pytali: 
„po co tu jesteś, jak cię tu nie ma?”. Ale było to raczej zdziwienie niż wyrzut. 

Sympatyczny Kubuś z parteru, który sprowadził się z rodzicami kilka lat temu, 
przychodził do nas bawić się z naszymi wnukami i oni biegali do niego, odwiedzają 
się również w Zagościńcu i chodzą na wspólne dziecięce zabawy.

Mieszkając przez tyle lat z naszymi, wszystkimi sąsiadami, mieliśmy świadomość, 
że w potrzebie możemy do siebie dzwonić o każdej porze i czasem tak bywało. 
Nieraz my potrzebowaliśmy pomocy lub któraś z rodzin i zawsze się znalazł sposób 
na pomoc. Nie nadużywaliśmy wzajemnie tej pewności, gościnności, nie pchaliśmy 
się z butami w cudze sprawy. Dlatego nasze sąsiedztwo przez tyle lat było znośne 
i sympatyczne. Dopóki zdrowa była moja mama, wracając ze spaceru po osiedlu, 
pukała czasem do którejś z niepracujących sąsiadek, by na gorąco przekazać 
zasłyszane nowiny. Ale też starałam się ją powściągać, bo wiadomym jest, że one 
miały swoje domowe codzienne obowiązki, a babcia Ewa nieraz się nudziła. Odkąd 
nie wstaje z łóżka i jest w swoim świecie, czasem wplata w ciągłe opowieści tych 
sąsiadów z ostatnich lat z tymi sprzed półwiecza i nawet ciekawe scenariusze jej 
wychodzą, ale tylko dla tych, co nie znają faktów. 

Babcia Ewa, jak ją nazywali starsi i dzieci z całego bloku, strofowała 
niepoubieranych odpowiednio do pogody młodszych. Starszym dostarczała bieżące 
wieści osiedlowe, opowiadała o dawnych czasach, troszczyła się o zwierzęta 
bezpańskie, o zieleń i porządek wokół domu. Cieszyła się sympatią sąsiadów  
i teraz wszyscy przekazują jej pozdrowienia, a ona im. 

Także gdy przeprowadzałam ją przez pasy, by z laseczką pospacerowała po 
naszym odnowionym pasażu, wiedziałam, że wszyscy ją tam znają i jak będzie 
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a oni z gorącą herbatką w kubkach w podziękowaniu musieli coś śpiewać lub 
recytować, często wiersze i piosenki szkolne. 

Kilka razy klienci, którzy przyszli po raz pierwszy, otwierając drzwi, wycofywali 
się z przeprosinami, że szukają pracowni, a tu jest pewnie świetlica dla dzieci. 
Rozbawieni dziecięcymi śmiechami jednak wchodzili i potem często odwiedzając 
mnie ponownie przynosili kredki, farby i papiery, zeszyty do zabawy dla „moich 
dzieci”.  

Niedługo po otwarciu pracowni odwiedził mnie klient, którego zainteresowały 
obrazki wiszące na ścianach w oficjalnej części pracowni. Gdy dowiedział się, 
że to stare prace mojego męża, zaprosił nas na wystawę poplenerową malarzy, 
którzy malują w jego gospodarstwie w Czubajowiźnie. Poznaliśmy się z ludźmi, 
którzy tak jak my chcieli czynnie działać wspólnie z mieszkańcami, w dziedzinie 
wystawienniczej. Ludzie z osiedla często przynosili swoje prace. Rozmawialiśmy 
wtedy z nimi o tym, że powinno powstać jakieś miejsce przeznaczone na działalność 
muzealno-wystawienniczą. Dzieci z podwórka często przysłuchiwały się tym 
naradom i chętnie malowały, gdy powiedziałam, że wymyśliłam dla nich miejsce 
na wystawę, tylko muszą się przyłożyć do pracy. 

Latem chyba 1995 r., przed szkołą na pasażu, zorganizowano piknik, nie 
pamiętam już rodzinny czy przedwyborczy. Postanowiłam, że powiesimy prace 
dzieci na ogrodzeniu wokół szkoły. Uzyskałam zgodę od p. dyrektor i od prezesa 
spółdzielni. Umocowaliśmy wszystkie zamalowane kartony drutem do prętów 
ogrodzenia, zabawy było przy tym co niemiara. Dzieci zaprosiły rodziców, ich 
prace widzieli nauczyciele ze szkoły i wszyscy uczestnicy pikniku. Rodzice byli mile 
zdziwieni, dzieci zadowolone, ja też. Niektóre prace zabrali do swoich domów na 
pamiątkę, inne podarowali tym, komu się podobały, część zamalowali na nowo. 
Żal, że nie zatrzymaliśmy ich gdzieś, bo pokazalibyśmy je teraz 20 lat później, ale 
nie było na nie miejsca.

Prezes Czesław Sitarz i zarząd spółdzielni przychylni byli naszym projektom. 
Kiedyś było w planach osiedlowe centrum kultury, ale wtedy na naszym osiedlu 
nie było odpowiedniego, wolnego lokalu. Zaproponowano nam lokal na osiedlu 
Kobyłkowska po byłej kotłowni. Potrzebna była adaptacja, nawet Zakład 
Energetyczny zrobił nam gratis przyłącze, miasto zobowiązało się zrobić remont, ale 
przeciągało się to w nieskończoność. Nasza grupa zapaleńców napisała program 
do Fundacji Kultury Polskiej i zakwalifikowano Wołomin do ogólnopolskiej edycji. 
Dostalibyśmy fundusz na początek działalności, przygotowania eksponatów etc. 
Warunkiem była siedziba, w której powstałaby pierwsza ekspozycja. Eksponaty 
były, chęć do działania, tylko miasto się nie wywiązało z terminu i odpadliśmy 
z programem „Małe Ojczyzny”. Zaproszono nas jednak na galę do Zamku 
Królewskiego. 

Życie nie uznaje próżni, ówczesny starosta w zlikwidowanej kotłowni starostwa 
utworzył za miesiąc galerię, którą nazwaliśmy „Korozja i Kolor”, bo wystawialiśmy 

zakręconym na punkcie ochrony środowiska i życia w zgodzie z otaczającą 
przyrodą. Ze zgromadzonych przez niego materiałów i zdjęć skorzystał wówczas 
powiatowy wydział ochrony środowiska. Może coś z tego materiału dało początek 
jakimś zapisom, regulaminom, nakazom. Tego nie wiem. Byłoby to z pożytkiem dla 
licznych, jeszcze w powiecie, pięknych, starych drzew i okazów, które się ostały 
jak rodzynki w cieście.

Państwo Wojtatowiczowie mieli dwoje dzieci – nastoletnią córkę Ewę i młodszego 
Tomka. Ewa wyszła za mąż i ma już synka, a Tomasz jest jeszcze wolny to 
„przystojne ciacho”, jak mówią teraz młodzi. 

Przez ścianę z moją pracownią przy ul. Wileńskiej, w wynajętej piwnicy, miał 
siłownię dr Załęski, przeważnie służyła ona jego dwóm, dorastającym synom i ich 
kolegom, ale sąsiad z góry, doktor, też przychodził się tam rekreować po pracy  
w szpitalu i wstępował czasem do mnie na pogaduszki.

Obydwaj synowie dr. Załęskiego przystojni, wysportowani w tejże siłowni, też 
już są w związkach małżeńskich. Jeden z nich mieszka chyba z tatą, bo doktora  
z wnukiem widziałam na osiedlu. Jak przechodzę przez to podwórze lub spotykam 
czasem na osiedlu młodych ludzi, którzy się do mnie uśmiechają to wiem, że to 
któreś z dzieci przychodzących niegdyś do pracowni. Trudno ich odnaleźć w pamięci 
z tamtych czasów – tacy są dorodni, poważni, często rodzice kilkuletnich dzieci.

Budynek, w którym była moja pracownia, graniczy z boiskiem Zespołu Szkół 
nr 3. Wtedy był Szkołą Podstawową nr 7. Z tej pobliskiej szkoły odbierałam przez 
krótki czas synka mojej przyjaciółki Halinki – Mariuszka. Ona go zabierała, wracając  
z pracy około 17.00, wkrótce się okazało, że kilkoro dzieci z tego podwórka chodzi 
z nim do tej samej klasy. Tak zaczęła się nasza bliższa z nimi znajomość, przyszło 
z Mariuszkiem jedno, potem dwoje, przekazywali sobie, że tam ciekawie jest i fajnie 
u „cioci” Mariuszka. No i wpraszali się na zabawę z Mariuszkiem, jak zaczęła się 
jesienna plucha, a potem wczesne zimowe zmierzchy. Później przychodzili sami, 
jak nie było Mariuszka. Muszę jednak powiedzieć sprawiedliwie, że nie było nigdy 
między nimi sprzeczek, bo wiedzieli, że ja tu pracuję, mają stół czy dwa stoły lub 
biurko do rysowania czy pisania, w zależności od tego, gdzie ja musiałam pracować. 
Wiedzieli też, że jak przychodzą klienci, to ma być cisza za ścianką, dopóki nie 
wyjdą. Słychać było szepty i chichoty, ale naprawdę rzadko kiedy przeszkadzali.

Patrzę dziś na zabawy wnuków i ich kolegów, trudniej ich zdyscyplinować. Na 
szczęście większość klientów przychodziła po pracy, gdy dzieciaki też szły do 
domów, bo wracał któryś z rodziców. Tak jak teraz moim wnukom, wtedy im również 
przygotowywałam do pisania, rysowania czy mazania wszelkie niezapisane papiery, 
kartki dostawałam od koleżanek z ich biur, stare przepisy, instrukcje, różne druki, 
które miały jedną stronę czystą, kartki z dużych kalendarzy świetne do malowania 
plakatówką, bo grube itp. Jak czasem zbrakło papierów, to rysowali na moich starych 
formach papierowych, malowali na kartonach sklepowych. W zimę przybiegali  
z boiska szkolnego w mokrych ubraniach. Na kaloryferach suszyły się ich ubrania, 
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Jest na osiedlu sporo osób, które w miarę możliwości opiekują się zwierzętami. 
Nawet biuro administracji często przygarnia jakiegoś psa, dokarmia go przez jakiś 
czas, zanim znajdzie mu dom, ostatecznością jest schronisko.

Pracując na osiedlu, poznałam wiele nowych osób, przechodząc co dzień na 
drugą stronę osiedla przez tzw. pasaż handlowy, z przykrością patrzyłam na jego 
już agonalny stan. Połamane płyty, wykruszone niebezpiecznie schody i wokół, 
w sklepach szaro-bure, w nijakim stylu wystawy. Długo trwały spory i przymiarki 
do decyzji o remoncie tego traktu. Byłam wówczas członkiem rady nadzorczej  
i dowiedziałam się wcześniej jak tę kwestię uregulowało miasto ze spółdzielnią, nie 
mogłam się doczekać efektów. Wszyscy przechodzący co dzień do pracy, szkoły 
też byli ciekawi, właściciele sklepików, punktów usługowych, warsztatów i pracowni 
czekali na początek tego remontu. Nie było to łatwe zadanie – w środku żywego 
organizmu, w upalne wakacje przeprowadzić taką operację. Projekt wszystkich nas 
pozytywnie zaskoczył, nie wiedzieliśmy do końca, jak to będzie wyglądało. Pewnie 
jeszcze dziś są krytyczne uwagi, ja mam tylko jedną prośbę, by dbać o to, co jest. 
To prośba do wszystkich, którzy na tym pasażu pracują, bawią się, odpoczywają 
i wyprowadzają psy. 

Dzięki temu, że jest tu tyle sklepów i firm usługowych ekipa wykonawcza była 
pod stałą kontrolą, nie pozwalali im bumelować. Kiedy z jakichś powodów, przez 
kilka dni niewiele tam się działo, a pracowników nie było na budowie, zebrał się 
tłumek protestujących. Naparli na mnie, że takie roztaczałam wizje, a oni nie 
mogą od dwóch miesięcy ani mieszkać, bo kurz i hałas, ani pracować, bo nie 
ma przejścia. Przejście było, równoległymi uliczkami, trudniej było z dojściem do 
drzwi sklepów. Nie wychodziłam wtedy często w tamte rejony, bo był to czas mojej 
rekonwalescencji, rzeczywiście porzucona budowa wyglądała żałośnie. 

Pojechaliśmy z kolegą do urzędu, wprost do burmistrza, przedstawiliśmy sytuację, 
coś tam było nie w porządku z wykonawcą. Przyjechały osoby odpowiedzialne za 
nadzór od burmistrza, sprawdziły i ruszyło z kopyta. Otwarcie kolorowego pasażu 
odbyło się w zaplanowanym terminie. Pierwsze próby zmiany wizerunku, kolorowe 
reklamy i przede wszystkim zmianę otoczenia wejścia zainicjował właściciel salonu 
fryzjerskiego, nomem omen „Metamorfoza”, za nim poszli inni. Witryny sklepów, 
salonów usługowych kosmetycznych, optycznych z dnia na dzień wypiękniały. 
Nabrały nowoczesnego wielkomiejskiego szyku. Wystawiane na zewnątrz rośliny 
w kwiaciarniach, owoce i jarzyny w sklepikach warzywnych, wieszaki z kolorowymi 
ubraniami przed butikami nadały temu miejscu troszkę charakteru, rodzinnej 
niemal atmosfery. Pośród uporządkowanej zieleni pasażu, gdy nie ma w sklepie 
klientów, na ławeczkach rozmawiają panie ekspedientki, właściciele sklepików 
gawędzą z odpoczywającymi przechodniami czy spacerowiczami. Na rowerkach, 
deskorolkach śmigają dzieciaki, te w wózeczkach im się pilnie przyglądają. Tak 
mądrze zaprojektowano ciągi komunikacyjne tego traktu, że można spokojnie 
posiedzieć, bez obawy, że ktoś nas potrąci rowerem. 

tam starocia, eksponaty odrestaurowane i kolorowe obrazy. Ale to już temat do 
innego artykułu. Część dzieciaków z rodzicami przyszła na otwarcie galerii, potem 
skłaniali dziadków, by podarowali lub wypożyczali coś ze staroci na następne 
wystawy.

Z dziećmi zajmowaliśmy się również ratowaniem i adopcją porzuconych kotów 
i psów. Nie było miesiąca, by nie przyniosły jakiegoś malucha, którego czasem 
trzeba było podleczyć albo odrobaczyć czy zaszczepić. Przyhołubiłam z budowy 
drugiego dorosłego kocura tygrysa, ale bił się z Rudzikiem, oddzielałam mu karmę 
w pomieszczeniu gospodarza domu p. Marka. Nie zawsze był z tego zadowolony, 
więc pierwszego kota zabrałam do domu, a drugiego wyleczyłam, wykastrowałam 
i wzięłam do pracowni. Był dorosły, dość dziki na początku, nie było chętnych, by 
go wziąć. Oprócz Krzysia Gawkowskiego, sąsiada z korytarza obok, bardzo mu się 
podobał, ale po rozmowie z jego mamą sama mu wyperswadowałam tę decyzję. 
Ten kot został w moim domu jeszcze kilkanaście lat. A Krzysio już jako chłopiec 
dobrze rokował i dziś jest znanym politykiem, fajnym mężem i tatusiem. Czy ma  
w domu kota, o którym wtedy marzył, nie wiem, ale się dowiem. 

Wszystkie dzieciaki z mojego domu i te z pracowni pokończyły szkoły, niektóre 
powyjeżdżały za granicę do pracy albo za mężem, ale wiem, że im się wiedzie 
dobrze. Problem porzuconych kotów i psów przez wiele lat przewijał się dotkliwie na 
osiedlu, pisała o różnych bulwersujących faktach w „Wieściach Podwarszawskich” 
Agata Bochenek. Sama w swoim domu miała i pewnie ma azyl dla poszkodowanych 
zwierzaków. Na osiedlu jeszcze kilka osób mniej czy bardziej racjonalnie zajmowało 
się bezpańskimi zwierzętami. Pani Agata nieformalnie tworzyła sieć domowych 
opiekunek, pomagałyśmy zawieźć do lekarza lub do azylu w Klembowie bezdomne 
zwierzęta. Staraliśmy się ten azyl wspierać, zbierając wśród mieszkańców koce, 
ręczniki, materace, miski, karmę, byli również sponsorzy z osiedla, pokrywający 
koszty leczenia czy sterylizacji. 

Na prośby i wielokrotne rozmowy zareagował wreszcie burmistrz Jerzy Mikulski 
i powołano program wiosennej sterylizacji kotek oraz dofinansowania karmy. 
W jakiejś formie te akcje kontynuowane są do dziś. Efekt widać – coraz mniej 
bezpańskich kotów i psów. Czy myszy się cieszą, nie wiemy. 

Po dwóch sezonach wożenia, przez mojego męża, kotek do kliniki i z powrotem 
na osiedle do opiekunek postanowiliśmy z p. Agatą, w powołanym stowarzyszeniu, 
zebrać środki i chociaż symbolicznie podziękować tym paniom, które poświęcały 
czas i pieniądze na ochronę i dokarmianie zwierząt na osiedlu. Pani Agata 
zorganizowała finanse i u Wojtka Rygało, wołomińskiego srebrnika, zamówiłyśmy 
broszki z kolorowanego srebra w kształcie kotów. Na uroczystości w MDK 
wręczono paniom podziękowania – dyplomy i kocie odznaczenia. Znajoma mojej 
rodziny, jeszcze z domu przy ul. Moniuszki, mieszkająca teraz na osiedlu, p. Hania 
Ziółkowska, nie oglądając się na pomoc miasta, zawsze dokarmia kilka kotów  
i stale szuka im nowych domów, narażając się często na przykre uwagi sąsiadów. 
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Nową pracownię, o połowę mniejszą, zasiedliłam przy ul. Kościelnej 64, tuż 
przed moim domem. Ciekawej pracy było coraz mniej, transformacja gospodarcza 
przy okazji zniszczyła rzemiosło tak jak w wielu innych  krajach. Teraz odradzają 
się niektóre zawody w skansenach jako ginące i są dotowane przez Unię, a inne 
stały się, tak jak w Europie i na świecie, luksusem dla nielicznych. 

Z pracowni do domu miałam teraz minutę drogi, znałam z widzenia z sąsiadów. 
Dzieci z tamtej pracowni dorosły, tu przychodziła czasem moja sąsiadka z IV  
p. Ada z koleżankami, gdy potrzebowały do przystrojenia czy zrobienia zabawek 
kawałki futerka, koraliki czy ozdobne pasmanterie. Jak już była nieco starsza, to 
z koleżanką robiły stroiki dla seniorów, z którymi się spotykały jako wolontariuszki 
ze szkoły. Przychodziła wtedy po różne pomocne drobiazgi tak jak inne dzieciaki 
z tego domu i domów obok. Ale tu już było mało miejsca, ja pracowałam krótko  
z powodu opieki nad mamą, a potem z powodu własnych problemów zdrowotnych. 
Powoli wycofałam się z działalności zawodowej.

W tym domu na parterze mieszkała z mężem p. Krysia Lappe, z którą moja 
mama znała się od przedwojnia, a potem z huty. Ucinały sobie czasem u mnie 
pogaduszki albo u p. Krysi w domu. Zmarła przedwcześnie i tak nagle, że wszystkich 
sąsiadów zaskoczyła, bo była bardzo żywotną kobietą. Była opiekunką i karmicielką 
gołębi na naszym podwórku. Tak się ośmieliły, że siadały lokatorom wychodzącym  
z korytarza na głowach, oczywiście, na parapetach, wiatrołapie i wszystko brudziły. 
Ale ilości pieczywa zostawionego w śmietniku aż prosiły się, żeby ktoś je dał 
ptakom i pani Krysia to robiła przez całe lata. Kupowała też ziarno w zimę na 
targu, tak jak mój mąż, ona dla dużych, on dla małych ptaków. Gdy już sąsiedzi 
zbyt na nią napadali, skłoniłam ją grzeczną perswazją, by karmiła te gołębie dalej 
od śmietnika, za parkingiem i sytuacja trochę się poprawiła. Gdy się martwiła, 
kto się zaopiekuje ptakami podczas jej choroby, pocieszaliśmy ją, że ci, co ze 
śmietników wybierają puszki i plastiki, wybierają też pieczywo i wysypują ptakom. 
Gołębie się przyzwyczaiły do nowego miejsca i mniej dręczą lokatorów, a babci 
Krysi brak. Wnosiła pogodę ducha swoim nieustannym uśmiechem i zachęcała do 
ustawicznego działania, bo stale coś wokół domu robiła.

W budynku obok wynajęliśmy lokal na pracownię malarską członkowi naszego 
stowarzyszenia, niepełnosprawnemu malarzowi prymitywiście Markowi Kraussowi. 
Przez dwa lata z niej korzystał, zanim wyprowadził się do Legionowa. Zostawił 
w biurze spółdzielni w podziękowaniu obraz „Impresje z traktu spacerowego”  
i jeszcze jakiś z tematem osiedlowym, nie pamiętam już tytułu. Krauss miał kilka 
wystaw indywidualnych i uczestniczył w poplenerowych wystawach Stowarzyszenia 
„Wiatraki Kultury” w Wołominie. Teraz też maluje obrazki do wierszy o Wołominie, 
może zrobimy z nich wystawę w MDK.  

Przez ostatnie lata miałam więcej czasu, by pooglądać boczne uliczki na całym 
osiedlu i osiedlu Słoneczna. Balkony latem uginające się od kwiecia, obrośnięte 
pnączami, wejścia do klatek schodowych pięknie obsadzone roślinami i kwiatami. 

W projektowaniu i ostatecznym wyglądzie pasażu miał też swój udział mój 
sąsiad z ul. Wileńskiej prof. Wojtatowicz. Różnokolorową kostką wydzielono 
sektor odpoczynkowy od spacerowego i komunikacyjnego. Ładnie się wpisuje  
w przecznice, które wiodą do następnej uliczki i następnych ogródków przed 
blokami. Chwalę wszystkich za ładne otoczenie wokół, to przecież świadczy 
o kulturze społeczności i wymusza kulturalne traktowanie zadbanych miejsc. 
Wandale byli i będą, bałaganiarze też, ale od większości zależy, w jakim otoczeniu 
żyjemy. Odkąd zaczęłam poznawać mieszkańców osiedla, współpracować z nimi 
przy konkretnych zadaniach i potrzebach, zwracałam się o pomoc do wszystkich 
handlowców z pasażu. Nie spotkałam się nigdy z niegrzeczną odmową, zbierałam 
dla zwierząt, na loterie fantowe, które organizowaliśmy na plenerach malarskich 
w Czubajowiźnie, fanty dla loterii „Orkiestry Świątecznej Pomocy”, ubrania dla 
potrzebujących, meble itp. Niektóre sklepy, jak Konart XL, gromadzą dla loterii 
drobiazgi przez cały rok, każdy sklep coś ofiarowuje, kwiaciarnia Orychów też 
znajdzie zawsze jakiś ciekawy drobiazg Potem mieszkańcy osiedla przyjeżdżali 
na różne imprezy na Czubajowiźnie (koncerty, wystawy) i brali udział w loteriach. 

Gdy po 10 latach przenosiłam się z pracownią bliżej domu, do mniejszego lokalu, 
trudno było tak po prostu odejść. To niewielkie odległości i często spotykałam 
się z sąsiadami, ale już dwa razy dziennie nie przechodziłam pasażem do pracy  
i z powrotem, przychodziłam tu jedynie po zakupy i z wnukami na spacer. Przez kilka 
lat dawna moja pracownia stała pusta. Gdy powstała inicjatywa społeczna założenia 
klubu seniora na osiedlu, zarząd spółdzielni zaproponował ten lokal, powiększając 
go jeszcze o przyległą siłownię panów Załęskich (chyba już nie ćwiczą, blisko są 
profesjonalne kluby) i pomieszczenie gospodarcze p. Marka. Po adaptacji, którą 
wykonała spółdzielnia, lokal pomogli doposażyć OPS oraz biuro burmistrza, radni 
z osiedla i sami klubowicze. Powstało bardzo urokliwe i przytulne miejsce. Moja 
mama była jedną z najstarszych seniorek, bywających w klubie. 

Ja mam zaszczyt teraz być członkiem honorowym klubu. Na początku częściej 
się angażowałam, ale obowiązki rodzinne i problemy zdrowotne ograniczyły moje 
możliwości nie tylko tu, w bezpośredniej opiece nad zwierzętami też. Łatwiej 
większości dać datek na zbożny cel niż poświęcić własny, bezcenny czas, sytuacja 
coraz częściej zmusza mnie też do takiego modelu, choć trudno mi się z tym 
pogodzić.

Po kilku latach zwolniono lokal bardziej odpowiedni dla klubu seniora i znów  
z pomocą spółdzielni i przyjaznych ludzi zrobiono adaptację i odbyło się uroczyste 
zasiedlenie. Będę skłaniać panie z zarządu klubu, by do przyszłorocznego wydania 
„Rocznika Wołomińskiego” napisały i zilustrowały zdjęciami działalność tej placówki. 
Mają sukcesy i warto dla potomności to udokumentować. Na marginesie dodam, 
że przed wejściem do klubu jest też ładna, dorodna zieleń, posadzona przez 
poprzednich użytkowników i zadbana przez klubowiczów.
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Osiedle jest samowystarczalną enklawą – od banku, przez sklepy, gabinety 
lekarskie i upiększające, szkoły, bibliotekę, place zabaw. Można tu spokojnie 
egzystować, nie jeżdżąc do centrum miasta.

Place zabaw na naszym osiedlu w większości są symboliczne, ale dobrze, że są  
i takie. Są boiska do piłki przy szkołach, na trawnikach osiedla dzieci też grają. 
Nowym znakiem czasu jest coraz więcej panów z dziećmi na spacerze czy na placu 
zabaw. Nie tylko tatusiów, dziadków też. Wraca model dawnego dziadkowania, wiem, 
że często są to uwarunkowania ekonomiczne czy zdrowotne wnuków. Przeważnie 
jednak chęć niesienia pomocy naszym dzieciom, nawet czasem kosztem wyrzeczeń 
i rezygnacji z wolnego czasu i zainteresowań. Jednak świadomość, że dokładamy 
cegiełkę w budowę młodego człowieka i rekompensujemy nasz brak czasu dla 
własnych dzieci, też ma znaczenie.

Widzicie państwo, ile myśli zostawiam na tym osiedlu, ile znajomych osób. 
Trudno mojemu pokoleniu pogodzić się z tym, że tak szybko zmienia się model 
współżycia towarzyskiego, sąsiedzkiego i rodzinnego.

Telefonie komórkowe i Internet niezbędne dziś w komunikacji i nauce rozluźniły 
więzi międzyludzkie i nigdy nie zastąpią bliskich kontaktów. Nasze pokolenie ceni 
odwagę stawania w obronie ideałów swoich racji bez anonimowości, którą daje 
Internet. Spotkanie „oko w oko” z oponentem prędzej doprowadzi do porozumienia 
niż potyczka na forum internetowym, podgrzana komentarzami postronnych, ale 
nie zawsze bezstronnych osób.

Dlatego szanując prawo cudzych poglądów, zawsze broniłam własnego 
spojrzenia, co nie znaczy, że nasze dyskusje rozchodziły się na niczym. Ale może 
dzięki dystansowi i szacunkowi do wszystkich, bez osądzania tylko wyrażając 
własne poglądy, udawało mi się dotąd niewielu sąsiadów z osiedla obrazić. Gdy 
się spotykam gdziekolwiek z sąsiadami z czterech „moich” domów, witamy się  
z radością i nie możemy się nawspominać i nagadać. Z wieloma utrzymujemy 
bliskie kontakty do dziś. 

Mam więc nadzieję, że za jakiś czas poznam sąsiadów z mojej nowej ulicy, 
choć odległości między domami większe i każdy traktuje swój dom jak osobny 
ląd. Zobaczymy, co przyniesie czas, jeśli mi się uda, postaram się to zamknąć  
w konkretnym opisie, a może tylko w formie refleksji. Kto to dziś może wiedzieć…  

Podziękowania:
Dla moich najbliższych sąsiadów za przekazane zdjęcia i dokumenty, a także dla 

pozostałych sąsiadów z budynków przy ul. Kościelnej 62, 64 oraz ul. Wileńskiej 72. 
Dziękuję również moim sympatycznym znajomym z całego pasażu handlowego 

na osiedlu Niepodległości, a także kierownictwu administracji i gospodarzom domów 
za zrozumienie i współpracę oraz przepraszam za nagabywanie i dopytywanie. 
Podziękowania składam także

Edycie Nowak-Kokoszy za pomoc w przygotowaniu mojego tekstu i za fachowe 
uwagi.

Ogrody, ogródki większe i malutkie, całe połacie trawników i krzewów, o które 
troszczy się administracja.

Naprawdę osiedle Niepodległości jest zieloną krainą, w pozostałej części miasta 
nie ma tak rozległej zielonej przestrzeni, wyłączając skwer przy ul. Moniuszki  
i przy dworcu kolejowym. Na pewno największa to zasługa mieszkańców, którzy 
chcą w tej zieleni mieszkać i nie czuć, że „wokół nas asfaltowe łąki wielkich miast”. 
Choć wszyscy wiemy, jak autor innej znanej kultowej piosenki, że „Na betonie 
kwiaty nie rosną”, to pokazaliśmy własnymi staraniami, że wśród betonu i obok 
betonu mogą. Wiem, że warunki architektoniczne, projekty podwórek, odległości 
między budynkami dały w wielu miejscach przestrzeń dla tej zieleni i na szczęście 
nie przykryto wszystkiego betonem. Zniewoliły mnie te ogromne trawniki, gdy 
któregoś dnia tuż po skoszeniu trawy wędrowałam przez osiedle. Zapach nie 
dawał spokoju, pamiętałam z czasów, gdy byłam w radzie nadzorczej jakieś dane, 
ale to nie przemawia do wyobraźni. Poszłam z prośbą do administracji i pani Ewa 
przygotowała (jak to ona – skrupulatnie) cały wykaz tych metrów kw. zieleni i tu 
jako fakt państwu zacytuję: kolonia A – 27,558 m2, kolonia B – 2,382 m2, kolonia 
C – 13,357 m2, kolonia D – 6,411 m2, kolonia M – 12,880 m2. 

Łącznie terenów zielonych 62,588 m2. Już sama ta wystrzyżona przestrzeń 
daje wyobrażenie, z jakiej zieleni korzystają ludzie z 2 508 mieszkań. Dlaczego 
więc czasem padają krytyczne słowa pod adresem zarządcy, że nieobcięte, 
niepostrzyżone, niedosadzone czy nieposprzątane? Tam, gdzie mieszkańcy 
zgodnie podejmują decyzje, prościej coś zmienić czy zaproponować. Gorzej, 
gdy jednego dnia przynoszą pisma z prośbą o przeciwstawne rzeczy dwa 
obozy lokatorów. Tam, gdzie udaje się utrzymać porządek, a ci co nic nie robią 
przynajmniej dobrego nie psują i nie śmiecą, można czas i środki przeznaczyć na 
drobne inwestycje. Naprawdę niewiele potrzeba, żeby wokół domów było czysto 
i ładnie, bo więcej – na szczęście – jest starających niż psujących, ale w krainie 
szczęśliwości nie żyjemy i jest jak jest. Są tacy mieszkańcy, którzy niezniechęceni 
wandalizmem z niegasnącym zapałem sadzą i naprawiają, mówiąc, że bałagan 
koło ich domu źle o nich świadczy.  

Przydałby się na osiedlach sprzęt z prawdziwego zdarzenia do ćwiczeń dla 
dorosłych na świeżym powietrzu. Gdzieś przeczytałam, że nowo powołana Rada 
Seniorów w Wołominie też z taką propozycją wystąpiła. Życzę gorąco realizacji 
takich projektów, jest ich już trochę w różnych małych miastach czy na obrzeżach 
kąpielisk. Jak jestem z wnukami na skwerze przy ul. Moniuszki, też z nimi ćwiczę.

Od dawna marzą mi się specjalnie przygotowane ściany do malowania i pisania 
dla lokalnych grafficiarzy i dzieci na placach zabaw. Nawet można by organizować 
wystawy tych dzieł, może ubyłoby napisów na licznych budynkach, a może nie, 
kto to może przewidzieć. Ale to zadanie nie dla wołomińskiej Rady Seniorów, tylko 
dla Rady Młodzieży. 
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Medal na otwarcie „Domu nad 
Łąkami” w 1986 r.

60-lecie Klubu Sportowego „Huragan” w 1983 r.

Pan Włodarek na uroczystości z okazji Dnia Dziecka w Zagościńcu w sali 
u strażaków – trzej panowie w tle to dla dzisiejszych samorządowców już 

historyczne postacie. Od prawej: przewodniczący Rady Nadzorczej Miasta 
i Gminy Wołomin Eugeniusz Bartecki, prezes Gminnej Spółdzielni Roman 

Kostrzewa i Franciszek Jankowski z ówczesnego Zarządu PSL

Państwo Włodarkowie - sąsiedzi

Podziękowanie za pracę 
w Radzie Nadzorczej 
SK banku i na rzecz 

bankowości spółdzielczej       

Artykuł o p. Słowikowskim w gazecie z 
cyklu „Ludzie dobrej roboty”  

Państwo Słowikowscy - sąsiedzi

Byli solidni, rzetelni i pracowici. 
Słowikowscy w pracy, w rodzinie 
i w sąsiedztwie. Dyplom dla pani 

Słowikowskiej
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Legitymacje państwa Słowikowskich – nie ma już takich stanowisk pracy na 
dworcu kolejowym w Wołominie

Joanna Piwowarska - sąsiadka

Joanna Piwowarska wśród swoich uczniów w Szkole Podstawowej nr 5 
w Wołominie, 1986/1987 r.

Uroczystości 3-majowe 
uświetnił chór szkolny 
pod dyrekcją Joanny 
Piwowarskiej

Odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi przez KEN za wieloletnią pracę 
pedagogiczną (obok koledzy też nauczyciele)
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Halinka Orych - 
przed kwiaciarnią z 

wiosennymi kwiatami 
na nasze balkony - to 
też moja koleżanka z 

dzieciństwa, mieszkała 
w domu przy ul. 

Moniuszki tam gdzie 
Czesio Paćkowski

"Metamorfoza" w 
zamiarach właściciela 
salonu fryzjerskiego 
miała zaczynać się 
od fryzur pań. Stała 
się również inspiracją 
dla innych witryn. 
Przed wejściem do 
swojego salonu zawsze 
uśmiechnięty Jakub 
Hoppe

Świąteczna dekoracja 
w europejskim stylu, 
obsługa i asortyment 
w tym optycznym 
centrum również

TUKI-TUKI - nowy sklep zoologiczno-ogrodniczy, zwierzątka są w sklepie, 
a rośliny ozdabiają co codzień innym wystrojem przestrzeń wokół wejścia

Takie kolorowe sklepiki jak u pani Ani, zapraszają na zakupy nastolatki 
i kobiety dojrzałe
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Teresa Nowak

Pamiętamy o Krzyżu
 

Na drogach ludzkich sumień, nieraz trudnych i tak powikłanych, Bóg postawił 
wielki drogowskaz, który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. 

Jest nim Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa
Jan Paweł II

 
U zbiegu ulic Legionów i Lipińskiej w Wołominie od niepamiętnych czasów 

stał stary krzyż. Wrósł w świadomość wielu pokoleń mieszkańców Wołomina, dla 
których wskazywał kierunek i stanowił punkt orientacyjny. Mieszkańcy Wołomina 
potocznie używali różnych określeń dla ułatwienia lokalizacji danego miejsca  
w mieście np. mówiono: „sklep mięsny przy krzyżu”, „sklep rybny przy krzyżu”, 
„szpital za krzyżem” czy „Technikum Szklarskie za krzyżem”.

Dawne to czasy, minione czasy. Ani się spostrzegliśmy, a krzyż ten zniknął  
z krajobrazu miasta, choć określenie miejsca „przy krzyżu” na długo pozostało 
w naszej pamięci i jest podświadomie używane do dzisiaj, przez ludzi starszego 
pokolenia. Wydawać by się mogło, że wszyscy zapomnieli o krzyżu, który „ze 
starości” został usunięty z dawnego miejsca i spalony, a popiół z niego posłużył 
do posypywania głów parafian w Środę Popielcową. Działo się to, jak pamiętają 
starsi mieszkańcy Wołomina w latach 70-tych.

Są w naszym mieście ludzie, którym na sercu leży kultywowanie tradycji  
i pielęgnowanie symboli naszej wiary. Troskliwie opiekują się istniejącymi w mieście 
miejscami „świętymi,” nie tylko stawianiem coraz to nowych pomników i tablic 
pamiątkowych zapominając o już istniejących. W tych starych krzyżach tkwi duch 
naszego narodu.

Inspirowani tradycją i historią naszego miasta, lokalni społecznicy zawiązali 
grupę inicjatywną pod przewodnictwem pana Marka Nowaka, przy wsparciu pana 
Bogdana Sawickiego, a także wielu innych entuzjastów wzniesienia nowego 
krzyża na dawnym miejscu. Wiele osób zadeklarowało swoją pomoc przy realizacji 
pomysłu. Znaleźli się również darczyńcy, gotowi ponieść koszty materiałów  
i wykonania krzyża. Znamienne, że cel ten zjednoczył przedstawicieli różnych 
grup społecznych, którzy zapominając o wszystkim co dzieli, wybrali to co łączy.

Prace przygotowawcze związane z projektem skłoniły do poszukiwania 
materiałów źródłowych, traktujących o powstaniu i historii starego krzyża.

Jak wynika z dokumentów, w tym także z opracowania „Kalendarium Wołomina 
do 1939 r.” autorstwa Jarosława Stryjka, wydanym w 2004 r., stary krzyż został 

Ogródek i balkon sąsiadki z parteru w 
I klatce pani Danieli Minkiewicz - od 
wiosny do zimy "na wysoki połysk", 
wyznacza trendy pozostałym balkonom 
wokół naszego bloku

Balkon kipiący barwami kwiatów, 
a ogródek w stylu angielskim, takie 
cuda w drugim krańcu osiedla przy 

ul. Wileńskiej 73 u pani Stanisławy Kuc

Kościelna 71 - Czesio Paćkowski z wnukiem, 
mieszkaliśmy również vis a vis siebie na ul. Moniuszki
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odmówieniu krótkiej modlitwy ks. proboszcz Józef Kamiński wspólnie z ks. prałatem 
Sylwestrem Sienkiewiczem poświęcili drewniany Krzyż. Oprawę muzyczną oraz 
nagłośnienie uroczystości przy krzyżu zapewnił Arkadiusz Nowak.

Nową inicjatywę mieszkańców pochwalił starosta Piotr Uściński, wygłaszając 
mowę pod Krzyżem: „Jesteśmy dumni z tego, że możemy służyć w mieście, które nie 
wstydzi się krzyża – stwierdził przypominając, że żyjemy w czasach, w których znów 
próbuje się zakazać wieszania krzyża w szkołach i stawiania krzyży na ulicach…”

Główni organizatorzy Marek Nowak i Bogdan Sawicki podziękowali licznie 
przybyłym uczestnikom uroczystości. Podziękowano też poprzednim władzom 
miasta za przyzwolenie i umożliwienie rozpoczęcia prac przy postawieniu krzyża 
oraz zwieńczenie ich sukcesem.

wzniesiony na ulicy Legionów róg Lipińskiej. Uroczystość poświęcenia Krzyża 
zorganizowana została przez Związek Właścicieli Nieruchomości Chrześcijan 
miasta Wołomina i okolic, dnia 22 maja 1938 r. Po nabożeństwie w kościele 
parafialnym, poczty sztandarowe w asyście mieszkańców przemaszerowały pod 
krzyż, gdzie nastąpiło poświęcenie i przekazanie krzyża duchowieństwu i miastu 
Wołomin przez prezesa Związku - Bronisława Zawadzkiego, znanego lokalnego 
społecznika, patrioty i bohatera, który zginął z rąk niemieckich oprawców w 1943 r.  
wraz z dziewięcioma innymi zakładnikami, rozstrzelany na rynku w Sokołowie 
Podlaskim.

W miejsce starego krzyża po wielu latach podjęto trud wzniesienia nowego 
krzyża.

Autorów spełnienia tego zamysłu było wielu. Wielką zasługą w realizacji projektu 
było podjęcie się przez Firmę STOL-DOM pana Bogdana Czerwińskiego, wykonania 
krzyża dębowego wg koncepcji Marka Nowaka.

Wśród wołominian, którzy przyczynili się do realizacji inicjatywy społecznej 
wymienić należy: Firmę Włodzimierza Królika za wylewkę tzw. „stopy” czyli 
fundament, Marka Nowaka za wykonanie postumentu (konstrukcji metalowej) 
mocującego krzyż, Zbigniewa Rakowskiego i firmę Rondo za ułożenie kostki wokół 
krzyża, Zygmunta Ambroziaka za wykonanie rzeźby Chrystusa oraz jej montaż - przy 
wsparciu jego syna. Transportu i montażu krzyża na miejsce przeznaczenia podjął 
się Zygmunt Tokarski i Firma Potofi. Zdarzenie to miało miejsce w dniu 1 czerwca 
2010 r. W tym dniu obchodzony jest Dzień Dziecka. Można więc powiedzieć: 
„dzieci boże” uczciły święto, ofiarując Matce Bożej dar w postaci Krzyża , symbolu 
naszej wiary.

Przygotowania do uroczystości poświęcenia krzyża były kontynuowane w 2011 r.  
poprzez uprzątnięcie terenu oraz posadzenie roślin ozdobnych takich jak tuje  
i kwiaty przy wsparciu pań Teresy Nowak i Joanny Sawickiej, a także realizację 
prac uzupełniających takich jak konserwacja krzyża, wykonanych przez Marka 
Dylewskiego i Ryszarda Chomickiego.

Uroczystość poświęcenia Krzyża, podobnie jak przed laty, została poprzedzona 
Mszą Świętą, która została odprawiona w dniu 14 maja 2011 r. o godz. 15-tej  
w Kościele MB Królowej Polski w Wołominie, przy ul. Kurkowej przez ks. Dziekana 
Józefa Kamińskiego. Podczas mszy oraz przy Krzyżu wystąpili chórzyści chóru 
Echo pod dyrekcją Andrzeja Wojakowskiego. 

Przemarsz do Krzyża, na czele z władzami Miasta Wołomina i Powiatu, 
zaproszonymi gośćmi, prowadzony przez ułanów na koniach p. Andrzeja Michalika, 
poczty sztandarowe m.in. Zespołu Szkół im. Marynarki Wojennej w Wołominie, 
księży oraz licznie przybyłych mieszkańców Wołomina, przeszedł ulicami 
Prądzyńskiego i Lipińską, aż pod nowy Krzyż. Nad bezpieczeństwem i porządkiem 
przemarszu czuwały kościelne służby porządkowe z parafii Św. Józefa Robotnika 
w Wołominie na czele z panem Sylwestrem Kotem oraz straż miejska i policja. Po 
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HONOROWE OBYWATELSTWO WOŁOMINA

L.p. Imię i nazwisko Data /rok nadania Uwagi
1. Józef Piłsudski 1924 r.
2. Henryk Konstanty Wojciechowski 1929 r.
3. Władysław Korsak 1931 r.
4. Edward Śmigły Rydz 1938 r.
5. Miron Cichecki 14.04.2005 r. Uchwała XXIX-43/05
6. ks. prałat Jan Sikora 14.04.2005 r. Uchwała XXIX-42/05
7. ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 15.02.2007 r. Uchwała V-24/07
8 Józef Kowalski – weteran 1920 16.08.2012 r. Uchwała XVIII-68/2012

ZASŁUŻONY DLA MIASTA WOŁOMINA

L.p. Nazwisko i imię /
nazwa instytucji

Nr 
uchwały 

Data 
podjęcia 
uchwały

Miejsce i data 
wręczenia

Uwagi

1 Żelezik Janina /97 1997 r. śp.
2 ks. Sikora Jan /97 1997 r. śp.
3 Cichecki Miron /97 1997 r. śp.
4 Gazomontaż SA /97 1997 r. instytucja
5 Oddział Poszukiwania 

Nafty i Gazu
/97 1997 r. instytucja

6 Kwapiszewska Krystyna 45/98 1998r .
7 Olszewski Jeremiasz 46/98 1998 r. śp.
8 Wojakowski Andrzej 47/98 1998 r.
9 OSP Wołomin /98 1998 r. instytucja
10 Stolarka Wołomin SA /98 1998 r. instytucja
11 Korwin - Sokołowski 

Zygmunt
150/99 1999 r. śp.

12 Chmielewska Maria
Aleksandra

151/99 1999 r. śp.

13 Kozłowski Stefan 152/99 1999 r. śp.
14 Panek Wacław 153/99 1999 r.
15 Ster Projekt SA 154/99 1999 r. instytucja
16 Kusiak Helena 148/00 2000 r.
17 Kamiński Józef 149/00 2000 r. ks. dziekan
18 Zahn Ryszard 150/00 2000 r.
19 Malinowski Mieczysław 151/00 2000 r. ksiądz
20 Sąd Rejonowy 147/00 2000 r. instytucja
21 Żmudzki Aleksander 117/01 2001 r.
22 Felczak Krzysztof 120/01 2001 r.
23 Inspektorat PZU SA 119/01 2001 r. instytucja
24 Spółdzielczy Bank Rz i R 118/01 2001 r. instytucja
25 Foto ELKA Film 116/01 2001 r. instytucja
26 Wołomiński Klub Biznesu 7/02 2002 r. instytucja
27 Bugaj Józef 2003 r.

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
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57 Nadaj Jan XXXII-106/09 15.10.09 r. 65-lecie I LO
7.11.09 r.

58 Nowak Wanda XXXII-107/09 15.10.09 r. 65-lecie I LO
7.11.09 r.

59 Gogul – Makuła Halina XXXII-108/09 15.10.09 r. 65-lecie I LO
7.11.09 r.

60 Padzik – Grzesińska
Mirosława

XXXVI-18/2010 25.02.10 r. 15-lecie 
Hospicjum
18.03.2010 r.

61 Turek Irena XXXVI-19/2010 25.02.10 r. Dni Wołomina
4.03.2010 r.

62 Gazda Mariusz XXXVI-20/2010 25.02.10 r. Dni Wołomina
4.03.2010 r.

63 Kaczkiewicz Mirosław XXXVI-21/2010 25.02.10 r. Dni Wołomina
4.03.2010 r.

64 Redakcja
„Wieści Podwarszawskich”

XXXVI-22/2010 25.02.10 r. Dni Wołomina
4.03.2010 r.

65 Łuniewski Roman IV-18/2011 24.03.11 r. Dni Wołomina
6.04.2011 r.

66 Stryjek Jarosław IV-19/2011 24.03.11 r. Dni Wołomina
6.04.2011 r.

67 Zacheja Stefan IV-20/2011 24.03.11 r. Dni Wołomina
6.04.2011 r.

68 Radomska Grażyna XV-31/2012 25.04.12 r. Dni Wołomina
16.05.2012 r.

69 Sawicka - Jurek Jolanta XV-32/2012 25.04.12 r. Dni Wołomina
16.05.2012 r.

70 Szkoła Muzyczna 
I i II stopnia im. W. 
Lutosławskiego 

XV-33/2012 25.04.12 r. Dni Wołomina
16.05.2012 r.

71 Solarczyk Marek XXVIII-55/2013 22.05.13 r. Dni Wołomina
4.06.2013 r.

ks. biskup

72 Idzik Grzegorz XXXVII-37/2014 9.04.14 r. Dni Wołomina
9.05.2014 r.

ksiądz

73 Milczarek Krzysztof XL-97/2014 25.09.14 r. Dni Wołomina
9.05.2014 r.

nauczyciel

28 KABI S.C. 2003 r.
29 Grochocka Alina 2004 r. śp.
30 Polski Związek 

Niewidomych O/Wołomin
2004 r.

31 Hospicjum Opatrzności 
Bożej w Wołominie

XXIX-45/05 14.04.05 r. instytucja

32 Bulik Polikarp XXIX-44/05 14.04.05 r.
33 Jańczak Mieczysław XLII-29/06 22.03.06 r. ksiądz
34 Szpital w Wołominie XLII-30/06 22.03.06 r. instytucja
35 Rosochacki Tadeusz V-25/07 15.02.07 r. Dni Wołomina 

19.02.2007 r.
śp.

36 Ryszkowski Stefan V-26/07 15.02.07 r. Dni Wołomina 
19.02.2007 r.

37 Saulewicz Andrzej V-27/07 15.02.07 r. Dni Wołomina 
19.02.2007 r.

38 Wielechowski Tadeusz V-28/07 15.02.07 r. Dni Wołomina 
19.02.2007 r.

39 Dzbeńska Teresa VII-74/07 26.04.07 r. 40-ecie ZS nr 5
19.05.2007 r.

Nauczyciel 
matematyki

40 Cyran Jadwiga VII-75/07 26.04.07 r. 40-lecie ZS nr 5
19.05.2007 r.

Nauczyciel 
jęz. 
rosyjskiego

41 Wiktorko Wanda XVI-1/08 31.01.08 r. Dni Wołomina 
2.03.2008 r.

42 Michalik Zdzisław XVI-2/08 31.01.08 r. Dni Wołomina 
2.03.2008 r.

śp.

43 Kazimierczuk Jan XVI-3/08 31.01.08 r. Dni Wołomina 
2.03.2008 r.

44 Kowalski Marek XVI-4/08 31.01.08 r. Dni Wołomina 
2.03.2008 r.

45 Tokarska Janina XVI-5/08 31.01.08 r. 65-lecie I LO
7.11.09r.

śp.

46 SKOK w Wołominie XVI-6/08 31.01.08 r. Dni Wołomina 
2.03.2008 r.

instytucja

47 Turek Barbara XX-60/08 15.05.08 r. 50-lecie SP nr 3
30.05.08 r.

48 Bulik Janina XX-61/08 15.05.08 r. 50-lecie SP nr 3
30.05.08 r.

48 Jędrasik Janina XX-62/08 15.05.08 r. 50-lecie SP nr 3
30.05.08 r.

49 Olszowy Edward XXVII-17/09 5.03.09 r. Uroczysta sesja
12.03.09 r.

50 Maguza Helena XXVII-18/09 5.03.09 r. Uroczysta sesja
12.03.09 r.

51 Kubacz Marzena XXVII-19/09 5.03.09 r. Uroczysta sesja
12.03.09 r.

52 Han Ryszard XXVII-20/09 5.03.09 r. Uroczysta sesja
12.03.09 r.

53 Kowalewicz Wiesław XXVII-21/09 5.03.09 r. Uroczysta sesja
12.03.09 r.

54 Żelezik Andrzej XXVII-22/09 5.03.09 r. Uroczysta sesja
12.03.09 r.

55 Rychta Arkadiusz XXVII-23/09 5.03.09 r. Uroczysta sesja
12.03.09 r.

56 Kielak Tadeusz XXXII-105/09 15.10.09 r. 65-lecie I LO
7.11.09 r.
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Jarosław Stryjek

Ochotnicze Straże Pożarne 
Powiatu Wołomińskiego. Stan na 1974 rok

Na terenie powiatu wołomińskiego działają Ochotnicze Straże Pożarne. Ich 
powstanie sięga początków XX wieku, choć dokumenty zgromadzone w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych świadczą, że ochronę przeciwpożarową posiadał Radzymin 
w połowie XIX w. 

OSP działają na zasadzie stowarzyszenia, posiadają własną strukturę. Na czele 
jednostki stoi prezes, który reprezentuje ją w kontaktach zewnętrznych. Naczelnik 
odpowiedzialny jest za utrzymanie w gotowości bojowej jednostki, zarówno pod 
kątem osobowym, jak i sprzętowym. Ważną funkcję sprawuje także skarbnik  
i gospodarz strażnicy. Na terenie gminy powołuje się reprezentację poszczególnych 
jednostek – Zarząd Gminny, a dla powiatu – Zarząd Powiatowy. 

Okresowo Zarząd Powiatowy sporządzał sprawozdanie z działalności jednostek 
OSP na terenie powiatu. W takim sprawozdaniu ujmowano takie dane, jak: ilość 
jednostek, ilość członków, stan wyposażenia, dane przedstawicieli poszczególnych 
jednostek oraz rok założenia określonej straży. 

Sprawozdania takie pozwalały ocenić potencjał obrony przeciwpożarowej na 
terenie powiatu.

Dzięki uprzejmości druhów: Włodzimierza Krajewskiego – byłego prezesa 
Powiatowego Zarządu OSP i Wiesława Grędy – aktualnie pełniącego funkcję 
prezesa Powiatowego OSP możemy zamieścić w „Roczniku Wołomińskim” 
sprawozdanie z 1974 r. – ostatniego roku istnienia powiatu wołomińskiego  
w okresie PRL.

Na uwagę zasługują dane historyczne dotyczące liczebności jednostek (niektóre 
już nie działają, zwłaszcza te przy zakładach pracy), przypomnienia osób, które 
pełniły zaszczytne funkcje w swoich jednostkach oraz stan wyposażenia. Dzięki 
tym informacjom możemy przekonać się, jak duży postęp w wyposażeniu straży 
dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. 

Jedyną kwestią sporną mogą być lata powstania określonych jednostek OSP. 
Do chwili obecnej nie powstała żadna monografia straży, oparta na źródłach 
archiwalnych. Sprostowania, dla przykładu, wymaga rok powstania jednostki 
OSP w Jasienicy, które datowane jest na 1904 r. Na podstawie innych informacji: 
doniesień prasowych, dokumentów gminnych jednoznacznie należy wskazać, że 
straż ta powstała w 1909 r. 

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
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Materiał ze zbiorów Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Wołominie
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Andrzej W. Kaczorowski

Wspomnienie.
Z Arkiem u Jana Pawła II

Arka Kołodziejczyka poznałem latem 1979 roku. Mój serdeczny kolega Tadeusz 
Krawczak prowadził w Białej Podlaskiej wakacyjny obóz Studenckiego Koła 
Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z jego uczestników 
był szczupły, wysportowany młodzian (przez pewien czas trenował wioślarstwo), 
który już wówczas lubił brylować w towarzystwie i nie stronił od żadnych atrakcji. 
Zwracał na siebie uwagę ożywioną elokwencją, specyficznym poczuciem humoru, 
nieuznawaniem konwenansów i niewyparzonym językiem, co oczywiście nie 
wszystkim w otoczeniu odpowiadało. Od pierwszego kontaktu bezpośredni  
i otwarty, był przy tym niezwykle uczynny i życzliwy. Zawsze ciekawy świata i ludzi, 
dociekliwy, od początku zdradzał talent naukowy. 

To na tym obozie podczas zbierania materiałów terenowych i spisywania 
relacji Arek poczuł smak badań regionalnych i dostrzegł urok Podlasia, trafił na 
cmentarze muzułmańskie w Lebiedziewie i Studziance. Zaowocowało to jego 
pracą magisterską, a potem wieloma interesującymi publikacjami. Plonem zaś 
mojej wizyty na studenckim obozie naukowym był reportaż „Z pożytkiem dla siebie 
i regionu” w „Słowie Powszechnym” (z 14 września 1979 r.). Wymieniłem w nim 
również Arkadiusza Kołodziejczyka, który zanotował we wsi Łózki, że szlachta 
ubierała się starannie, a do wojny nie łączono się z chłopami. Od tych wypadów 
podlaskich i wieczorów w dość paskudnym akademiku bialskiej AWF („Interhotel”) 
zaczęła się moja znajomość z młodszym o kilka lat Arkiem. Znajomość ta miała 
różne fazy i okresy, niekiedy była nawet dość bliska, zwłaszcza gdy Arek podobnie 
jak ja mieszkał na ursynowskich Jarach. Zbliżyło nas też wspólne pielgrzymowanie 
do Rzymu w sierpniu 1985 r. w gronie pracowników i studentów Wydziału 
Historycznego UW.

Promotorem tej szalonej wyprawy w klimacie PRL-u był nasz przyjaciel Tadeusz 
Krawczak, który sam jednak z wyjazdu zrezygnował. Kadrę duszpasterską stanowili 
ks. Andrzej Gałka, wówczas duszpasterz akademicki od św. Anny oraz młodzi 
wikariusze stołecznych parafii ks. Franciszek Ordak i ks. Zenon Trzaskowski. Wśród 
uczestników znaleźli się m.in. śp. prof. Jerzy Skowronek (z żoną Marią), prof. Izabella 
Rusinowa (z mężem Markiem), Janusz Odziemkowski (obecnie profesor UKSW) 
z żoną Małgorzatą Rutkowską, moją ówczesną koleżanką redakcyjną ze „Słowa 
Powszechnego” (obecnie w „Naszym Dzienniku”), Zbigniew Kwiecień, Teresa 
Iwanowska, lekarz Tadeusz Sitek z żoną. Spośród młodzieży studenckiej pamiętam 
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rosnącego skwaru ćwiczyliśmy więc kilka z 13 zwrotek. Tylko odzyskać Ojczyznę 
pragniemy / Tylko być wolni!...

Tłum Polaków kłębił się przed wejściem do pałacu papieskiego. Swojskie 
wrażenie robił zaparkowany w pobliżu maluch z krajową rejestracją. Policjanci 
sprawdzali wejściówki (duże karty z podobizną Jana Pawła II) oraz zawartość 
podręcznych bagaży i torebek. Tego dnia dziedziniec wewnątrz rezydencji  
w Castel Gandolfo wypełniło około 800 rodaków z kraju i zagranicy. Papież stał przy 
ołtarzu w pałacowej wnęce w asyście ks. prałata Stanisława Dziwisza, wyglądał na 
przemęczonego i tylko silny głos, jakim odmawiał modlitwy, działał uspokajająco. 
Nie było homilii, nie było oklasków – tylko przejmująca chwila ciszy i modlitewnego 
zamyślenia po odczytaniu Ewangelii. Wyraźnie dawało się odczuć trud papieskiej 
misji i tęsknotę naszego Papieża za Ojczyzną. Polski śpiew na zakończenie 
porannej Eucharystii robił raczej smętne wrażenie.

Druga część spotkania przebiegała zdecydowanie w radośniejszej atmosferze. 
Dominikanin o. Konrad Hejmo dyrygował ruchem grup pielgrzymkowych, 
podając kolejność ich podchodzenia do Ojca Świętego. Jan Paweł II powrócił 
z zakrystii i od ołtarza skierował okolicznościowe przemówienie do obecnych. 
Słuchałem tych słów z nieukrywaną satysfakcją: „Sierpień jest dla nas miesiącem 
szczególnych wspomnień” – mówił Papież jakby specjalnie dla mnie i moich 
kolegów. „Wspominamy rok 1920, wspominamy także rok 1980, sierpień 1980 roku, 
który zaznaczył się szczególnie na tle naszych współczesnych dziejów, wyraził 
dążenie społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza społeczności świata pracy do 
sprawiedliwości i samorządności we własnej Ojczyźnie. Stał się też sierpień 1980 
roku początkiem związku zawodowego «Solidarność»”… To może dziś nie jest 
żadną rewelacją, ale wtedy mieliśmy rok 1985 i naprawdę jeszcze nikt nie myślał 
o „pierestrojce”. Takie teksty ukazywały się w PRL tylko w gazetkach podziemnej 
„Solidarności” albo w Radiu Wolna Europa. Przestałem żałować swojej koszulki 
z niewłaściwym (dla niektórych) napisem, bo Papież mówił za mnie. Wszyscy to 
słyszeli i żadna cenzura, żaden zakaz nie mógł sfałszować ani ukryć tych słów.

Wiele osób nie kryło wzruszenia, gdy Jan Paweł II podkreślił swą duchową 
łączność z pielgrzymami podążającymi w sierpniu na Jasną Górę: „Odległości 
nie grają tu roli zasadniczej. Zasadniczą rolę odgrywa świadomość i serce, które 
wiąże ludzi i wspólnoty, niezależnie od odległości. Pragnę, ażebyście, drodzy 
bracia i siostry, przekazali całej Ojczyźnie wyrazy mojej duchowej jedności, mojej 
solidarności z ziemią i Narodem, do którego należę, mojej modlitwy nieustannej, 
codziennej, a zwłaszcza w okresie tak bardzo wymownym dla dziejów naszego 
Narodu. Równocześnie dziękuję za modlitwę, która mi towarzyszy na ziemi polskiej 
i która niejako prowadzi poprzez wstawiennictwo Matki Bożej kroki Papieża przy 
jego Piotrowym posługiwaniu całemu Kościołowi”. 

jedynie siedleckich konspiratorów Przemysława Maksymiuka i jego towarzyszkę 
Danutę Karczewską; Arkowi towarzyszyła przyszła żona Elżbieta. Później 
żartowaliśmy, że do Watykanu jechali z nami trzej ministrowie III RP (Marek Rusin 
kierował resortem łączności w rządzie Jana Olszewskiego, Janusz Odziemkowski 
został kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a prof. 
Skowronek naczelnym dyrektorem Archiwów Państwowych).

*****

Prawie trzydzieści lat temu to była prawdziwa epopeja. Ładowanie się 50 osób 
z własnymi bagażami i sprzętem turystycznym oraz upychanie zapasów żywności 
(pochodzących głównie z zachodnich zrzutów) trwało kilka godzin. W zdezelowanym 
ikarusie wypożyczonym z biura „Turysta” nikomu nie śniło się nawet o klimatyzacji 
– najważniejsze, że w ogóle jechaliśmy. Większość autokarowych pątników po 
raz pierwszy opuściła granice „bloku państw socjalistycznych”, wszystko więc na 
Zachodzie wydawało się nowe i piękne, i kolorowe pelargonie zwisające z balkonów 
austriackich domów (zwane potem u nas „czarem Wiednia”), autostrady i czyste 
toalety na stacjach benzynowych z prawdziwego zdarzenia, i błyszczące okładki 
turystycznych folderów. Dzięki Papieżowi otwierał się przed nami świat zachodniej 
cywilizacji i kultury. 

Rzymskie kwatery mieliśmy w Domu Polskim przy via Cassia na obrzeżach 
Wiecznego Miasta. W ogrodzie hałaśliwie koncertowały cykady, z pinii spadały 
okazałe szyszki, by stać się pamiątką zabraną do kraju, a stada tłustych kotów 
drzemały w sierpniowej spiekocie. Poczułem się jak obywatel wolnego świata. 
Założyłem koszulkę z nazwą „Solidarności”, którą nosiłem tylko gdzieś daleko  
w górach. Niestety, moja naiwna prowokacja szybko wywołała interwencję 
kościelnego i cywilnego kierownictwa pielgrzymki. Czego się obawiano? 
Naruszenia „religijnego charakteru” wyprawy? Utrudnień przy powrocie? Reperkusji  
w postaci kłopotów paszportowych przy następnych wyjazdach?! Donosów? Jeden  
z kierowców chętnie filmujący naszą ekskursję (posiadanie kamery należało 
wówczas do rzadkości) nawet specjalnie się nie krył, że wykonuje służbowo drugi 
zawód. W każdym razie mój wspaniały nastrój zgasł. Cień PRL-u sięgał daleko, 
aż po Watykan. „Solidarność” i tutaj kłuła w oczy. Na szczęście, niektórzy koledzy,  
a wśród nich Arek, ostrożnie sympatyzowali, uważając, że racja jest po mojej stronie. 

Jan Paweł II przebywał już na wakacjach w Castel Gandolfo i tam odbywał 
cotygodniowe audiencje dla rodaków. Poniedziałkowym świtem 5 sierpnia 1985 r.  
zerwaliśmy się, aby o siódmej rano dotrzeć do letniej rezydencji papieży. Nasz 
autokar wlókł się niemiłosiernie, wszyscy po drodze nas wyprzedzili. Ktoś wpadł 
na pomysł, że jako grupa historyków powinniśmy zaprezentować Ojcu Świętemu 
„Pieśń konfederatów barskich” (Nigdy z królami nie będziem w aliansach…, str. 
41 naszego śpiewnika pielgrzymkowego), z zapałem gasnącym w miarę szybko 
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z cywilizacją Zachodu. Przy rozświetlonym gwiazdami rzymskim niebie odbywały 
się „nocne rodaków rozmowy”…

Środowa audiencja 7 sierpnia 1985 r., w której wzięły udział rzesze pielgrzymów 
z całego świata, wypełniając od rana cały plac przed Bazyliką św. Piotra, nie była 
tak silnym przeżyciem jak spotkanie z Janem Pawłem II w Castel Gandolfo. Biały 
śmigłowiec papieski nadleciał około godziny dziesiątej, na szczęście w Rzymie 
wiał akurat sirocco, wilgotny wiatr znad Afryki, przynosząc przelotne deszcze – dla 
nas prawdziwe wybawienie przed dotkliwym, sierpniowym słońcem. Promiennie 
uśmiechnięty, niezwykle pogodny Papież stojąc w samochodzie wytrwale objeżdżał 
kolejne sektory. Mieliśmy dość odległe miejsca, ale papamobile trafił i do nas. Udało 
mi się zrobić zdjęcie z najbliższej odległości, krzyknąć całym gardłem „Niech żyje 
Papież!” i uścisnąć papieską dłoń, co do dzisiaj wydaje mi się niewiarygodne, bo 
wszystko działo się przecież w ciągu kilku sekund. Takich szczęśliwców było zresztą 
więcej. Papież świetnie czuł się w tym tłumie, wolno krążąc po placu, bez śladu 
zmęczenia, odprężony, jakby nie istniała świadomość żadnego niebezpieczeństwa, 
które gdzieś w tym miejscu cztery lata wcześniej niemal śmiertelnie go dotknęło… 
Zrobił jeszcze jedną rundę i pojawił się koło nas ponownie.

Pozostała część cotygodniowego, prawie dwugodzinnego spotkania z wiernymi 
nie była już tak widowiskowa. Ojciec Święty zasiadł na tronie chronionym przed 
włoskim słońcem zadaszoną budką ustawioną przez Bazyliką św. Piotra. Papieska 
katecheza była głoszona po włosku, potem następowały streszczenia w innych 
językach. Jan Paweł II mówił o wizycie w Afryce, dokąd następnego dnia wyruszał 
w kolejną podróż apostolską. Pozdrawiając rodaków Papież wymienił wszystkie 
przybyłe na audiencję grupy z kraju (także i naszą) i z emigracji, o co dbał o. Konrad 
Hejmo OP; wywoływało to po kolei aplauz pozdrawianych. Po udzieleniu zebranym 
błogosławieństwa podszedł na chwilę do pierwszego rzędu z rodakami. Polskie 
flagi i transparenty znów powędrowały w górę, rozległ się śpiew hymnu „Boże, coś 
Polskę” – jeszcze w wersji Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie – i oczy wielu 
obecnych były mokre od łez…

Etap papieski naszej wyprawy skończył się i wyruszyliśmy w objazd po Włoszech. 
Ta część pielgrzymki, choć pod względem turystycznym niezwykle atrakcyjna (m.in. 
Asyż, Florencja, Monte Cassino, Neapol, Padwa, Pompeje, Rawenna, Rimini, San 
Marino, Siena, Wenecja, w drodze powrotnej Wiedeń), okazała się zdecydowanie 
trudniejsza. Improwizacja organizacyjna w połączeniu z potwornymi południowymi 
temperaturami bywała bardzo męcząca, dziewczyny mdlały codziennie. Wprawdzie 
kolor z archiwalnych już zdjęć trochę wyblakł, ale barwne wspomnienia pozostały. 
Szczególnie miło wspominam chwile, gdy razem z Arkiem znaleźliśmy się w grupce, 
która wraz z ks. Franciszkiem Ordakiem bodajże w Sorrento odłączyła się od 
głównej ekipy, by popłynąć na Capri i tam trochę poplażować.

Na granicy z Czechosłowacją w Cieszynie witały nas propagandowe hasła Se 
Sovetskym Svazem na vecne casy (Ze Związkiem Radzieckim po wieczne czasy), 

 – A teraz pozostał nam do spełnienia jeszcze jeden, chyba najważniejszy akt 
dzisiejszego dnia: musimy zrobić wspólne zdjęcie – zauważył na zakończenie 
Papież z właściwym sobie humorem. – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dalsze wydarzenia potoczyły się błyskawicznie. Służba porządkowa, ekipa 
fotografów i świta papieska ruszyły w kierunku grup pielgrzymkowych, które czekały 
w ustalonej kolejności na wolnej połowie dziedzińca. Razem z towarzyszącą mi 
żoną i siostrą stanęliśmy na prawym skrzydle i szczęśliwym trafem akurat od tej 
strony zbliżał się do nas uśmiechnięty Jan Paweł II. Korzystając z nieoczekiwanej 
okazji zdążyłem powiedzieć: „Kaczorowscy witają Papieża…” Wiedziałem bowiem, 
że matką Karola Wojtyły była Emilia z domu Kaczorowska. Papież zareagował 
od razu: „A którzy Kaczorowscy?...” – spytał z widocznym zainteresowaniem. 
Odrzekłem, że z Warszawy, gdy grupa zafalowała wciągając Ojca Świętego do 
środka, gdzie tkwił Arek.

Jeden ze studentów usiłował zdobyć papieski autograf, inni starali się przecisnąć 
jak najbliżej. Prof. Jerzy Skowronek ledwo zdołał przekazać dar od historyków – 
tom z wyborem „Kronik” Jana Długosza. Z pomocą swej świty Jan Paweł II jakoś 
wyrwał się z naszych objęć, gdy porwała go następna czekająca grupa, do której 
pospieszył z „posługą fotograficzną”. To prawdziwy cud, że Papież przez całe lata 
swego pontyfikatu potrafił to tak cierpliwie znosić, zamęczany zwłaszcza przez 
rodaków. Ile tysięcy ludzi, a może milionów, jechało do Rzymu, by zdobyć to zdjęcie? 
Zaiste trzeba być świętym, by to wszystko przeżyć.

Oczywiście fotografowie nie tracili przytomności w całym tym polskim młynie, 
tak ustawiając pielgrzymów, żeby wszyscy znaleźli się na zdjęciu. Wydawało się 
to zajęciem raczej beznadziejnym, dopóki następnego dnia wraz z innymi nie 
otrzymaliśmy ze słynnej firmy Feliciego dużej kolorowej fotografii ze spotkania  
z Papieżem. Kosztowała pięć tysięcy włoskich lirów, tj. około trzech ówczesnych 
dolarów (cena dla obywateli PRL zawrotna; przeciętna płaca wynosiła wówczas 
ok. 30 dolarów, licząc według kursu na „czarnym rynku”). Mieliśmy zresztą więcej 
szczęścia, bowiem nasza fotografia wraz z papieskim przemówieniem znalazła się 
potem w polskim wydaniu watykańskiego pisma „Osservatore Romano”. 

Po papieskiej Mszy św. dla Polaków w Castel Gandolfo czekał nas jeszcze jeden 
żelazny punkt wszystkich pielgrzymek „ad limina Apostolorum” – środowa audiencja 
generalna na Placu św. Piotra. Tymczasem jednak chłonęliśmy uroki Wiecznego 
Miasta. Rzym starożytny, dwadzieścia wieków chrześcijaństwa, a także pokusy 
współczesnego świata pochłaniały czas bez reszty. Dla ludzi wyposzczonych  
w socjalizmie made in PRL wybór towarów sklepowych był wprost oszałamiający. 
Prawie każdy zamawiał dla siebie lub rodziny specjalne błogosławieństwo papieskie, 
a w poszukiwaniu prezentów – zazwyczaj jakiejś taniej koszulki – zwiedzał kramy 
bazaru przy Pizza Vittorio Emanuele II. A wieczorem, gdzieś na poddaszu lub 
tarasie piątego piętra w Domu Polskim, Arek koił większą flaszką czerwonego 
wina, nasze trudne doświadczenia pątnicze typowo polskiej organizacji w zderzeniu  
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Zauważyłem, że w miarę zdobywania wiedzy o mechanizmach życia partyjnego 
coraz dosadniej określał środowisko, w którym się obracał. Dość szybko ten rodzaj 
aktywności przestał sprawiać mu satysfakcję. Z pewnością lepiej się czuł załatwiając 
różne sprawy jako działacz Ludowo-Naukowego Towarzystwa Kulturalnego i 
inicjator nowych organizacji społecznych, do których i mnie próbował wkręcać.

Po dłuższym okresie mijania się w biegu w ostatnich latach doszło do ponownego, 
choć niezbyt intensywnego zdynamizowania naszych kontaktów. Na początku 2008 r.  
Arek na zlecenie Ziemowita Gawskiego, prezesa Katolickiego Stowarzyszenia 
„Civitas Christiana”, które przejęło schedę po PAX-ie, współorganizował 
sesję pt. „Komu służył PAX?”. Na pięć minut przed wygłoszeniem referatu  
o Bolesławie Piaseckim poprosił mnie o odpowiedź na pytanie, kim był w PRL wódz 
przedwojennej Falangi: realistą, Wallenrodem czy kolaborantem. Mimo otwarcia 
IPN dla naukowców właściwie nikt z prelegentów nie pofatygował się do archiwum 
służb! Byłem oburzony, czemu dałem publicznie wyraz w dyskusji, a potem  
w recenzji publikacji pokonferencyjnej. Nota bene w konferencji uczestniczyłem 
zupełnie przypadkowo. Wkrótce znalazłem się w zespole naukowo-badawczym 
IPN „Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk dziennikarskich 1945-1989”  
i rozpocząłem trwającą do dziś kwerendę dotycząca środowiska PAX-owskiego. 
Jestem wdzięczny Arkowi, że zainspirował mnie i dał impuls do prowadzenia badań 
w zupełnie nowym kierunku. [...]

Jego pracowitość i rozległość zainteresowań były zadziwiające. Miał świetną 
pamięć, ogromny zasób wiedzy o archiwach i literaturze historycznej, potrafił 
podpowiedzieć, gdzie szukać źródeł. I ciągle był głodny nowych publikacji i książek.

***********

Zastanawiałem się, jak krótko a trafnie scharakteryzować „całego” Arka. [...] 
Myślę, że chyba ciągle szukał swego miejsca w życiu. Ciągnął w różne strony i 
wciąż był na szlaku.

wielogodzinna kolejka do odprawy i nieprzyjemna kontrola. Udało się jednak 
przemycić z Rzymu kieszonkowe wydania „Dziejów Polski 1795-1921” Mariana 
Kukiela. Wspólnie z Arkiem oglądaliśmy potem na Ursynowie nasze pielgrzymkowo-
turystyczne slajdy. A jak przyjemnie podziwia się te włoskie widoki dzisiaj!...

*******

Chyba od wspólnej pielgrzymki spotykałem się z Arkiem częściej na ursynowskim 
niż na uniwersyteckim szlaku. Nie tylko ja byłem na trasie jego kursów, wiem, że 
regularnie odwiedzał także Macieja Rosalaka, którego znałem tylko z widzenia. [...]1

Dużą estymą darzył „Irka” – Ireneusza Iredyńskiego, tragicznie zmarłego w 1985 r.  
głośnego w PRL-u niepokornego poety. Później przyprowadził do nas innego 
„pisarza”, Andrzeja Kulikowskiego, dziś cenionego znawcę heraldyki. Zazwyczaj 
jednak przychodził sam i niekiedy u nas nocował u młodszego syna w pokoju. 

Miał spore umiejętności pedagogiczne, a jego wizyty wywierały zbawienny 
wpływ na naszych chłopców, łagodząc dziecięce emocje podczas gry „w piłkarzyki”. 
Zachował się nawet szczególny dokument pt. „Oświadczenie – przyrzeczenie”: „My 
niżej podpisani oświadczamy i przyrzekamy, że w czasie meczów w piłkarzy nie 
będzie żadnych scysji i podnoszenia głosu (czyli krzyków). Przyrzekamy także, że 
poprawimy się w przyszłości i nie będziemy bić się wzajemnie. Warszawa, dnia 
3 grudnia 1985 r.” Podpisali: Grześ Kaczorowski (lat 7) i Maciek Kaczorowski (lat 
10) oraz „świadek A. Kołodziejczyk”. Gdy później spotykał synów na „Uniwerku” 
już jako studentów, chętnie zaciągał ich do „nory” lub innego lokalu na piwo i raczył 
nieco frywolnymi opowieściami na ulubiony temat erotyczny.

********

[...] W dalszych latach nasza znajomość realizowała się przede wszystkim 
na niwie uniwersyteckiej. Pod koniec PRL zostałem uczestnikiem seminarium 
doktorskiego prof. Ryszarda Józefa Szaflika, który był Arka promotorem. Można 
więc powiedzieć, że towarzyszyłem jego karierze naukowej. Uczęszczałem jeszcze 
trochę na spotkania, gdy pałeczkę przejął uczeń profesora, a mój stary (jeszcze z 
pierwszego roku historii) kolega Romek Turkowski, od paru lat profesor belwederski. 
Z różnych względów mój zapał do finalizowania pracy stopniowo słabł. Skończyło 
się (na pewien czas) na kilku pionierskich artykułach o niezależnym ruchu chłopskim  
i „Solidarności” rolniczej. 

Równolegle z działalnością naukową Arek rozwijał karierę polityczną w szeregach 
PSL, zostając jednym z doradców Romana Bartoszcze. Zgłosił się wówczas do 
mnie jako do eksperta od „Solidarności” chłopskiej, znającego prezesa z lat 1980-
1981, dalej jednak działał samodzielnie. [...] 

1 Skróty redaktor naczelny Rocznika Wołomińskiego Jarosława Stryjka w porozumieniu z autorem.



243Wołomińskie huty szkła w dokumentach niemieckich242 Andrzej W. Kaczorowski

Pielgrzymka historyków Uniwersytetu Warszawskiego. Castel Gandolfo, 
5 sierpnia 1985 r. Arek stoi w środku w pobliżu Papieża, autor pierwszy z lewej.

Fot. Felici

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Antoni Widomski

Wołomińskie huty szkła w dokumentach niemieckich

Po klęsce wrześniowej 1939 roku obie istniejące w Wołominie huty szkła przeszły 
pod zarząd niemiecki. Huta Wołomin, należąca wcześniej do właścicieli żydowskich, 
została skonfiskowana przez dowódcę SS i Policji w Krakowie. Przejął ją następnie 
urząd powierniczy rządu Generalnego Gubernatorstwa.

W kwietniu 1943 roku obie huty szkła, Wołomin i Praca, przekazano w zarząd 
spółce Ostindustrie GmbH, Berlin („OSTI”).

Powstanie spółki Ostindustrie GmbH, Berlin („OSTI”)
Po konferencji w Wannsee, w styczniu 1942 roku, jasne było, że ludność 

żydowska z Generalnego Gubernatorstwa będzie wysyłana z gett do obozów 
zagłady. Do tego czasu, ci Żydzi, którzy byli na tyle silni, aby pracować, mieli być 
wykorzystani do pracy. W tym celu SS organizowało własne firmy i podległe im 
obozy pracy. W ten sposób SS stało się główną organizacją wykorzystującą masowo 
przymusową pracę Żydów.

Głównym celem założonej spółki OSTI było wykorzystanie do niewolniczej pracy 
resztek żydowskiej siły roboczej oraz zagospodarowanie mienia po zamordowanych 
w toku Akcji „Reinhardt” Żydach. W maju 1943 roku spółka kontrolowała kilkanaście 
zakładów w Polsce, w tym obie huty szkła w Wołominie.

Związek pomiędzy OSTI i niemieckim planem ostatecznego wymordowania 
Żydów znajduje odzwierciedlenie w wyborze menedżera - szefa OSTI. Został 
nim Odilo Globocnik, dowódca SS i policji w dystrykcie lubelskim. Był on również 
odpowiedzialny za przeprowadzenie Akcji „Reinhard” - programu eksterminacji 
wszystkich Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Prowadzone przez SS obozy 
pracy traktowane były także, jako punkty zborne dla transportów wysyłanych do 
obozów zagłady.

OSTI przejęła również kontrolę różnych przedsiębiorstw w regionie lubelskim, 
w tym fabrykę pędzli i szczotek, zakłady torfowe, włókiennicze, fabryki i huty. Do 
listopada 1943 roku spółka zatrudniała około 16.000 Żydów i 1.000 Polaków.

Cała historia tego projektu jest wyraźnie opisana w sprawozdaniu jakie sporządził 
SS Unterscharfuehrer Johann Sebastiana Fischer z ostatniego badania ksiąg firmy 
z 21 czerwca 1944 roku. 1 

Fischer opisuje cele korporacyjne w następujący sposób: OSTI miało przejąć 
całą własność żydowską na terenie Generalnego Gubernatorstwa, z wyjątkiem 

1 Trials of war criminals before the Nuernberg Military Tribunals, Volume V, United State Government Printing 
Office, Washinton 1950, s. 512-524.
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mieniem żydowskim na terenie Generalnego Gubernatorstwa, z wyjątkiem środków 
pieniężnych, biżuterii i odzieży. W szczególności spółka miała korzystać na rzecz 
Rzeszy z siły roboczej Żydów mieszkających w Generalnym Gubernatorstwie. 

Na spotkaniu, które odbyło się w dniu 1 czerwca 1943 roku u dowódcy SS  
i policji w Krakowie, sfera aktywności OSTI została mocno ograniczona. W gestii 
spółki pozostały następujące zadania:
1. Wykorzystanie zdolnych do pracy Żydów z obozów pracy poprzez uruchamianie 
zakładów przemysłowych w Generalnym Gubernatorstwie powiązanych  
z Żydowskimi Obozami Pracy.
2. Przejmowanie przedsiębiorstw handlowych, które były utrzymywane przez 
agencje SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie. 
3. Przejmowanie w posiadanie ruchomych, dawniej żydowskich własności 
szczególnie maszyn i surowców. Maszyny miały być instalowane w zakładach 
„OSTI”, a surowce zużywane do produkcji.
4. Wykorzystanie maszyn, narzędzi i towarów, mienia żydowskiego, które wcześniej 
zostały przekazane nie żydowskim właścicielom.

OSTI, w okresie swojego istnienia, działało w różnych gałęziach przemysłu  
i handlu. Huty szkła były eksploatowane w Wołominie, w pobliżu Lublina powstał 
na bagnach zakład wydobycia torfu, zajmowano się produkcją szczotek, przejęto 
dużą fabrykę włókienniczą, wzniesiono zakład przetwórstwa żelaza, itp. 

Taka organizacja przedsiębiorstwa może wydawać się dziwna. Przedsiębiorstwo 
kontrolowane przez SS nie powinno działać w tak wielu różnych dziedzinach. 

Tę pozornie dziwną organizację można rozumieć tylko w kontekście rozwoju 
OSTI. 

W lecie 1943 roku wielką liczbę Żydów oddano do dyspozycji OSTI, jako 
pracowników przymusowych. Głównym zadaniem OSTI stało się wykorzystanie 
żydowskiej siły roboczej w interesach Rzeszy. To było zaplanowane przedsięwzięcie. 
Ostatecznie postanowiono zatrudnić pracowników żydowskich głównie w hutach 
w Lublinie oraz w fabryce włókienniczej w Radomiu.

Kiedy w listopadzie 1943 roku, w wyniku Akcji „Reinhardt”, OSTI zostało 
pozbawione pracowników żydowskich, zniknęła podstawa działalności spółki. 
Jedynym możliwym wyjściem w tej sytuacji stało się rozwiązanie spółki.

Likwidacja spółki
W dniu 1 marca 1944 r. zdecydowano o likwidacji „OSTI „ założonej w marcu 

1943 roku. W kwietniu 1944 roku SS Obersturmbannfuehrer Mummenthey wydał 
polecenie dokonania kontroli działalności i badania bilansu OSTIndustrie GmbH, 
Berlin („OSTI”). Do Wołomina skierowany został SS Unterscharfuehrer Johann 
Sebastian Fischer. Jego zadaniem było zbadanie ksiąg handlowych za okres od 
powstania spółki w marcu 1943 roku do 29 lutego 1944 roku. Kontrola w Wołominie 
trwała od 21 do 26 maja 1944 roku.

gotówki, biżuterii, odzieży. Jednym z głównych zadań było wykorzystanie siły 
roboczej Żydów mieszkających w Generalnej Guberni do pracy na rzecz Rzeszy.

Podstawy prawne działania OSTI
Spółka została założona w dniu 12 marca 1943 r. (Nr 169 /43 w rejestrze 

przedsiębiorców notariusza, Dr Wilhelm Schneidera). Zgodnie ze statutem spółka 
prowadziła działalność pod firmą „OSTIndustrie, Gesellschaft mit beschraenkter 
Haftung „ (OSTIndustrie, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Spółka miała 
swoją siedzibę w Berlinie i mogła tworzyć oddziały.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, zgodnie ze statutem, była działalność 
produkcyjna i handlowa, w szczególności w branży tekstylnej i przetwórstwa metali. 
Spółka mogła mieć także udziały w takich branżach. 

Kapitał założycielski ustalony został w statucie spółki w wysokości 100,000 
Reichsmark (RM). Udział SS Obergruppenfuehrera Oswalda Pohla2  wynosił 75.000 
RM. Drugi z udziałowców, inżynier Georg Loerner posiadał udziały w wysokości 
25.000 RM. Dwadzieścia pięć procent kapitału spółki zostało wpłacone w gotówce. 

Do nadzoru nad działalnością kierownictwa firmy, statut przewidywał powołanie 
Rady Nadzorczej (Aufsichtsrat), której zgoda była niezbędna dla niektórych 
czynności prawnych. Innych specjalnych postanowień w statucie nie zapisano.

Na mocy uchwały wspólników z dnia 19 marca 1943 roku do Rady Nadzorczej 
zostali powołani:

Oswald Pohl, Berlin, jako przewodniczący,
Friedrich Wilhelm Krüger, Kraków, zastępca przewodniczącego.
Kaufmann Georg Loerner, Berlin.
Ferdynand von Sammern-Frankenegg, Warszawa.
 SS Obergruppenfuehrer Krueger zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej 

20 maja 1943 roku. Wkrótce z rady nadzorczej wycofał się także dr von Sammern-
Frankenegg. 

Spółka została wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Berlinie 
w dniu 30 kwietnia 1943 roku pod numerem 564 HRB 59548. Jako menedżerowie 
wpisani zostali: Odilo Globocnik, inżynier z Berlina oraz dr Max Horn, przedsiębiorca 
handlowy z Berlina.

Na posiedzeniu w dniu 1 marca firmy 1944 roku zdecydowano o likwidacji spółki. 
Sąd Rejonowy w Berlinie, został poinformowany o tej decyzji w dniu 10 marca 1944 
roku. Odpowiedni wpis do rejestru handlowego został dokonany w dniu 22 marca 
1944 roku. Na likwidatora spółki został powołany Dr Max Horn z Berlin-Wannsee.

Zadania Spółki
Cele spółki nie zostały jasno określone w statucie. W rzeczywistości zadania 

stojące przed OSTI były początkowo bardzo szerokie. Zgodnie z decyzją dowódcy 
SS i Policji w Krakowie, OSTI musiało podjąć się administrowania wszelkim 

2 Obergruppenführer Oswald Pohl - szef Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji SS. Kierowany przez 
niego urząd sprawował kontrolę nad obozami do 1944 r.
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Proces w Norymberdze
Wyciąg z raportu przeprowadzonego badania był jednym z dowodów na procesie 

toczącym się w Norymberdze przed Amerykańskim Trybunałem Wojskowym. 
Był to proces w sprawie Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji SS (SS-
Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt -SS-WVHA) lub inaczej zwany procesem 
Pohla, od nazwiska szefa urzędu.3 

Urząd SS-WVHA był odpowiedzialny za nazistowskie obozy koncentracyjne  
III Rzeszy.

Na ławie oskarżonych zasiadło 18 członków urzędu. Aktem oskarżenia, poza 
Oswaldem Pohlem, objęci zostali: August Frank, Georg Loerner, Karl Heinz Fanslau, 
Hans Loerner, Josef Vogt Erwin Tschentscher, Rudolf Scheide, Max Kiefer, Franz 
Eirenschmalz, Karl Sommer, Hermann Pook, Hans Heinrich Baier, Hans Hohberg, 
Leo Yolk, Karl Mummenthey, Hans Bobermin, Horst Klein.

Proces odbywał się w Pałacu Sprawiedliwości w Norymberdze przed Trybunałem 
Wojskowym II. Trybunał zwoływano 194 razy. Proces trwał od 13 stycznia 1947 
roku i zakończył się 2 maja 1949 roku.

Akt oskarżenia objął zarzuty dotyczące zbrodni wojennych i zbrodni przeciw 
ludzkości popełnionych w obozach koncentracyjnych oraz przynależności do SS, 
jako organizacji przestępczej.

Oswald Pohl nadzorca obozów koncentracyjnych, był odpowiedzialny za 
organizacje niewolniczej pracy więźniów, m.in. Żydów, Polaków i jeńców sowieckich. 
Jako rzecznik wyniszczenia przez pracę wydawał rozporządzenia tworzące 
fatalne warunki życia w obozach, prowadzące do śmierci wielkiej ilości więźniów. 
Kierowane przez niego SS-WVHA sprawowało kontrolę nad obozami do 1944 r. 
Wtedy to pracownicy przymusowi przeszli w całości pod kontrolę ministerstwa 
uzbrojenia i amunicji.

Ustalenia na procesie norymberskim
Działalność spółki OSTI była kolejnym przejawem prowadzenia polityki 

wykorzystywania niewolniczej pracy i grabieży własności prywatnej. Spółka 
związana z Akcją „Reinhardt”, była dopełnieniem planu eksterminacji Żydów. 
Oskarżony Oswald Pohl brał czynny udział w każdym etapie działalności OSTI aż 
do jej likwidacji.

Był winny zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.
W ramach planu, który został opracowany i realizowany w Rzeszy, stworzono 

pozory zgodności z prawem tego bezprawia. Pohl został wyznaczony, jako powiernik 
własności przejętych i eksploatowanych przez spółkę OSTI. 

To był dziwny gatunek powiernictwa. Wszystkie interesy syndyka stały  
w sprzeczności z interesem prawowitych właścicieli. Powiernictwo była czystą 
fikcją. Nikt nie miał chyba wątpliwości, że w planach Rzeszy był kiedykolwiek 

3 „The Pohl Case”, Military Tribunal No.II, Case 4, Trials of war criminals before the Nuernberg Military Tribunals, 
Volume V, United State Government Printing Office, Washinton 1950, s.193-1273.

Likwidacja faktycznie rozpoczęła się w listopadzie 1943 roku po wycofaniu 
żydowskich pracowników. Zastąpienie ich pracownikami „cywilnymi” okazało się 
niemożliwe.

Przedsiębiorstwa OSTI w czasie badania i kontroli
Na początku 1944 roku decyzja o likwidacji spółki została anulowana. Jako 

jedyne przedsiębiorstwa spółki pozostały zakłady, które nie zatrudniały pracowników 
żydowskich. Były to huty szkła w Wołominie oraz huta żelaza w Radomiu. Z tego 
powodu kontrolą objęte zostały tylko przedsiębiorstwa w Wołominie i Radomiu.

Rentowne zakłady produkcyjne w Wołominie zatrudniały 645 polskich robotników 
cywilnych pracujących na trzy zmiany. Pracą hut kierował SS Oberscharfuehrer 
Mues. Wspierało go 3 członków SS na stanowiskach nadzorczych. 

Spółka OSTI przejęła zarząd dwóch hut szkła, Wołomin i Praca w Wołominie,  
w kwietniu 1943 roku, od Urzędu Powierniczego rządu Generalnego Gubernatorstwa. 
W czasie badania i kontroli, negocjacje dotyczące umowy leasingu nie zostały 
jeszcze zakończone.

Księgowość
Poszczególne filie OSTI miały własne oddziały księgowości. Wszystkie,  

z wyjątkiem huty żelaza, korzystały z nowoczesnego systemu plików na luźnych 
kartach. 

Księgi były prowadzone przez Żydów. Kiedy spółka została pozbawiona 
swoich pracowników żydowskich w listopadzie 1943 roku, zarząd spotkał się 
z ogromnymi trudnościami w zakresie prowadzenia prawidłowej księgowości. 
Badający stwierdził wyraźnie, że przerwana została ciągłość w pracy księgowości 
po usunięciu pracowników żydowskich. Mimo to prowadzący kontrolę wysoko 
ocenił przygotowanie ksiąg do badania. Jak stwierdził – „księgi dają jasny obraz 
działalności firmy i są prowadzone w sposób odpowiedni. Wszystkie dokumenty 
składane są w sposób, który pozwala na łatwy dostęp”.

Wynik badania i kontroli bilansu
W okresie od 1 kwietnia 1943 roku do 29 lutego 1944 roku obroty hut szkła 

wyniosły około 3.200.000 zł. Wpływy były od 50 procent do 100 procent wyższe 
niż w Rzeszy. 

Bilans wykazuje zysk brutto 490.314,74 zł. Po odjęciu nadzwyczajnych wydatków 
niezwiązanych bezpośrednio z produkcją w fabryce, w wysokości 49.426,70 zł zysk 
wyniósł 440.888,04 zł.

W tym samym okresie huty przyniosły także zyski z transakcji niezwiązanych 
bezpośrednio z produkcją w wysokości 44.064,09 zł. Zysk netto za okres od  
1 kwietnia 1943 roku do 29 lutego 1944 roku wyniósł 484.952,13 zł.

Kontrolujący stwierdził po kilkukrotnym sprawdzeniu bilansu, że nie znalazł 
powodu do krytyki. Wyniki działalności spółki za 11 miesięcy, w jego ocenie, można 
uznać za w pełni zadowalające.
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Pierwsza i druga strona bilansu z 
badania ksiąg handlowych huty 

szkła w Wołominie

zwrot skonfiskowanego mienia byłym żydowskim właścicielom. Większość z nich 
świadomie i z premedytacją została wymordowana.

Oswald Pohl uznany został winnym wszystkich stawianych mu zarzutów 
i skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano w więzieniu 
Landsberg 7 czerwca 1951 rok.

Okładka V tomu akt sądowych w procesie
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Oswald Pohl w momencie ogłaszania wyroku

Obergruppenführer Oswald 
Pohl - szef Głównego Urzędu 
Gospodarki i Administracji SS 
- WVHA

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Anna Wojtkowska

Pamięć niech wiecznie trwa... 
1 sierpnia – 3 października 1944

Rodzeństwo. Ich było pięciu i ona jedna. Dziś Pani Irena Łukomska z domu Gierke 
– wołomińska nauczycielka, mimo swoich 102 lat doskonale pamięta tamten czas, 
czas II wojny światowej, okupacji hitlerowskiej i Powstania Warszawskiego. Trzech 
jej braci brało udział w powstaniu, ona wraz mężem Janem Łukomskim działała 
w ruchu oporu. Pierwszy z braci Wituś – zaginął podczas powstańczych starć. 
Miejsca pochówku i zwłok nie zidentyfikowano. Walduś – walczył w Śródmieściu 
(kwatera przy ulicy Zielnej 45). W stopniu starszego strzelca był dowódcą kompanii. 
Po upadku powstania przebywał w obozie Lamsdorf w Opolu – Stalag VIII B. Po 

Karta pocztowa ze zbiorów 
Teresy Zofii Oniszk 
z d. Bienias
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nasz rodzimy oddział. Powiedział, że on wcieli nas do swojej kompanii i poniesie 
wszelkie konsekwencje, a gdy sytuacja się unormuje, on wszystko oficjalnie załatwi. 
Nam nie robiło różnicy, czy bić się będziemy na Starówce czy w Śródmieściu.

W ten sposób, całkiem przypadkowo, od 1 sierpnia dzieliłem los z moimi kolegami 
w 102 Kompanii ppor. Zdzisława Meyzela „Mierosławskiego” – Batalionie „Bończa”, 
Zgrupowania „Róg”. Broniliśmy barykad u wylotu ulic na Plac Zamkowy, przede 
wszystkim Podwala, Piwnej i Świętojańskiej. Często wspieraliśmy zagrożone 
oddziały w różnych punktach Starego Miasta, szczególnie gdy dowództwo naszej 
kompanii przejął por. Zbigniew Blichiewicz „Szczerba”.

Miałem wtedy 19 lat. To był przeciętny wiek powstańca, chociaż nie brakowało 
w naszych szeregach czternasto – piętnastolatków. Pamiętam, czwartego dnia 
powstania, od Wisły, Nowym Zjazdem, podjechał w pobliże Kolumny Zygmunta, 
niemiecki czołg. Po krótkim rozpoznaniu zaczął ostrzeliwać nasze barykady. Nie 
byliśmy w stanie w skuteczny sposób zareagować, bo za daleko był od nas na 
rzut butelką z benzyną, a kule karabinowe odbijały się od pancerza jak groch od 
ściany. Czekaliśmy aż podjedzie bliżej. W pewnym momencie, zanim ktoś zdążył 
temu zapobiec, dwaj chłopcy, nie więcej niż piętnastoletni wybiegli przed barykadę 
i jeden z nich oddał kilka strzałów z małokalibrowego rewolweru w kierunku czołgu. 
Usłyszeliśmy grzechot karabinu maszynowego i w chwilę później ujrzeliśmy obu 
chłopców leżących na bruku, zbroczonych krwią.

Jeden z nich jeszcze żył. Przyczołgał się do barykady i udało się nam przeciągnąć 
go na naszą stronę. Zanim sanitariuszki odniosły go do szpitala, zmarł. Ostatnie 
jego słowa wzywały na ratunek matkę. Wydarzenie to wstrząsnęło całą załogą 
barykady na Piwnej. Myślę, że wszyscy mieliśmy wyrzuty sumienia, że pozwoliliśmy 
malcom wymknąć się poza barykadę.

Nikt jednak o tym nie mówił, natomiast postanowiliśmy (jak zwykle bywa na 
wojnie) pomścić naszych młodych towarzyszy broni. To były chyba pierwsze ofiary, 
jakie poniosła nasza 102 kompania. 

Powstańcy Warszawscy, od lewej bracia: Waldemar, Leszek i Witold Gierke
Fot. 2 ze zbiorów Ireny Łukomskiej 

wojnie osiadł w Anglii. Leszek – podczas powstania walczył na Starym Mieście 
oraz w Śródmieściu. Został ranny, miał przestrzeloną prawą rękę. Po powstaniu 
był internowany najpierw w Ożarowie, później przebywał w obozie jenieckim XI B 
Fallingbostel, 6 J Dorsten oraz w komanderówce w Krefeldzie. Znalazł się w Armii 
Andersa we Włoszech, a następnie w Anglii. Po demobilizacji przebywał w Afryce. 
Ostatecznie osiadł w Perth w Australii. W 1948 roku został odznaczony Medalem 
Wojska, w 1971 roku Krzyżem Armii Krajowej i w 1991 roku Warszawskim Krzyżem 
Powstańczym.

Waldemar Gierke „Kowalski” i Leszek Mieczysław Gierke „Sokół” już nie żyją. 
Dzięki staraniom siostry – Ireny Łukomskiej, ich prochy spoczęły w rodzinnym 
grobowcu na Warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy 
Młynarskiej 54/56/58 w Warszawie. 

Leszek Mieczysław Gierke spisał swoje wspomnienia i zamieścił je pod 
przewrotnym tytułem „Jak to na wojence ładnie”. 

W okresie najokropniejszych wydarzeń, wiosną 1943 roku, wstąpiłem w szeregi 
Armii Krajowej do zgrupowania „Krybara” w obrębie Śródmieścia. Do tej jednostki 
wciągnął mnie kolega o pseudonimie „Sęp”. Przyjąłem pseudonim „Sokół”. Moja 
działalność ograniczała się do sabotażu transportów wojskowych, ciągnących szosą 
na wschód w okolice Miłosnej, Wesołej i Rembertowa, zbierania informacji o ruchu 
wojsk i kolportażu prasy podziemnej. Czasem przewoziłem broń i amunicję. W tym 
samym czasie uczęszczałem na tajne komplety w celu uzyskania małej matury.

W początkach 1944 roku z kolegą „Sępem” zaczęliśmy kurs szkoły podoficerskiej 
i jednocześnie kurs handlowy „Hankowskiego”. Ani jednego, ani drugiego kursu 
nie ukończyłem. Przeszkodził mi w tym wybuch powstania.

Starówka
W dniu wybuchu powstania, z punktu zbornego, w suterenie domu przy Nowym 

Świecie wysłani byliśmy z kolegą „Sępem” na Plac Zamkowy nr 1 w celu odebrania 
od dozorcy domu przechowywanych tam: lekkiego karabinu maszynowego, 
kilkunastu granatów zaczepnych i obronnych. Wysłano nas zbyt późno. Gdy 
znaleźliśmy wreszcie dozorcę i wymieniliśmy hasło oznajmiając, po co przybyliśmy, 
była już godzina 16:40.

Wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia strzelał niemiecki karabin maszynowy. 
Dozorca domu początkowo nie chciał wydać nam broni obawiając się  
o bezpieczeństwo mieszkańców domu w przypadku schwytania nas przez Niemców. 
Po długich pertraktacjach, gdy zapadł zmrok, zgodził się. Wydobyliśmy z piwnicy 
ukrytą broń i wykonaliśmy „skok” wzdłuż budynków do ulicy Piwnej. Tam już 
była nasza placówka. Pracowano przy budowie barykady. Zameldowaliśmy się  
u dowódcy i przedstawiliśmy naszą sytuację. On oznajmił, że chwilowo łączność ze 
Śródmieściem przerwana, że nie ma potrzeby abyśmy wracali, że gdyby nam się 
nawet udało dotrzeć na nasz punkt zborny, to nie ma gwarancji, że odnajdziemy 
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Pomimo ogromnej przewagi ogniowej, wspierana lotnictwem, artylerią i czoł-
gami, elita armii niemieckiej, „pancerni grenadierzy” nie mogli przełamać oporu 
powstańczej załogi Starówki.

Trzynastego sierpnia, ohydnym podstępem usiłowali zachwiać ducha  
w obrońcach barykad u wylotu ulic na Plac Zamkowy.

W pobliże barykady na Podwalu podjechał czołg napełniony materiałem 
wybuchowym i zaopatrzony w palnik czasowy. Gdy załoga barykady zaatakowała 
czołg, obrzucając go granatami i butelkami z benzyną, załoga czołgu zbiegła. Nasi 
chłopcy szybko ugasili płomienie pełzające po opancerzeniu, po czym uruchomili 
silnik i z triumfem wjechali „zdobytym” czołgiem w głąb Podwala.

Wieść o tym sensacyjnym wydarzeniu szybko obleciała pobliskie barykady  
i setki ludzi, żołnierzy i cywilów zbiegło się podziwiać tę niecodzienną zdobycz. Gdy 
czołg dojechał do pierwszych domów przy ulicy Kilińskiego, nastąpiła straszliwa 
eksplozja, w wyniku, której zginęło około 450 osób. 150 żołnierzy z batalionów 
harcerskich poniosło śmierć. Po wielu nie pozostał żaden ślad. Okoliczne domy 
do wysokości pierwszego piętra nosiły ślady tej okropnej masakry.

Nieprzyjaciel koncentrował cały swój wysiłek w celu przebicia sobie arterii: 
wschód – zachód, od Mostu Kierbedzia do już wcześniej opanowanej Woli. 
Sytuacja stała się beznadziejna. Na dodatek złego, ludność cywilna odwróciła się 
od powstańców. Była stanowczo wrogo do nas nastawiona. 

Szpitale przepełnione. Brak lekarstw, opatrunków, jakichkolwiek środków do 
utrzymania higieny. Do dezynfekowania używana była wódka, której na szczęście 
było pod dostatkiem. Ciężkie operacje, jak amputacje itp. wykonywane były bez 
środków znieczulających.

Raz miałem okazję przyjrzeć się z bliska temu, co się tam działo. Pomagałem 
naszej sanitariuszce odnieść mego rannego kolegę do szpitala w kościele św. 
Jacka (niemal wszystkie kościoły służyły jako szpitale). Zanim weszliśmy do 
wnętrza, w moje nozdrza uderzył przykry odór, który spotęgował się wielokrotnie, 
gdy weszliśmy do wewnątrz. Oczom moim ukazał się widok, który prześladuje 
mnie do dnia dzisiejszego.

Na stołach, na pryczach, siennikach i wreszcie na gołych podłogach, rzędami 
leżeli ciężko ranni i poważnie chorzy ludzie. Wykrzywione bólem twarze, błyszczące 
od gorączki oczy, pokrwawione bandaże.

Zewsząd słychać było wołanie o pomoc. Kilka postaci – lekarzy i sióstr niegdyś 
w białych fartuchach krążyło wokół w bezradnej rozpaczy. Istna makabra...

Oczywiście nie zostawiliśmy kolegi w szpitalu. Umieściliśmy go w piwnicy  
z rodziną naszej sanitariuszki. Ona przychodziła zmieniać mu opatrunki.

Druga połowa sierpnia 1944 roku była z całą pewnością najtrudniejszym 
okresem mojego życia. W pierwszych dniach traktowałem powstanie jako wielką, 
fantastyczną przygodę. Nie wątpiłem w to, że zwyciężymy. Wierzyłem, że przyjdzie 

W pierwszych dniach powstania Stare Miasto było całkowicie opanowane 
przez oddziały powstańcze. Ludność cywilna upojona poczuciem zwycięstwa, 
szalała. Z okien wielu domów powiewały flagi. Nas, powstańców, traktowano jak 
bohaterów, oswobodzicieli. Początkowo nasza działalność ograniczała się do 
likwidacji tzw. „gołębiarzy”– Niemców, których powstanie zaskoczyło na Starówce  
i którzy ukrywając się na poddaszach domów, strzelali do powstańców i do cywilów. 
Chodziliśmy także na patrole w rejon zamku. Ubrani byliśmy jednolicie w niemieckie 
mundury z magazynów na Stawkach, zdobytych przez nasze oddziały w drugim 
lub trzecim dniu powstania. Jedynie biało-czerwone opaski na ramieniu lub hełmie 
odróżniały nas od żołnierzy niemieckich. Braki broni i amunicji uzupełnialiśmy 
młodzieńczym zapałem, żądzą zemsty za wyrządzone krzywdy oraz znajomością 
terenu.

Najpowszechniej używaną bronią były własnej produkcji granaty zwane 
„filipinkami” i „sidolówkami” oraz samoczynnie zapalające butelki z benzyną. Te 
ostatnie przyczyniły się do zniszczenia wielu nieprzyjacielskich czołgów. Z biegiem 
czasu zdobyta broń zasilała nasze szeregi.

Po kilku pierwszych, stosunkowo spokojnych, dniach z Woli zaczęły napływać 
niepokojące wieści o pacyfikacji ludności cywilnej. Oddziały kolaboracyjne złożone 
w większości z Ukraińców oraz brygady Oskara Dirlewangera składającej się 
z bandytów i kryminalistów, w bestialski sposób mordowały dziesiątki tysięcy 
bezbronnych, Bogu ducha winnych mężczyzn, kobiet i dzieci. Siódmego dnia 
nieprzyjaciel opanował Wolę. Byliśmy w kotle, otoczeni ze wszystkich stron, odcięci 
od reszty miasta. 

Nasz opór opłaciliśmy ogromnymi stratami. Początkowo chowaliśmy naszych 
poległych kolegów pojedynczo z honorami wojskowymi, a teraz w trzecim tygodniu 
walk, do głębokich dołów składa się nieraz dziesiątki ofiar.

My, żołnierze, giniemy rażeni kulami lub odłamkami pocisków czołgowych  
i granatników. Nieprzyjaciel nie jest w stanie używać przeciw nam lotnictwa ani 
ciężkiej artylerii w obawie, by nie narażać własnych żołnierzy. Sąsiadowaliśmy  
z nimi czasem przez pokój lub ścianę.

Gorzej było z ludnością cywilną. 80 tysięcy ludzi stłoczonych na małym obszarze 
chroniło się w piwnicach z dala od naszych stanowisk. Tutaj nieprzyjaciel bez 
obaw i skrupułów, za pomocą samolotów, ciężkiej artylerii i rakiet, systematycznie 
niszczył niemal wszystkie zabudowania, nie szczędząc kościołów ani szpitali.  
W ciągu kilkunastu dni na Stare Miasto spadło 1500 ton bomb. Pod gruzami zginęły 
dziesiątki tysięcy ludzi.

Cała dzielnica była obrócona w ruiny, nad którymi unosił się swąd i odór 
rozkładających się ciał. Kompletny brak czystej wody. Brak żywności. Amunicja na 
wyczerpaniu. Niemieckie czołgi i samobieżne działa kruszyły barykady.
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brak snu. Brak wody nie pozwalał się myć. Bez mała przez miesiąc nie zmieniałem 
bielizny i nie zdejmowałem butów. 

Cywile, tłumnie przechodzili z białymi flagami na niemiecką stronę. Gdy 
wszystko, wydawało się stracone i każdy z nas po swojemu robił rachunek 
sumienia i zrezygnowany przygotowywał się do śmierci, rozeszła się wiadomość, 
że będziemy próbowali przebić się do Śródmieścia. Wiadomość ta wpłynęła na 
poprawę samopoczucia. Zaczęliśmy znów myśleć pozytywnie. Czyściliśmy broń  
i nawzajem dodawaliśmy sobie otuchy. Mieliśmy przebijać się od Placu Krasińskich, 
w kierunku na Ogród Saski i dalej do ulicy Królewskiej, obsadzonej przez naszych 
żołnierzy z Batalionu „Kiliński”. 

Nocą, gdy miało nastąpić natarcie, Plac Krasińskich zapełniony był doszczętnie 
przez mające się przebijać oddziały szturmowe oraz przez tłum cywilów, który miał 
zamiar pospieszać za oddziałami szturmowymi. 

Czekając na rozkaz do natarcia, obserwowaliśmy rakiety świetlne wystrzeliwane 
przez Niemców. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że, podczas, gdy my 
szykowaliśmy się do ataku, nieprzyjaciel przygotowywał dla nas niespodziankę. 

Ranny powstaniec Leszek 
Mieczysław Gierke ps. 
„Sokół”.
Fot. ze zbiorów Ireny 
Łukomskiej 

pomoc, że dobro pokona zło. Bo jak może być inaczej, przecież jest Bóg i widzi 
jak cierpią jego wyznawcy. Jakich zbrodni dopuszczają się „panowie tego świata”.

Kiedyś, gdy było naprawdę gorąco, gdy śmierć zbierała obfity plon, zwierzyłem 
się z moich myśli memu towarzyszowi broni, chłopakowi z Woli. Ten uśmiechnął 
się sarkastycznie mówiąc „ależ z ciebie frajer «Sokół», nie wiesz, że Pan Bóg na 
urlopie od 1 września 1939 roku”. Często wspominałem jego słowa, gdy wokół 
mnie ginęły tysiące ludzi. 

Nasza kompania poniosła ogromne straty. Ze stanu około 180 (licząc tych, co 
dołączali do nas przez cały czas walk) pozostało nas, zdolnych do służby, zaledwie 
dwudziestu kilku. W tym prawie wszyscy pielęgnowali różne rany lub obrażenia. 

Mnie też ta „przyjemność” nie ominęła. 
Odłamek pocisku z działa czołgowego ugodził mnie w prawe ramię, zatrzymując 

się na kości. Odczuwałem piekielny ból. Co gorsze, nie wiedziałem jak groźna jest 
rana, na samą myśl o pójściu do szpitala oblewał mnie pot. Nasza sanitariuszka 
zabandażowała ranę czym mogła i przykazała nosić rękę na temblaku. Jednak 
nie zawsze udawało mi się dostosować do jej instrukcji. Wszyscy cierpieliśmy na 

Powstańcy Warszawscy 
Waldemar i Leszek Gierke na 
gruzach Warszawy.
Fot. ze zbiorów Ireny 
Łukomskiej 
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Rozmyślałem o rodzinie, o dziewczynie pozostawionej na Piwnej, o chłopaku 
SS – manie, którego w przeddzień dosięgła seria z mego peemu, zanim się 
zorientował, że do tego samego pokoju, przez inne drzwi, wkroczył jego śmiertelny 
wróg – byliśmy tak samo umundurowani.

Moje rozmyślania przerwało zatrzymanie się mego poprzednika. Kilka kroków 
przed nami, z otworu w sklepieniu kanału sączyło się światło. Nasz przewodnik 
oznajmił szeptem: „Na górze szkopy, przechodzimy pojedynczo, pomału.” 
Posuwając się ostrożnie pod włazem słyszeliśmy głosy strażników. Udało się, 
mogliśmy odprężyć napięte mięśnie, szliśmy dalej. Po kilku minutach postój. Nasz 
przewodnik oznajmił, że po krótkim odpoczynku będziemy forsować burzowiec 
(miejsce, gdzie zbiega się kilka kanałów). Trzeba się trzymać liny umocowanej na 
lewej ścianie kanału. Prąd wody porwie tego, kto nie utrzyma się liny i poniesie go 
głównym kanałem w kierunku Wisły, gdzie mocna, stalowa krata zamyka wylot.

Staliśmy kilka minut rozmyślając, czy nasza kondycja fizyczna, osłabiona brakiem 
snu i marnym odżywianiem potrafi pokonać stojące przed nami przeszkody. 

W pewnym momencie, z kierunku burzowca usłyszeliśmy kilka szybko po sobie 
następujących eksplozji. Widocznie Niemcy usłyszeli jakieś odgłosy z kanału  
i zadecydowali, za pomocą dynamitu zablokować przejście. Po chwili poczuliśmy 
jak poziom wody zaczyna się powoli podnosić. Cuchnąca woda pełza wyżej i wyżej. 
Gdy sięgnęła piersi, strach chwycił za gardło. 

Każdy z nas liczył się z tym, że może w każdej chwili zginąć, okazji ku temu było  
aż nadto, ale przecież nikt nie wyobrażał sobie tak ohydnej śmierci. 

Ruszyliśmy z powrotem, z wielkim trudem, gdyż teraz szliśmy pod prąd. Ku 
naszemu zdumieniu i ogromnej uldze, woda nie podnosiła się wyżej. Przewodnik 
tłumaczył, że największe niebezpieczeństwo minęło, gdyż woda rozeszła się do 
bocznych kanałów. Teraz cała w tym rzecz, aby dotrzeć do punktu, gdzie zaczęliśmy 
wędrówkę. Brnęliśmy krok za krokiem opierając się ramionami o ściany kanału. 

Z biegiem czasu zaczęliśmy odczuwać coraz większe zmęczenie. Napięte do 
ostateczności mięśnie nóg dawały się we znaki, a odór brudnej cieczy rozsadzał 
głowę. 

U kresu sił, zmęczeni do ostatnich granic, dotarliśmy przed wieczorem do punktu 
wyjściowego.

Pomimo naszego rozczarowania z powodu nieudanej wyprawy po amunicję, 
nasi koledzy, potrafili zdobyć się na żarty pod naszym adresem. Nikt się do nas nie 
chciał zbliżyć, bo czuć nas było na kilkanaście metrów. Całe szczęście, że znalazło 
się jeszcze trochę ciepłej wody i mogliśmy się jako tako umyć. Trochę zapasowego 
ubrania zastąpiło śmierdzące ciuchy. 

Miałem żywo w pamięci tę paskudną przygodę, nic więc dziwnego, że 
perspektywa przejścia kanałami do Śródmieścia nie budziła we mnie entuzjazmu. 
Niestety, nie miałem wyboru, rozkaz należało wykonać. Mogłem wyjść wcześniej 

Gdy koło drugiej nad ranem ruszyło nasze natarcie, wówczas powitał nas 
huraganowy ogień karabinów maszynowych i granatników. Nie sposób było 
posuwać się dalej w tym nawale ognia. Kontynuowanie ataku przyniosłoby zagładę 
żołnierzy oraz ludności cywilnej. Padł rozkaz wycofania się na pozycje wyjściowe 
i powrotu do swoich oddziałów. Wróciliśmy na stanowiska, zdumieni, że nasza 
barykada obsadzona przez dwóch słabo uzbrojonych młodych chłopców nie została 
zaatakowana i zdobyta przez nieprzyjaciela. Widocznie wróg obawiał się zasadzki. 

Byliśmy kompletnie zdruzgotani wydarzeniami ostatnich godzin. Szerzyły się 
pogłoski, że mamy przedostać się do Śródmieścia kanałami ściekowymi.

Wiedzieliśmy od dawna, że tą drogą przechodzą łącznicy z meldunkami i jest 
czasem przenoszona amunicja. Trudno sobie jednak wyobrazić, w jaki sposób 
dwa do trzech tysięcy żołnierzy ma się przemknąć, nie zwróciwszy na siebie uwagi 
nieprzyjaciela. 

Przecież Niemcy muszą wiedzieć o naszych kanałowych wędrówkach. 
Perspektywa tej przeprawy nie bardzo przypadła mi do gustu, ale był to jedyny, 
aczkolwiek wątpliwy, sposób uratowania sobie życia. Mimo woli przyszła mi na 
myśl moja nieudana eskapada kanałowa. 

W połowie sierpnia nasza kompania była nieźle uzbrojona w różnorodną 
zdobyczną broń, ale niestety z amunicją było wprost tragicznie. Idąc na stanowiska 
otrzymywaliśmy po kilka sztuk naboi. Ratowały nas często butelki z benzyną 
i własnej produkcji granaty. Te ostatnie robione dla nas przez jeńców pod 
nadzorem naszego doświadczonego pirotechnika. Materiał wybuchowy pochodził 
z niemieckich niewypałów, a pojemniki z rur kanalizacyjnych i różnych blaszanych 
puszek.

Według powszechnego mniemania Żoliborz dysponował dużą ilością wszelakiej 
amunicji. Należało tylko przedostać się do naszych towarzyszy broni, a oni 
wspomogą nas hojnie. Jedyną drogą przedostania się tam był kanał. Nikt się  
w tę podróż nie kwapił, więc pociągnęliśmy losy. Tak zostałem jednym z trzech, 
na których miało polegać zaopatrzenie w amunicję naszej kompanii. Dołączony 
do nas przewodnik oznajmił, że drogę tę przebył wiele razy, że „to tak jak spacer 
w Łazienkach”. 

Zeszliśmy po klamrach w czeluść studzienki i ku naszemu zdziwieniu i zarazem 
uciesze, stwierdziliśmy, że woda sięga zaledwie łydek. Ruszyliśmy naprzód  
w kompletnej ciszy posuwając stopy po dnie, aby nie pluskać. Z powodu ciemności 
każdy z nas trzymał swego poprzednika za pas, lub za bluzę żeby się nie pogubić. 
W pewnej chwili zdałem sobie sprawę z tego, że czegoś brak. Kompletna cisza 
kłuje w uszy. Jakbym się znalazł w innym świecie. Wybuchy bomb, pocisków 
artyleryjskich, grzechot karabinów maszynowych i trzask pojedynczych strzałów, 
to wszystko pozostało na górze. Tutaj panuje niczym nie zmącony spokój. Czasem 
tylko da się odczuć drżenie, coś w rodzaju lekkiego trzęsienia ziemi. Woda znalazła 
drogę do wnętrza saperek i przyjemnie chłodzi stopy.
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Załoga Śródmieścia, oraz cywile witali nas z pewnym szacunkiem. Pomimo 
kompletnego wyczerpania wyglądaliśmy bojowo. Wszyscy mieliśmy broń, co  
w Śródmieściu było rzadkością. 

Zakwaterowano nas w gmachu Konserwatorium na Okólniku. Chociaż od dwóch 
dni prawie nic nie mieliśmy w ustach, zmęczeni do ostatnich granic, zasnęliśmy 
twardym snem na prowizorycznych posłaniach. Po kilku godzinach obudziliśmy się 
piekielnie głodni, aby usłyszeć, że „zaopatrzenie nie jest jeszcze zorganizowane”. 

Przypomniały mi się wtedy kłopoty z zaprowiantowaniem na Starym Mieście. 
Gdy magazyny na Stawkach były ciągle jeszcze w naszych rękach, 

postanowiliśmy zaopatrzyć nasz kompanijny magazyn w żywność, której na 
Stawkach było „bez liku". 

Pozostawiliśmy na barykadzie nieliczną załogę i ruszyliśmy w kierunku 
magazynów, werbując po drodze tragarzy. Obiecaliśmy tym ludziom połowę 
żywności dostarczonej do naszej kwatery na Piwną. 

Ochotników znalazło się wielu, bo zapasy żywności u ludności cywilnej były 
skąpe. 

My, żołnierze stanowiliśmy eskortę, a zarazem osłonę dla „kolumny transportowej”. 
Gdy dotarliśmy do bramy wejściowej na teren magazynów, napotkaliśmy tam 

dwóch żandarmów majora Barrego. Zagrodzili nam drogę i oznajmili, że bez 
specjalnej przepustki z dowództwa Starego Miasta, nikogo na teren magazynów 
nie wpuszczą. 

Nie po to organizowaliśmy całą wyprawę żeby teraz odejść z kwitkiem. 
Zagroziliśmy żandarmom, że jeśli trzeba będzie, to nie zawahamy się użyć broni 

żeby wejść do środka, że nie mamy zamiaru głodować, a na szukanie dowództwa 
w celu uzyskania przepustki nie mamy czasu. 

Nasza determinacja w połączeniu z groźbą, odniosła pożądany skutek. Po krótkiej 
naradzie zgodzili się nas wpuścić, ale za okazaniem jakiejś wiarygodnej przepustki. 

Podchorąży dowodzący naszą grupą odszedł na bok na chwilę i powrócił  
z „przepustką” na kartce wyrwanej z notesu, zaopatrzonej w nieczytelny podpis. 

Gdy weszliśmy na teren magazynu nie mogliśmy się nadziwić ogromowi 
różnych artykułów żywnościowych. Oczom naszym ukazały się tysiące worków 
cukru, mąki, kaszy, grochu, ryżu. Olbrzymie sterty puszek z konserwami, beczułki  
z oliwą, skrzynie z owocami i warzywami. Słowem, wszystko, co można było sobie 
wymarzyć i czego łaknęli powstańcy i ludność cywilna. 

Nasi tragarze zorganizowali się w małe grupki i rozsądnie wybierali 
najpotrzebniejsze do codziennego życia artykuły. Cukrem w kostkach i orzechami 
dokarmialiśmy się do końca walk na Starym Mieście. 

Wieść o naszej udanej wyprawie do magazynów rozeszła się szybko i inne 
oddziały i wreszcie cywile postanowili uczynić to samo. Dzięki temu Stare Miasto 
nie cierpiało głodu. Kilka dni po „nielegalnym” zaprowiantowaniu przez nas Starego 
Miasta, Niemcy zaatakowali i zdobyli magazyn na Stawkach. 

z grupą rannych, ale wolałem iść z kolegami, z którymi się zżyłem i wiedziałem, 
że w każdej okoliczności mogę na nich polegać. 

Byliśmy wszyscy psychicznie i fizycznie kompletnie wyczerpani. Niektórzy 
po prostu padali z nóg. Gdyby Niemcy wtedy zorientowali się w naszej sytuacji 
mogliby bez wielkich strat opanować całe Stare Miasto i oczywiście w ten sposób 
uniemożliwić nam ewakuację oddziałów kanałami do Śródmieścia. 

Zamiast atakować piechotą i czołgami, od świtu bombardowały samoloty  
i rozlegała się kanonada artyleryjska. Teren w okolicy Placu Krasińskich był pod 
nieustannym ogniem. Samoloty zrzucały bomby, co kilkanaście minut i ostrzeliwały 
z działek pokładowych. Istny sądny dzień. 

Małe grupki cywilów starały się dostać do włazu, ale nadaremnie. Wejścia 
strzegli żandarmi Barrego. Było już całkiem widno, gdy do naszych stanowisk dotarł 
rozkaz opuszczenia barykady i udanie się w pobliże włazu. Zluzowały nas oddziały 
osłonowe. Udaliśmy się na róg Miodowej i Długiej. Czekaliśmy na naszą kolejkę. 
Należało wykonać skok przez ulicę, wzdłuż której strzelały karabiny maszynowe. 
Wyglądało to trochę jak rosyjska ruletka. Trzeba odczekać na odpowiednią chwilę 
i w kilku susach dopaść do wejścia, do włazu, najbezpieczniej było, gdy samoloty 
zrzucały bomby i panowało ogólne zamieszanie. Samo wejście do włazu było 
ubezpieczone workami z piaskiem. Wokół leżały zwłoki tych, co nie zdążyli...

Naszej grupie, resztce l02 kompanii udało się dostać do włazu. Zeszliśmy po 
klamrach w dół, w otchłań studzienki, żegnając Starówkę, którą pokochaliśmy  
w ciągu 31 dni piekła. 

Wielu kolegów, ciężko rannych towarzyszy broni, zostało w szpitalach pod 
opieką nielicznych lekarzy i sióstr. Większość z nich później zginęła z rąk pijanego, 
rozbestwionego żołdactwa. 

Droga do Śródmieścia biegła pod ulicą Miodową, Krakowskim Przedmieściem 
i wreszcie pod Nowym Światem do Wareckiej, gdzie za rogiem był właz będący 
celem naszej wędrówki. 

Odcinek kanału od Długiej do Krakowskiego Przedmieścia przebyliśmy 
„wygodnym” kanałem o wysokości ponad dwa metry. Resztę drogi pochyleni, 
prawie na czworakach. Tutaj kanał miał zaledwie jeden metr dziesięć centymetrów.  

Po drodze dla „urozmaicenia” naszej podróży, Niemcy wlewali i podpalali ropę. 
W ten sposób próbowali wywołać panikę, co z pewnością pociągnęłoby za sobą 
śmierć wielu żołnierzy. Do paniki nie doszło, chociaż krztusiliśmy się od dymu.

Śródmieście
Wyjście na Wareckiej przyniosło mi olbrzymią ulgę, tak fizyczną jak i psychiczną. 

Czułem, że uciekłem śmierci spod kosy. Widok stosunkowo czystych ulic, kamienic 
z szybami w oknach i ludźmi na ulicach, po tym co opuściliśmy na Starówce, 
wydawało się po prostu sennym marzeniem. 
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Maszerujemy z dumnie podniesionymi głowami, chociaż łzy cisną się do oczu. Żal 
mi tych ludzi, którzy przez 63 dni, z dala słuchali odgłosów walk i śledzili wzrokiem 
konającą, płonącą Warszawę, gdzie ginęły ich dzieci, ich krewni, ich bliscy.

Teraz już tylko cienie tych kiedyś pełnych zapału ludzi maszerują w niepewną 
przyszłość, do niewoli. Dlaczego? Przecież dali z siebie wszystko. Nie szczędzili 
krwi. Nie wahali się ryzykować życia, gdy zaszła ku temu potrzeba.

Przez 63 dni ulicami płynęła krew. Wylało się morze łez.
Czy na darmo?

Zerkamy spod oka na eskortujących nas żołnierzy. Dochodzimy do wniosku, 
że nie wyglądają tak okrutnie jak sobie wyobrażaliśmy. Na ich twarzach, tak jak 
na naszych, maluje się zmęczenie i rezygnacja. To nie ci sami, butni, rozhasani, 
idący na podbój świata żołnierze sprzed kilku lat. Widać, że i oni mają dosyć wojny 
i woleliby być w domu, wśród rodziny, niż pośród nienawidzących ich ludzi. Różnią 
się od nas tym, że są jednolicie umundurowani i mają broń.

Nasz wygląd teraz w niczym nie przypominał wojska. My, ze Starówki, musieliśmy 
zamienić niemieckie mundury na różnorodne cywilne ciuchy, wyszabrowane  
w ostatnich dniach już po zawieszeniu broni... Ja idę do niewoli w smokingu, 
jedwabnej bieliźnie i lakierkach. Na smoking założyłem kombinezon podobny do 
tych, jakie nosili powstańcy na Śródmieściu.

Otóż miałem przygotowane na wyjście do niewoli porządne narciarskie buty, 
ciepłą bieliznę, wełniane spodnie i watowaną kurtkę, ale niestety wszystko to 
gdzieś wyparowało, gdy byłem na służbie ostatniego dnia przed wymarszem. 
Gdy wróciłem na kwaterę zamiast ubrania znalazłem kartkę z napisem „Dziękuję, 
wszystko pasuje jak ulane [...]”. 

9 października 1944 roku Leszek Mieczysław Gierke p.s.„Sokół” znalazł się  
w obozie jeńców wojennych w Fallingbostel, Stalag XI B k/ Hanoveru. Zrobiono mu 
fotografię i pobrano odciski palców. Odebrano dokumenty, zdjęcia – wszystko to 
co było drogie i łączyło z Polską. W zamian otrzymał kawałek papieru jako „dowód 
osobisty” z numerem 140768 Stalag XI B. Dokumentem tym posługiwał się jeszcze 
w obozie 6 J Dorsten i komenderówce w Krefeldzie. 

Ps.
W Powstaniu Warszawskim brały udział także inne osoby z Wołomina. By 

upamiętnić najmłodszą z nich – Marię Teresę Bartnik – w kwietniu 2010 roku 
przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie odsłonięto poświęconą jej pamiątkową 
tablicę. Maria Teresa Bartnik miała zaledwie 13 lat gdy poległa. Urodziła się  
10 marca 1931 roku w Wołominie, była córką Edmunda i Ireny z d. Borysoglebskiej, 
przez najbliższych nazywana „Lalką”. Do konspiracji wstąpiła jako uczennica  
w kwietniu 1944 roku (Kedyw Komendy Głównej AK, batalion „Parasol”, 1. kompania,  

Szkoda, że nasze Dowództwo zaraz po zdobyciu magazynów nie postarało 
się rozprowadzić żywności po całym terenie miasta. Może nie potrzeba by było 
tłumaczyć nam, że „zaopatrzenie jeszcze nie zorganizowane”. 

Trudności z wyżywieniem w Śródmieściu trwały do końca powstania. Nękani 
głodem ludzie jedli koninę, psy i koty.

Naszą 102 oraz 101 kompanię, po trzech dniach odpoczynku pchnięto na 
Powiśle, gdzie Niemcy dążyli do opanowania terenu między mostami Kierbedzia 
i Poniatowskiego. 

W międzyczasie odnalazłem na Śródmieściu swoją rodzinę i dzięki staraniom 
mego brata byłem operowany przez jego znajomego pułkownika Grucę, w celu 
wydobycia odłamka z ramienia. Rana goiła się błyskawicznie i po kilku dniach zdolny 
byłem do służby. Powiśla broniliśmy wraz z oddziałami zgrupowania „Krybara” do 
7 września, kiedy to zmuszeni byliśmy do wycofania się na drugą stronę Nowego 
Światu. Podczas przeprawy, 6 września 1944 roku, zginął dowódca naszego 
batalionu rotmistrz  „Bończa” – Franciszek Sobecki. 

Resztki 101 i naszej 102 kompanii, w sumie nie więcej niż 50–ciu żołnierzy, 
zakwaterowano przy ulicy Zgoda 1, a stanowiska bojowe zajęliśmy na terenie 
Poczty Głównej na Placu Napoleona. Stanowiska te utrzymaliśmy aż do kapitulacji. 

Padły dzielnice: Żoliborz i Mokotów oraz Przyczółek Czerniakowski. 
Drugiego października ustały walki na terenie Warszawy, a piątego nasze 

dowództwo ogłosiło kapitulację i złożyliśmy broń. Warszawa zapłaciła drogo za 63 
dni „wolności”. Strat w ludziach nie sposób ustalić. Szacowane są na 150 tysięcy 
do ćwierć miliona zabitych. Zabudowania zniszczone w 80%. Zabytki i dzieła sztuki, 
dorobek kilkuset lat zniszczyły bomby i strawiły pożary. A ludzie, którzy przeżyli 
powstanie, czy będą kiedyś mogli wykreślić z pamięci ten koszmar 63 dni? – Myślę, 
że chyba tak, bo znów śpiewamy: 

 „Jak to na wojence ładnie”...

Niewola
Po złożeniu broni maszerujemy pod eskortą żołnierzy Wehrmachtu do 

tymczasowego obozu w Ożarowie pod Warszawą. Bezbronni czujemy się nieswojo. 
Gdyby teraz rozległy się strzały nie byłoby czym się bronić. Otuchy dodaje nam 
fakt, że idziemy pod eskortą, Wehrmachtu a nie SS.

Podobno przyznano nam prawa kombatanckie i mamy być traktowani według 
praw Konwencji Genewskiej. Czy Niemcy dotrzymają obietnicy? Przecież podczas 
powstania nie brali powstańców do niewoli. Myśli te jak czarne kruki zaprzątają 
umysł. Po obu stronach szosy, którą maszerujemy, stoją tysiące ludzi. Na niektórych 
twarzach widać napięcie. Oczy nerwowo biegają wzdłuż naszych szeregów.  
Z pewnością szukają wśród nas swoich mężów, żon, synów, braci, sióstr czy córek. 
Niektórzy usiłują nam podać chleb, owoce, ogórki, pomidory. Czasem udaje nam 
się chwycić te smakołyki.
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Stare Miasto-kanały-Śródmieście. 17 sierpnia 1944 roku ranny w czasie walk  
o Stawki. Przeniesiony do szpitala Jana Bożego, następnie do szpitala przy ulicy 
Długiej (Centralny Szpital Chirurgiczny nr 1). Przed upadkiem Starego Miasta 
ewakuowany kanałami do Śródmieścia. Umieszczony w szpitalu powstańczym 
przy Mokotowskiej 55. Po kapitulacji wywieziony z Mokotowskiej 55 do Stalagu IV-
B/H Zeithain (podobóz Stalagu IV/B Műhlberg), nr jeniecki 305125. Po wyzwoleniu 
pozostał na Zachodzie. Do Polski wrócił w grudniu 1946, mieszkał w Warszawie.

O Stefanii Wileńskiej (ur.1925 – zm.1944) wiadomo nam jedynie, że była córką 
Józefa (1897-1952) i Weroniki (1898-1972), zginęła w Powstaniu w wieku 19 lat. 
Pochowana w grobie kw. L 07-84.

Jeszcze mniej wiemy o Marii Szuch, której grób znajduje się w kw. L 02-29. Nasze 
informacje ograniczają się do tego, że była sanitariuszką i żołnierzem Powstania 
Warszawskiego.

Bibliografia:
L. M. Gierke p.s., „Sokół” Jak to na wojence ładnie, Greenwood, Western Australia 1998 r. (w zbiorach 
Ireny Łukomskiej).
Księgi zmarłych – archiwum parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.
Powstańcze Biogramy – Ryszard Kozłowski www.1944.pl/historia/powstańcze-biogramy/.
„Rocznik Wołomiński”, t. IX, 2013 s.183.
„Strażacy ziemi wołomińskiej”, Bochnia 2014, s. 305.
Fotografie Jacek Brzuszczyński, Wołomin.

I pluton; później AK zgrupowanie „Radosław” batalion „Parasol”). W Powstaniu 
była łączniczką w stopniu strzelca ps. „Diana”. Przeszła szlak bojowy Wola – 
Stare Miasto. Zginęła 13 sierpnia 1944 roku na ulicy Długiej w czasie patrolu ze 
Stanisławem Letowtem ps. „Bohun”. Symboliczny grób jej i rodziców znajduje się 
na Powązkach kw. A12, rząd I, gr. 2/3.

W walkach powstańczych udział brał także jej brat Jerzy Antoni ps. „Magik” – 
również żołnierz batalionu „Parasol”, walczył też w szeregach batalionu NOW-AK 
„Gustaw”. Jako jedyny z rodziny przeżył wojnę. Zmarł w 2011 roku. Ojciec Marii 
Teresy – Edmund – został aresztowany na początku wojny, już jesienią 1939 roku, 
zmarł w obozie Stutthof. Irena Bartnikowa (05.05.1909-01.02.1944) matka Marii 
Teresy i Jerzego Antoniego – zaangażowana była w ruch konspiracyjny razem ze 
swoją matką i siostrą Janiną Wieczorkową (komórka Szefostwa Uzbrojenia „Cieśla” 
KG – SZP – ZWZ – AK). Wiosną 1943 roku aresztowano ją razem z dziećmi – Marią 
i Jerzym – oraz siostrą i jej 5-letnim synem Adamem. Wszystkich przewieziono na  
Al. Szucha, skąd po pewnym czasie dzieci uwolniono. Po śledztwie Irenę Bartnikową 
więziono na Pawiaku, a 5 sierpnia 1943 roku wywieziono do Auschwitz (numer 
obozowy 53851) gdzie zmarła na tyfus. 

Przed tablicą poświęconą Marii Teresie Bartnik, w rocznicę wybuchu powstania, 
by upamiętnić wszystkich jego uczestników, składane są kwiaty. Na wołomińskim 
cmentarzu znajdują się mogiły i groby symboliczne czworga uczestników zrywu 
sierpniowego 1944 roku: Albina Jugo, Ryszarda Kozłowskiego, Marii Szuch  
i Stefanii Wileńskiej. Niestety tylko o dwojgu z nich posiadamy bliższe informacje.

Albin Jugo urodził się w 1896 roku – prawdopodobnie w 1945 został zamordowany 
w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu. Był warszawskim strażakiem, następnie 
instruktorem hutniczej straży pożarnej „Praca” w Wołominie, mężem Marianny 
(1898–1993), ojcem Zbigniewa, który w wieku 23 lat, 25 listopada 1944 roku 
został rozstrzelany przez NKWD. Albin Jugo był uczestnikiem Bitwy Warszawskiej 
i późniejszym żołnierzem oddziałów AK, uczestnikiem Powstania Warszawskiego 
w zgrupowaniu „Baszta”. W 1944 roku wywieziony do obozu w Oranienburgu 
za ukrywanie dokumentów strażackich. Zmarł śmiercią głodową na przełomie 
lat 1944/1945 w podobozie „Falkensee”. Jego symboliczny grób znajduje się  
w kw. P 09–42.

Ryszard Kozłowski urodził się 20 lutego 1923 roku, w Warszawie, zmarł  
7 stycznia 1989 roku w Warszawie. Pochowany w kwaterze P 18–117 na 
wołomińskim cmentarzu.

Z zawodu był tokarzem, synem Hipolita i Marii z Michałowskich, mężem Krystyny 
z Gmurów (1925–1999). W konspiracji był od 1942 roku, żołnierz Armii Krajowej 
ps. „Równiak”. W maju 1944 roku wszedł w skład Oddziału 993/W („Wapiennik”–
„993/W” – „Wykonawczy” – Oddział Bojowy Kontrwywiadu KG AK – późniejsza 
kompania „Zemsta” batalionu „Pięść”) Armia Krajowa – zgrupowanie „Radosław” 
– batalion „Pięść” – 1. kompania „Zemsta” – I pluton. Przebył szlak bojowy Wola-

Krzyż metalowy z tabliczką: „Maria Szuch 
– Żołnierz Powstania Warszawskiego – 

sanitariuszka”. 
Fot. Jacek Brzuszczyński

Ryszard Kozłowski – Powstaniec 
Warszawski. 

Fot. Jacek Brzuszczyński
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Stefania Wileńska żyła lat 19, zginęła w Powstaniu Warszawskim. 
Fot. Jacek Brzuszczyński

Albin Jugo – symboliczna tabliczka 
umieszczona pod tablicą Marianny Jugo. 

Fot. Jacek Brzuszczyński

Albin Jugo, fot. z książki 
„Strażacy ziemi wołomińskiej”

„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Teresa Rogulska

70-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie. 
Wspomnienie

W 2014 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego, dawniej 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. dr med. Jana Sikorskiego w Wołominie, 
obchodzi 70 lecie.

Dnia 6 września 1944 roku ostatnie oddziały niemieckie opuściły Wołomin.  
W czasie pięcioletniej okupacji Niemcy zniszczyli dworzec, kościół, tory kolejowe, 
zostało zburzonych albo spalonych wiele domów.

Po wkroczeniu do miasta wojsk radzieckich, które zdobyły okoliczne miejscowości 
i skierowały się w stronę Warszawy, życie w mieście zaczynało powoli wracać do 
normalnych warunków. Tworzyły się nowe władze miejskie, stopniowo uruchamiane 
były zakłady pracy i szkoły.

Grupa nauczycieli, która w czasie okupacji niemieckiej prowadziła tajne 
nauczanie, przystąpiła do organizowania szkolnictwa średniego. Głównym 
inicjatorem utworzenia szkoły średniej w Wołominie był Józef Czerniakowski, 
dawny nauczyciel języka polskiego w Puławach, w czasie okupacji wizytator tajnego 
nauczania. Zebrał grupę nauczycieli, powołał Radę Pedagogiczną i 23 X 1944 roku 
szkoła rozpoczęła działalność w wynajętej, od pp. Białocerkowców, willi przy ulicy 
Kanałowej (obecnie Fieldorfa). Dyrektorem szkoły został Józef Czerniakowski.

W czerwcu 1945 r. szkoła, decyzją Rady Pedagogicznej, otrzymała nazwę 
„Miejskie Gimnazjum i Liceum imienia doktora medycyny Jana Sikorskiego  
w Wołominie”.

W latach 1947-1948 szkoła mieściła się w budynku przy ul. Warszawskiej 7. 
We wrześniu 1948 roku Gimnazjum i Liceum im. dr med. Jana Sikorskiego zostało 
połączone ze Szkołą Podstawową nr 1 w Wołominie. Szkoła otrzymała nazwę 
„Państwowa 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego 
w Wołominie”. Szkoła została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
przy ul. Paplińskiego (obecnie jak dawniej Wileńskiej).

Z dniem 1 lipca 1957 roku rozdzielono Liceum i Szkołę Podstawową nr 1. Liceum 
zostało przeniesione do nowego budynku przy ul. Sasina, w którym zajęło pierwsze 
piętro. Gospodarzem budynku była Szkoła Podstawowa nr 3. W rocznicę 25-lecia 
powstania szkoły otrzymała ona imię Wacława Nałkowskiego – geografa i socjologa.
Tak wyglądała w wielkim skrócie historia powstania liceum.

Zainteresowanym szczegółową historią szkoły polecam opracowanie  
„Z dziejów I Liceum Ogólnokształcącego…”wydane w 1994 r. z okazji 50-lecia wraz 

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA
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Często wspominam prof. Dzwonkowską przechodząc ul. Piłsudskiego. Nie ma już 
tego domu, a ogród został zniszczony przy budowie przedszkola w 1979 r. Zostały 
tylko nieliczne, stare drzewa.

Prof. Krzysztof Kałuszko – polonista. Jeden z młodszych nauczycieli. Wysoki, 
przystojny. Obiekt westchnień wielu dziewcząt. Gnębił nas dyktandami, które sam 
układał. Były to opowiadanka usiane pułapkami ortograficznymi. Niekiedy były to 
kryminały lub śmieszne historyjki, ale często nie było nam do śmiechu kiedy Profesor 
oddawał sprawdzone dyktanda. Pamiętam jedno z tych opowiadań o harcerzach, 
którzy maszerowali dróżką przez łan pszenicy, a w górze słychać było gżegżółkę. 
Po szkole prof. Kałuszki wszyscy umieliśmy, poprawnie pisać i posługiwać się 
językiem ojczystym.

Języka polskiego uczyła też prof. Jadwiga Chomińska zwana „Syrenką”. 
Bardzo poważna, starsza pani, rzadko się uśmiechała. Z pasją wykładała 
literaturę. Ci uczniowie, którzy dużo czytali mieli u „Syrenki” fory. Czytanie literatury 
amerykańskiej pod ławką, w czasie lekcji nie było karane o ile znało się bieżące 
lektury. Kiedy w lutym 1962 roku zmarł Władysław Broniewski, prof. Chomińska 
ogłosiła w klasie konkurs, na opracowanie apelu poświęconego poecie. Zgłosiliśmy 
się z Leszkiem Toporowskim i na 2 dni zostaliśmy zwolnieni z lekcji żebyśmy mogli 
spokojnie pracować nad apelem. Nasze opracowanie zostało uznane za najlepsze 
i oprócz tego, że dostaliśmy piątki, poprowadziliśmy apel.

Obowiązkowym językiem był język rosyjski i do wyboru język francuski albo 
łacina. Języka rosyjskiego uczyła prof. Maria Bobowska zwana „Bukwą”. Starsza 
pani, chora na cukrzycę nie jeden raz przysypiała na lekcji. Wtedy należało być 
cicho żeby nie obudzić p. Profesor. Niektórzy koledzy potrafili w tym czasie wyjść 
z klasy, po piorunochronie, na boisko i wrócić tą samą drogą pod koniec lekcji, 
albo siedząc w ławkach rozegrać partyjkę pokera. Dziś kiedy patrzymy na tych 
starszych panów, często na wysokich stanowiskach, aż trudno w to uwierzyć. Ale 
uczyliśmy się rosyjskiego i egzamin na studia nie był problemem.

Łaciny uczyła Zofia Stomma – „Zosieńka”. Nieduża, drobna pani, w nieśmier-
telnym, satynowym, czarnym fartuchu, z włosami upiętymi w ciasny koczek. Starała 
się wbić nam do głów łacińską gramatykę. Wkuwanie na pamięć tekstów łacińskich 
było koszmarem. Ale dzisiaj, po ponad pół wieku, jeszcze niektóre pamiętam. To 
zasługa „Zosieńki”.

Francuskiego uczyła prof. Zofia Wolska.
Po przejściu na emeryturę w 1961 roku prof. Dzwonkowskiej, została zatrudniona 

w szkole p. Leonarda Jelińska. Uczyła biologii i chemii. Wykładała z pasją. Po 
wysłuchaniu wykładu Pani Profesor można było się zakochać w pantofelku. Również 
pasjonujące były lekcje z chemii organicznej. Z p. Profesor zwiedziliśmy Zakłady 
Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie tzw. margaryniarnię (teraz nie ma już po 
niej śladu).

z suplementami z 1999 roku i 2009 roku, a także opracowanie „Sześćdziesiąt lat 
minęło…” i V tom Rocznika Wołomińskiego z 2009 roku.

W 1959 roku, po zdaniu egzaminów wstępnych, rozpoczęłam naukę w liceum,  
w klasie VIII B, której wychowawcą był prof. Tadeusz Kielak. Maturę zdałam w 1963 
roku i kiedy opuszczałam mury szkoły już jako absolwentka nie przypuszczałam, 
że przekroczę jej próg jako gość.

Od 1993 roku mam zaszczyt uczestniczyć w pracach komitetu organizującego 
obchody rocznic powstania szkoły. Tak więc, mimo upływu lat jestem w dalszym 
ciągu związana ze szkołą.

Szkoła to nie tylko gmach, szkoła to przede wszystkim nauczyciele, to ludzie, 
których się wspomina do końca życia. Pamiętam tamte twarze i pragnę przypomnieć 
niektórych „Ludzi Szkoły” z lat 1959-1963.

Prof. Jan Kajetan Kopcewicz - Dyrektor Liceum. Uczył łaciny i historii. Mimo 
srogiego wyglądu pełen dobroci i zrozumienia dla uczniów. Miał minę Marsa,  
a serce gołębia. Wszechstronnie wykształcony. Pięknie grał na pianinie. Chyba  
z powodu wysokiego wzrostu miał przezwisko „Drągal”.

Prof. Tadeusz Kielak był wychowawcą mojej klasy. Uczył historii i prowadził 
przysposobienie wojskowe. Z prof. Kielakiem jeździliśmy na wycieczki w Bieszczady 
z wypadami na Słowacką stronę, w Góry Stołowe z przejściem do Czechosłowacji, 
do Spindlerowego Młyna. Oprócz dalszych wyjazdów wspaniałe były wycieczki 
rowerowe do Ryni, Nieporętu, Zegrza. Zalew Zegrzyński był dopiero w budowie. 
W zimie z prof. Kielakiem jeździliśmy na sankach w Górkach Mironowskich, na 
łyżwach po zamarzniętych Białych Błotach albo na tzw. Glinkach po Babskim 
Stawie. Strzelanie na przysposobieniu wojskowym, czy marsz na azymut to 
prawie kabaretowe historie. Nie byliśmy grzeczną klasą, ale mimo to lubianą przez 
wychowawcę i grono pedagogiczne.

Prof. Stanisław Jankowicz - matematyk, zwany „Filonem”. Postrach wszystkich 
uczniów. Na lekcjach matematyki słychać było przelatującą muchę. Bardzo 
sprawiedliwy. Jeżeli postawił „2” to wiadomo było, że jest to zasłużona dwója. Dzięki 
Profesorowi byliśmy niezłymi matematykami. Nie wszyscy wiedzieli, że Profesor 
był wielkim miłośnikiem i znawcą literatury. Dużo książek mogłam przeczytać 
dzięki niemu, kiedy dowiedział się, że pochłaniam książki pożyczał mi je ze swoich 
zbiorów. Oczywiście czytałam je bardzo dokładnie, bo oddając książkę Profesorowi 
musiałam być przygotowana do dyskusji na jej temat.

Matematyki uczyła też prof. Stefania Kruczyńska.
Biologii uczyła nas prof. Maria Dzwonkowska zwana „Ciocią”. Wspaniała 

nauczycielka. Pełna ciepła. Potrafiła pogłaskać, przytulić, pocieszyć, ale też 
skarcić. Nigdy nie mówiła podniesionym głosem. Jej łagodność i wyrozumiałość, 
ciągle uśmiechnięta i dobra twarz, na zawsze zapadła w nasze serca. Mieszkała 
w domku, u zbiegu ulic 15-tego Grudnia i Świerczewskiego (obecnie Piłsudskiego  
i Armii Krajowej) z pięknym ogrodem, w którym niekiedy organizowała lekcje. 
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Wspominając „Ludzi Szkoły” nie można pominąć pani Anny Dąbrowskiej – 
szatniarki i pań woźnych: Stefanii Pawlikowskiej i Stanisławy Parowskiej – osoby 
dobre, kochające młodzież.

W tym roku minęło 51 lat od mojej matury, aż trudno w to uwierzyć. Od lat, oprócz 
zjazdów w szkole, spotykamy się w gronie kilkunastu osób. Niestety wiele koleżanek 
i kolegów odeszło. Z Profesorów pozostał jedynie Tadeusz Kielak, który uczestniczy 
w pracach komitetu organizującego zjazdy z okazji kolejnych „leci” szkoły.

Mimo upływu czasu miło jest spotkać się w gronie dawnych kolegów, wrócić na 
chwilę do szkolnej ławki, chociaż niestety, nie da się odnaleźć minionego czasu. 

Dobrze jest jednak zachować wspomnienia.

Ciekawą postacią była p. Maria Wierzejska. Uczyła rysunków. Bardzo surowa, 
starsza pani. Nie tolerowała używania gumek. Zawsze zauważyła miejsce ścierania, 
zakreślała je wtedy czerwoną kredką i pisała „dziura”. Dlatego miała przezwisko 
„Dziura”. Kto nie miał zdolności do rysunków miał ciężkie życie. No i brak fantazji 
przy określaniu kolorów skreślał ucznia. Czarny dzbanek zwany siwakiem, nie był 
czarny, należało widzieć w nim różne kolory. Kto powiedział, że siwak jest czarny 
był przegrany.

Irena Zalewska – historyczka. Surowa i wymagająca, ale potrafiła z pasją 
wykładać historię. Pamiętam Jej wspaniałe wykłady o epoce napoleońskiej.

Fizyki i astronomii uczyła Maria Dmochowska.
Wychowanie fizyczne prowadziła Wacława Zdanowicz. Starsza pani, bardzo 

surowa. Spodenki gimnastyczne musiały być odpowiednio długie żeby „nie 
siać zgorszenia”. Często krzyczała i wtedy robiła się czerwona na twarzy. Stąd 
przezwisko „Perlica”.

W roku szkolnym 1959/1960 religia mogła być wykładana jeszcze w szkole. 
Uczestnictwo w lekcjach było dobrowolne i kto chciał zostawał po lekcjach w klasie. 
W następnym roku szkolnym nie było już religii w szkole. Po lekcjach chodziliśmy do 
kaplicy przy ul. 15-grudnia (obecnie Piłsudskiego). Religii uczył wspaniały, przemiły 
ks. Jan Raczkowski. Miał piękny głos. Mnie utkwił w pamięci śpiew księdza 
Raczkowskiego, szczególnie jak śpiewał nam ulubioną arię Nadira z „Poławiaczy 
pereł” - „Rachelo kiedy Pan […]”.

W programie szkolnym było też tzw. wychowanie techniczne. Robót ręcznych 
uczyła p. Danuta Kuchna. Uczyła nas kroju, szycia ręcznego i na maszynie, 
haftowania, robienia na drutach i szydełkowania. To była bardzo opiekuńcza 
nauczycielka, wybaczająca wszystko i wszystkim.

Pani Henryka Kielak wprowadzała nas w tajniki pieczenia i gotowania. Efekty 
naszej pracy oceniali oczywiście koledzy, którzy w czasie kiedy my męczyłyśmy się 
nad surówkami i biszkoptami, mieli prace techniczne z p. Henrykiem Drzewińskim.

W tamtych latach studniówka organizowana była w szkole. Uczniowie sami 
zajmowali się organizacją imprezy, dekoracją sali. Rodzice zaś aprowizacją  
i obsługą zabawy. Mamy, w eleganckich ciemnych sukienkach i białych fartuszkach, 
usługiwały do stołu. Byliśmy bardzo dowartościowani. Oczywiście wcześniej 
wszystkie potrawy były przygotowywane przez Mamy. W menu mojej studniówki 
były faworki. Moja Mama zagniotła ciasto z niewyobrażalnej ilości żółtek,  
a smażenie odbywało się u Państwa Kielaków. W kilka osób, do późnych godzin 
nocnych, wycinaliśmy i smażyli faworki. Efekt był imponujący - 2 wielkie wiklinowe 
kosze, uznanie koleżanek i kolegów. Na studniówce, oprócz występu kabaretu 
uczniowskiego, wystąpił zespół gitarowy w składzie: Karol Ważyński, Jerzy Mielnicki, 
Oskar Bachowski, część późniejszego zespołu bigbitowego Jupitery.

Klasa XIb z prof. T. Kielakiem, 1963 r.
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Piotr Roguski

Wspomnienia uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Wołominie (1952-1959)

Piotr Roguski1: Dziękuję Ci Rysiu za spotkanie; kawa i herbata pobudziły 
naszą pamięć o Wołominie. Wysypało się tyle wspomnień o szkole, kolegach, 
koleżankach, nauczycielach, przypomnieliśmy sobie sporo wesołych i smutnych 
zdarzeń. Wrócę do topografii miejsca, układu szkoły, boiska i okolicznych ulic. Jak 
wyglądała nasza „buda” nie trzeba specjalnie pamiętać, teraz to pięknie odnowiona 
bryła budynku stoi i cieszy oko, a do tego w środku znalazła miejsce biblioteka 
miejska, której okna wychodzą na dawną ulicę Paplińskiego. W czasie ostatniej 
bytności zobaczyłem przez nie jak przez mgłę skład węgla z furmankami Orycha. 
Przez chwilę konie zaczęły ponownie parskać, furmani kląć jak szewcy, choć mówiło 
się wówczas „kląć jak Orych”, w tle podstawiano wagony z węglem na bocznicy 
kolejowej. Nasza klasa mieściła się na pierwszym piętrze i przez moment byłem 
znów uczniem „Jedynki”. Przypominam sobie, że podłogi były czarne i pachniały 
intensywnie pastą. Gdzieś w rogu stał piec kaflowy... 

Ryszard Michalik2: Budynek miał dwa piętra, my byliśmy na pierwszym, a na 
drugim liceum. Dopiero pod koniec naszej edukacji LO przeniosło się do nowej 
siedziby na ul. Przejazd (obecnie ulica Sasina). Numerów sal zupełnie nie pamiętam, 
ale było to od strony tej dużej sali, choć raz, a może dwa, wchodziliśmy prosto ze 
schodów. Zawsze byliśmy w klasie A i byłem z tego dumny. Miałem przekonanie, że 
klasy A są lepsze i długo bolałem nad faktem, że w liceum jestem w B (B kategoria?). 
Do dzisiaj pamiętam zapach tego preparatu, którym pokrywano podłogi. A może 
tylko schody? A woźnych pamiętasz? Jeden był starszy, drugi młody. Jeden nazywał 
się Rybak. Na zmianę chodzili z dużym dzwonkiem (trochę dziwne połączenie: 

1 Piotr Roguski, urodzony w 1945 roku w Wołominie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 1, kontynuował naukę 
w Technikum Przemysłu Szklarskiego (matura 1965). Potem studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego, doktorat i habilitacja. Pracował jako nauczyciel j. polskiego w Technikum Przemysłu 
Szklarskiego w Wołominie, redaktor LSW, sekretarz kwartalnika „Regiony”, wykładowca na UW. W latach 1982-
87 i 1993-2011 podjął zajęcia na uniwersytetach niemieckich (Frankfurt/M, Kolonia). Od 2011 emerytowany 
profesor uniwersytetu w Kolonii, obecnie pracuje na Wydziale Filologii Polskiej Akademii Humanistycznej im. 
Al. Gieysztora w Pułtusku. Wydał liczne prace naukowe z dziedziny stosunków polsko-niemieckich oraz pięć 
tomików poezji.

2 Ryszard Michalik urodził się w Wołominie. Tam też ukończył szkołę podstawową i średnią (jedyne wówczas LO 
im. W. Nałkowskiego). Wykształcenie wyższe zdobył w Warszawie: slawistyka na Uniwersytecie Warszawskim. 
Na UW zdobywał również pierwsze doświadczenie zawodowe. Tu się doktoryzował, jednak zaraz potem 
wyjechał do pracy w Bułgarii, gdzie przez ponad 20 lat pracował na uczelniach i w Bułgarskiej Akademii Nauk. 

 Głównym i ulubionym zajęciem Ryszarda Michalika było nauczanie cudzoziemców - nie tylko Bułgarów - języka 
polskiego. Zajmuje się tym do dziś, choć obecnie z mniejszą intensywnością, gdyż jest emerytem. Owocem tych 
zainteresowań jest wydana dwukrotnie w Bułgarii, po bułgarsku, „Gramatyka języka polskiego dla Bułgarów”  
i inne publikacje.

Dyrektor prof.Jan Kopcewocz wręcza świadectwo maturalne Teresie Bohusz, 
21 czerwca 1963 r.

Grono pedagogiczne, 1963 r.
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okiennym uwieczniłem swój podpis dla potomności. Zapamiętałem szczegóły 
topograficzne po drugiej stronie ulicy, żeby potem właśnie z ulicy łatwo było 
rozpoznać to okno. Było we wschodniej części budynku, blisko klatki schodowej. 
Piece kaflowe chyba były wszędzie, bo innego ogrzewania nie było. Coś mi chodzi 
po głowie, że pierwszego dnia po feriach zimowych było z tego powodu chłodno, bo 
długo nie palili w piecach, a może tylko w niektórych. Ulica Feliksa Paplińskiego już 
daaawno znów się nazywa Wileńska. To on podobno kierował jednym ze strajków 
w hucie, ale mój ojciec twierdził, że był raczej łapserdakiem. Byłoby znacznie 
sprawiedliwiej, gdyby Twoja ulica Kwiatowa dostała jego imię. 

Piotr Roguski: Ryśku, mówisz do mnie „Piotrek”, z czego wnoszę, że tak mnie 
nazywano w szkole, choć w domu i na podwórku wołano na mnie z drugiego 
imienia? A właśnie, jak my się zwracali do siebie? Nie mogę sobie przypomnieć 
żadnego przezwiska szkolnego. A kto z kim siedział? Ja na pewno siedziałem  
w ławce z Piotrkiem Rusinem (dzisiaj w Kanadzie), bośmy z jednej ulicy i pewnie 
tak było u innych? Raz tylko próbowano mnie przenieść do klasy B, z jakich 
powodów absolutnie nie mogę sobie przypomnieć i wtedy siedziałem ze Stefanem 
Połukardem. Parę dni płaczu ucznia młodszej klasy podstawowej skruszyło serce 
dyrekcji i powróciłem do klasy A. Urazę pamiętałem długo. Co do nauczycieli. 
Pupilkiem żadnego z nich nie byłem, uczyłem się średnio, czy wręcz słabo, choć 
lubiłem historię. Główne przedmioty szły mi ciężko, zwłaszcza polski i matma. 
Któregoś razu za nieodrobioną lekcję dostałem od Kaczki wpis do dzienniczka, co 
mnie tak przeraziło, że wyrwałem z niego kartkę. Manewr szybko się wydał, mama 
musiała przyjść do szkoły, a skończyło się wszystko wielkim laniem. Przyznasz, 
że takie doświadczenia nie rozpalają miłości do edukacji. Cóż było jednak robić, 
następnego dnia szedł człowiek do budy... Zapamiętałem groźną Cichecką, 
oschłego Malickiego, gadatliwą Ostrowską (Kaczkę), naszą wychowawcznię, 
łagodnego dyrektora Mlonka, a od śpiewu i WF niejakiego Misiewicza. A inni? 
Co do położenia naszej klasy: na pewno była, chyba ta wcześniejsza sala, bliżej 
strony zachodniej, a później bliżej wschodniej. I do tej drugiej sali wchodziło 
się rzeczywiście od ulicy, naprzeciwko składu opałowego. Ze schodów od razu  
w prawo, bez wchodzenia na korytarz. O Feliksie Paplińskim rzeczywiście krążyły 
fantastyczne opowieści, ale czemu chciałbyś podrzucić mojej skromnej i krótkiej 
ulicy Kwiatowej za patrona tego zdeklarowanego działacza komunistycznego, 
inicjatora strajków w hucie Vitrum? Przecież przez mur sąsiadowaliśmy z hutą, 
mieliśmy ją na wyciągnięcie ręki w dzień i noc. Produkcja butelek szła na okrągło, 
załogi wymieniały się co sześć godzin, a światło rozżarzonych wanien hutniczych 
widać było z ulicy, podwórka, a nawet z kuchni naszego mieszkania. Ruch, gwar, 
tłumy ludzi i pojazdów, tak przez 14 lat; chyba wystarczy, by mieć do huty i jej 
patrona krytyczny stosunek!

Ryszard Michalik: Piotrek? Nie. Mówiliśmy chyba do Ciebie i o Tobie Mikołaj. 
Pamiętam, że 6 grudnia mieliśmy w klasie Mikołajki i przy okazji składaliśmy Ci 

„duży dzwonek”, ale przecież nie powiem „z dzwonem”) i obwieszczali przerwę lub 
początek lekcji. Ten starszy miał nas dyscyplinować. Był czas, że budynek przez 
parę lat stał pusty, bez gospodarza. Został jednak zakwalifikowany do kategorii 
wołomińskich zabytków. Przeszedł generalny remont i pewnie się domyślasz, co się 
stało: zmienił się całkowicie. Szczególnie w środku, bo fasada jest rozpoznawalna. 
Piotrek, chyba dawno nie byłeś w naszym rodzinnym mieście? Polecam Ci ponowną 
wizję lokalną. Żadne opowiadanie nie jest w stanie opisać tego, co możesz zobaczyć 
na własne oczy! Kiosku pani Prokopczukowej nie znajdziesz. Najstarsi ludzie już 
go nie pamiętają. 

Piotr Roguski: Szkoła otoczona była murem i miała dwa wejścia, dwie bramy 
– od ulicy Paplińskiego i od Przechodniej. Wchodziłem wejściem od Paplińskiego 
i przez podwórko udawałem się do drzwi wewnętrznych. Tamtędy po schodach na 
pierwsze piętro. Zawsze miałem duszę na ramieniu, przecież po lewej stronie mieścił 
się pokój nauczycielski i łatwo można było natknąć się na któregoś z nauczycieli, 
a to nie wróżyło nic dobrego. Niewygodne pytania, nieznoszące sprzeciwu 
pouczenia i polecenia... Szybko więc na prawo, przez łącznik, a zaraz za nim do 
naszej sali. Brama od Przechodniej miała chyba charakter gospodarczy, ponieważ 
ustytuowano przy niej ubikację szkolną i śmietnik. Jedno i drugie urządzenie 
napawało obrzydzeniem, ale cóż było robić, gdy nagle zdarzyła się lżejsza lub 
grubsza potrzeba. Nie będę się dłużej nad tym budyneczkiem rozwodził, takich 
miejsc było wiele w mieście, chociażby na trasie między stacją kolejową a stadionem 
„Huraganu”. Prawdziwa zgroza! Nasze boisko szkolne z dwiema bramkami służyło 
oczywiście do wszystkiego: do gry w piłkę, bieganiny na dużej przerwie, do 
przeprowadzenia uroczystości otwarcia i zakończenia roku szkolnego, apeli itp. 
Niestety nie było należycie przygotowane i utwardzone, więc w suche dni unosiły 
się tumany kurzu. Do dziś czuję jego smak... i widzę, jak Marek Izdebski strzelił 
niechcący, ale celnie puszką imitującą piłkę w nogę kolegi (niestety, nie pamiętam 
już jego imienia ani nazwiska). Puszka była po skonsumowanym pasztecie, czy 
czymś podobnym, miała rozcharatane denko, więc ostro cięła nogę. Krew, ból  
i płacz zajęły klasie całą lekcję, ale skończyło się dobrze, przecież ojciec Marka 
był lekarzem. Tylko nie pamiętam, gdzie myło się ręce, pewnie pod jakąś studnią?!

Ryszard Michalik: Przy tych wspomnieniach mój mózg skrzypi, zgrzyta i czasem 
rozgrzewa się prawie do białości, bo zmuszam go do wyciągnięcia informacji, które 
siedzą gdzieś w jego najdalszych zakamarkach. Są to informacje zwykle bardzo 
już wyblakłe, postrzępione i śmierdzące naftaliną. Niektóre są prawie nieczytelne, 
a inne zostały bezpowrotnie wyrzucone, bo trzeba było zrobić miejsce dla wielu 
nowszych. Potwierdzam prawie wszystko, co mówisz. Jeden z woźnych mieszkał 
w szkole na parterze, a może i obaj, ale na przeciwległych skrzydłach budynku. 
Nasza klasa rzeczywiście była jakiś czas w tym miejscu. Ale dobrze pamiętam, że 
najpierw wchodziłem do budynku wejściem bliższym składowi opału. W pewien 
ciepły dzień otworzyłem okno w klasie i na zewnętrznej ścianie pod parapetem 
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śmiał się z czegoś z matką. Nie wiem z czego, bo odrabiałem lekcję w pokoju. 
Ach, zapomniałem! Pani Kwapa (= Krystyna Kwapiszewska)! W jej wypadku to na 
pozór mało sympatyczne przezwisko było po prostu pieszczotliwe! Wszyscy ją lubili! 
Wszyscy lubili historię, kiedy ona uczyła! Na kółko historyczne, które zorganizowała, 
przychodzili prawie wszyscy, mimo że było po lekcjach. Dzięki niej nawet będąc 
stuletnim starcem będę pamiętał, że Turcy zdobyli Bizancjum w 1453 roku. Mieszka 
w Warszawie. Gimnastyki uczył nas pan Szturo. Surowy, ale dobry i sprawiedliwy. 
Misiewicz uczył nas śpiewu w starszych klasach. Zaczynał lekcję od kamertonu. 
Chyba nie miał pojęcia o muzyce. 

Piotr Roguski: Ale się rozkręcamy, nasza rozmowa nabiera kolorów i zaczyna 
przypominać trochę powieść w odcinkach; nadałbym jej roboczy tytuł Wieczory 
wołomińskie (na wzór Wieczorów drezdeńskich Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
czy Wieczorów florenckich Juliana Klaczki). Taki tytuł bywa zwykle pretekstem do 
snucia dywagacji o przeszłości i współczesności, o sprawych małych i wielkich, więc 
powspominajmy jeszcze. Wracam do wcześniejszego wątku. Imiona-przezwiska,  
a z Mikołajem masz w pełni rację. Przypominam sobie, że z tego tytułu przebierałem 
się (byłem przebierany?!) za św. Mikołaja, który w klasie rozdawał prezenty. Bardzo 
mnie ta rola peszyła, raz nawet tak bardzo, że z wrażenia odkleiły mi się wąsy,  
a broda całkiem odpadła. Myślałem, że zapadnę się pod ziemię, wybiegłem  
z klasy i to była moja ostatnia przygoda aktorska, całkowita klapa. Nauczyciele. 
Dodałeś wiele nazwisk, barwnych postaci, przede wszystkim wypadła mi z pamięci  
p. Grażynka, do której wzdychaliśmy, okazuje się, wszyscy. Na tle Kaczki i innych 
dość groźnych twarzy, ona była stale uśmiechnięta, czym wzbudzała sympatię 
i zaufanie. Przypomniałeś mi Zygmunta Waszczyńskiego, jego wnuka uczyłem 
później na polonistyce warszawskiej. Kwapiszewska, w istocie, zachęcała do 
historii. Misiewicz był od muzyki, sądziłem, że i od WF, pewnie brał zastępstwo.  
A teraz pytanie o drogę do szkoły. Opisz ją, od swojej ulicy Kościelnej (za naszych 
czasów Kasprzaka). Ciekaw jestem, czy spotykałeś na niej „naturalnych wrogów”  
i jak sobie taktycznie radziłeś. Ja miałem znacznie bliżej, ale było parę ciężkich 
miejsc do pokonania, głównie dokuczały bezpańskie psy i wyrostki grasujące na 
mijanych kolejno podwórkach. Było ich bodaj pięć, otwarte wjazdy, bez bram, 
w każdej chwili ktoś mógł wyskoczyć i zaatakować, czasem leciały kamienie. 
Niebezpieczeństwo dla niezbyt wyrośniętego ucznia szkoły podstawowej nr 1 groziło 
już od strony domu huckiego, pełnego wrzaskliwej dzieciarni. Za nim ciągnął się 
pusty plac, siedlisko zabłąkanych kundli, gotowych znienacka zaatakować. Ratunku 
znikąd, przecież dalej nie było lepiej: okropne sąsiedztwo ulicy 6 września, ogrody 
Włodarskiego, budynek komendy MO... Ty miałeś więcej otwartej przestrzeni, co 
wróżyło i dobrze i źle. Musiałeś mijać rynek z remizą strażacką...

Ryszard Michalik: Misiewicz rzeczywiście miał z nami WF, chyba tylko w siódmej 
klasie. Może i w szóstej. Facet, który uczył nas WOPiŚW (wiadomości o Polsce 
i świecie współczesnym), nazywał się Patejuk. Moja droga do szkoły nie była 

życzenia. A w ogóle, nie wiem, czy przypominasz sobie, że wtedy był idiotyczny 
zwyczaj: nauczyciele zwracali się do nas PO NAZWISKU! Wyobraźmy sobie 
szkraba 7-8 letniego, który słyszy: - Michalik! Roguski! Do tablicy! Ten głupi sposób 
zwracania się MY przejmowaliśmy i w najmłodszych klasach tak do siebie często 
mówiliśmy. Nie wiem, czy to był element systemu komuszego, czy przed wojną też 
tak było. Jeśli chodzi o przezwiska: na mnie niektórzy mówili MICHAŁ, np.: - Michał! 
Pożycz gumki! Bardzo tego nie lubiłem. Ale jeszcze gorsze było: - Ty, Michał!.  
A już nie daj Boże: - Te, Michał! Dopiero w starszej klasie uświadomiłem sobie, że 
jestem szczęściarzem, bo co w tym obraźliwego? Na Mirka Eibla mówiliśmy wszyscy 
BLACHA, ale znosił to z pokorą. Może dlatego że był świadomy swojej przewagi 
fizycznej chyba nad wszystkimi w klasie. Wiedział, że w razie czego jest w stanie 
zapędzić nas w kozi róg. Był najbardziej wysportowany ze wszystkich. Pamiętam, 
że na poczekaniu robił salto w miejscu! Kiedy pytano nas w siódmej klasie o dalsze 
plany, mieliśmy jeszcze sporo wątpliwości. Ja wiedziałem, że idę do liceum, ale co 
potem? On zdecydowanym tonem odpowiedział: - Formierz-odlewnik - to będzie mój 
zawód! Zaimponował mi wtedy, bo wszyscy się wahali, jąkali, a on był kategoryczny. 
Do tego ten zawód był taki tajemniczy. Sporo później role się odwróciły. On już 
pracował w Ursusie, a ja byłem studentem. Wracaliśmy ze Śródmieścia pociągiem 
do domu. Kiedy odpowiadając na jego pytania mówiłem, czego się uczę, że wróciłem 
właśnie z Jugosławii..., patrzył na mnie z zachwytem. Teraz ja jemu imponowałem. 
Miałem wrażenie, że kiedy się żegnaliśmy, mało mnie w rękę nie pocałował. Od 
tej pory go nie widziałem. Mieszkał tylko z matką. Może umarła, a on się gdzieś 
ożenił i wyjechał na stałe. Innych przezwisk nie mogę zrekonstruować. Udało mi 
się przypomnieć księdza Kuzalskiego. Taki niski. Kto z kim siedział? Zupełnie nie 
pamiętam. Ja w jednej klasie siedziałem z Zośką Mościcką w środkowym rzędzie. 
Miałem chyba wtedy małą operacyjkę i 2-3 dni spóźniłem się do szkoły. Wszyscy 
już się podobierali, tylko Zośka siedziała sama, więc nie było wyjścia. Trochę mnie 
to krępowało, ale przynajmniej oboje byliśmy pokojowo usposobieni. Pamiętam, 
że Teresa Wojewódzka siedziała zawsze z racji wzrostu na końcu, w rzędzie przy 
oknie. Jak widzisz, prawie zero wiadomości. Nauczyciele? W I klasie Kaczka. Od 
IV do VII była naszą wychowawczynią. Cichecka uczyła nas polskiego w VII klasie. 
Może w VI też. Malicki - matematyka, od V do VII Zygmunt Waszczyński - rosyjski  
i chyba czasem historia. Przyznam się ze wstydem, że nawet ja - grzeczne dziecko 
- rzuciłem raz w jego stronę papierową rakietę, kiedy pisał na tablicy. Najważniejsza 
w moim życiu nauczycielka z podstawówki to pani Grażynka (Nartonowicz?). Uczyła 
nas w II i III klasie. Moja pierwsza miłość. Młoda, wesoła, dobra, zaokrąglona. 
Wróciłem raz ze szkoły do domu i zdecydowanym tonem powiedziałem matce: 
- Ja się ożenię z panią Grażynką! Powstrzymując łzy (chyba radości, bo bardzo 
lubiła panią Grażynkę) matka spytała: - A czy ona już o tym wie? Trochę mnie zbiła  
z tropu tym pytaniem, ale po chwili odparłem: - Jeszcze nie, ale zastanawiam 
się, jak jej to powiedzieć. Kiedy wieczorem ojciec wrócił z pracy, wyjątkowo długo 
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tylko doradził, bym się na podobne imprezy nie pchał, bo może mi się coś gorszego 
przytrafić. Trzeci odcinek, a przyswajałem je sobie w różnym okresie szkolnym, 
pamiętam z późnej podstawówki, to czas raczej spacerowy w kierunku stacji. Przy 
Ogonowskim, tak się nazywało sklep ojca Janusza, naszego szkolnego kolegi, był 
sklepik z ciastkami i po niedzielnym obiedzie posyłano mnie lub któreś z dzieci 
po ciastka. Każde kosztowało 2 złote, a brało się: 2 serniki, 2 pączowe, 2 ptysie,  
2 pączki. Latem niosło człowieka na stadion, ale to osobny rozdział...

Ryszard Michalik: Czy masz takie wrażenie, że czas zamiast zwolnić, drań 
wyraźnie dodaje gazu. Patrz, „parę minut temu” skończyliśmy podstawówkę, później 
50 lat, teraz okazuje się, że zbliża się siedemdziesiątka! 

Piotr Roguski: Zważ, całkiem niedługo, jeśli oczywiście gwiazdy pozwolą, 
doczekamy okrągłej, sześćdziesiątej rocznicy ukończenia szkoły podstawowej 
(1959-2019). Może ktoś wpadnie na pomysł zjazdu absolwentów wołomińskiej 
„Jedynki” rocznik 1945? Obaj przeoczyliśmy jubileusz półwiecza, więc jest okazja, 
by to zaniedbanie nadrobić! Kto się zabierze za organizację uroczystości, Ty czy ja?

Ryszard Michalik: Przy okazji: z jakiego jesteś miesiąca? Może też z marca, bo 
dobrze nam się rozmawia? Za rok będziemy jeździć po Warszawie zupełnie za frajer, 
a paszport dostaniemy bezpłatnie! Człowiek zawsze szuka dziury w całym: wolałbym 
jeszcze jeździć „płatnie” i za paszport uiścić 100%. Znajduję trochę różnic między 
nami. Na szczęście są one tak niewielkie, że nie utrudnią nam korespondencji. Ja 
chyba nigdy jako dziecko nie kupowałem cukierków. Może dlatego, że było nas  
w domu czworo i kiedy przychodził ktoś z rodziny, przynosił zwykle cukierki. Pewnie 
byli w zmowie z dentystami. Pamiętam landrynki, które nieraz ratowały mnie  
w szkole przed śmiercią głodową. Bardzo lubiłem krówki. Smaczne były również 
irysy, ale dosyć uciążliwe w konsumpcji. Kiedy na przerwie wzięło się taki delikates 
do ust, do końca przerwy zdążył on się najwyżej dokumentnie przykleić do zębów. 
Kiedy po dzwonku wezwano nas do odpowiedzi, były duże problemy z mówieniem, 
bo zaklajstrowane usta trudno było otworzyć. Co mówił wtedy belfer? - Michalik 
/ Roguski! Co tam masz w ustach? Wypluj to! Ba! Łatwo powiedzieć! Łapało się 
dwoma palcami tego rozklejonego irysa i ciągnęło na długość ręki, ale odkleić się 
nie dało. To nie to, panie dzieju, co dzisiaj guma do żucia! Kiedyś to były czasy! Jeśli 
chodzi o ciastka, bardzo rzadko kupowałem ciastko tortowe - zawsze kosztowały 
2 złote - u cukiernika na ulicy Legionów (wtedy Armii Ludowej?) w stronę stacji. 
Zapomniałem już jego nazwiska. Zwykle kupowałem tam „parkę”, która kosztowała 
grosze, a wypełniała lepiej żołądek niż ciastko. Kiedy byłem bardziej przy forsie, 
fundowałem sobie drożdżówkę, a w chwili słabości - jagodziankę. Ach! Rozmarzyłem 
się! Teraz mi się przypomniało: kiedy mieli przyjść w goście, byłem wysyłany do 
cukiernika po kilka(naście) ciastek. Ale to już inna piosenka, bo to był zakup nie 
za moje kieszonkowe. Trudno się niosło do domu taką paczuszkę. Tylko czasem 
udawało się włożyć palec pod papier i podkraść trochę kremu. Zwykle jednak dobrze 
pakowali... W remizie byłem z najstarszą siostrą na przedstawieniu kukiełkowym. 

traumatyczna, jak w Twoim wypadku, bo ja chodziłem Kościelną/Kasprzaka, gdzie 
zawsze było sporo ludzi. Łobuz pewniej czuł się w cichszych rejonach. Bezpański 
pies też. Dopiero przed szkołą skręcałem z Kościelnej w Przechodnią i koło Maćka 
Stańczaka wchodziłem na szkolne boisko, mając po prawej stronie ustępy. Przybytki 
te miały ścianki boczne, ale z przodu chyba nic. A więc, można by to nazwać 
półkabiną. Czy nie bardzo można? Sedesów żadnych tam nie było, więc, kto musiał, 
kucał. Było to higieniczniejsze i łatwiejsze do sprzątania. Papieru toaletowego wtedy 
chyba jeszcze nie wymyślono, więc używano kartek z zeszytów, z podręczników, 
ale lepsza była gazeta. Jeśli ktoś dysponował. Nie przypominam sobie, żeby tam 
można było umyć ręce. Zimą było łatwiej, leżał śnieg. Kiedy już mieliśmy więcej 
lekcji i pojawiła się jedna długa przerwa, musiałem czasem podskoczyć do domu 
po jakiś zapomniany zeszyt, książkę, pieniądze na coś pilnego... Musiałem biec, 
a to było łatwiejsze na Miłej niż na Kościelnej. Pamiętam, że kilka razy w drodze 
powrotnej do szkoły, kiedy już byłem blisko, „miłe” ananasy z tamtejszych slumsów 
zagrodzili mi drogę. Skończyło się na drobnych utarczkach, przekomarzaniach, ale 
trochę to trwało i spóźniłem się na lekcję. 

Piotr Roguski: Drogi Ryśku, czuję, że trochę przymuszam Cię do zwierzeń, 
ale wybacz, mnie to wspominanie fascynuje, mam niedosyt oglądu przeszłości, 
tak nieodległej, a właściwie już z innego wieku. Pięknie mówisz o swojej drodze 
do szkoły; była nieco „jaśniejsza”, ale też musiałeś mieć swoje lęki i strategie ich 
przewalczania. Na Kościelnej panował zawsze ruch, mieściło się dużo sklepów, 
więc i zjawiało się sporo pokus. Nie wiem, gdzie kupowałeś cukierki, po drodze 
miałeś przecież parę takich punktów. Zaraz przy rynku, po prawej stronie, mieścił 
się sklep spożywczy, dalej, za Ogonowskim, dziupla pani Sudolskiej, wchodziło się 
do niej po schodkach, i piekarnia, chyba jedyna w okolicy ze słodkimi wyrobami. 
Ulicę Kościelną pamiętam właściwie w 3 odcinkach. Pierwszy wiązał się z moją 
drogą do kościoła, która biegła Miłą do Sikorskiego i dopiero „wskakiwałem” na nią 
na ostatnim odcinku przed kościołem, zatem już za Twoim domem. Drugi odcinek 
kojarzy mi się z powrotami z kościoła. Szło się dłuższą nieco drogą, ale ciekawszą: 
od kościoła, obok Twojego domu i sądu, do rynku i na skrzyżowaniu - w Mickiewicza. 
To był odcinek świąteczny. Tłum niedzielny przelewał się tędy, a i wszystkie 
uroczystości religijne miały tu swoje miejsce. Doskonale pamiętam uroczystości 
Bożego Ciała, ustawione ołtarzyki, przystrojone w zielone brzózki, z których po 
odejściu procesji naród katolicki łamał gałęzie. Bez nich nie wracało się do domu. 
To był rodzaj tryumfalizmu religijnego, jak i namacalny dowód udziału w procesji.  
A rynek! Odpusty wokół remizy, w środku odbywały się walki bokserskie. Na jednej 
z nich panował taki ścisk, że wniesiony przez tłum do środka zostałem przyciśnięty 
do jakiejś szyby, która z hukiem pękła! Kto był winien? Oczywiście ja, wyrostek, 
przecież żaden dorosły się nie przyznał. Zatrzymany pod strażą, przechowywany  
w bocznym pokoiku, zostałem dopiero uwolniony przez ściągniętego na tę 
okoliczność ojca, który uiścił należność za szybę, ale był na tyle wyrozumiały, że 
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Wystąpił u nas wtedy gościnnie teatr Guliwer. Siostrze wyraźnie wpadł wtedy  
w oko główny bohater spektaklu - Jasio. Korzystając z zachęty aktorów, napisała do 
Jasia list. A szło jej to jeszcze z trudem! Wyobraź sobie zachwyt siostry i zazdrość 
rodzeństwa, kiedy po kilkunastu dniach listonosz przyniósł odpowiedź od Jasia  
z jego podobizną! Jego kukiełkowa twarzyczka uśmiechała się do nas wszystkich 
życzliwie (w miarę kukiełkowych możliwości), a siostra nosiła potem długo zdjęcie 
na sercu! Byłeś na tym przedstawieniu? Nosiłeś potem jakieś zdjęcie?  

Piotr Roguski: Chyba czas zamknąć nasze rozmowy, które niebezpiecznie 
przeradzają się w gadulstwo dwóch starszych panów, a o niejednym byłoby jeszcze 
sporo do powiedzenia. Chociażby o naszej drużynie harcerskiej, o skarbach 
znajdujących się w sklepiku pani Prokopczukowej, o przyszkolnym kasztanowcu, 
tajemnicach GS-u, warsztacie rowerowym pana Borsuka... Zostawmy trochę 
wspomnień na zjazd absolwentów szkoły podstawowej nr 1, rocznik 1945. Czuwaj!

Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie, rok 1959. W rzędzie od góry 
stoją: pierwszy od prawej: Piotr Roguski, trzeci od prawej: Ryszard Michalik

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA

„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Anna Wojtkowska

Szkolne kalendarium budynku 
przy ulicy Wileńskiej 32 w Wołominie cd.

lata 1977–1979

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte 
XX w. Szkoła Podstawowa nr 1 przy 
ulicy Feliksa Paplińskiego 32 w Wo-
łominie (obecnie Wileńskiej 32)

Stanisław Kułak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w latach 
1974–1987. Fot. ze zbiorów Stanisława Kułaka, Wołomin

19.08.1977–31.08.1978

19.08.1977
Rok szkolny rozpoczął się 22 sierpnia dla 667 uczniów w 22 klasach. Uczniowie 
klas V–VIII zasiedli w ławkach szkolnych o godzinie 8.00; klas II–IV o godzinie 
10.00; klas I o godzinie 11.00. Wychowawcami poszczególnych klas zostali: I a – 
Barbara Olszak, I b – Władysława Wojdygo, I c – Edwarda Nowak, II a – Jadwiga 
Wojtkowska, II b – Sylwia Zalewska, II c – Maria Góra, III a – Bogumiła Wytrykus, 
III b – Janina Snopkiewicz, III c – Edwarda Nowak, IV a – Władysława Wojdygo, 
IV b – Anna Łukasiak, V a – Marianna Skwarzec, V b – Halina Wardaszko, VI 
a – Tamara Syczewska, VI b – Danuta Boruc, VI c – Magdalena Chwalińska, VII 
a – Teresa Gontek, VII b – Teresa Jaworska, VII c – Czesław Tenderenda, VIII 
a – Anna Wilkanowicz, VIII b – Jadwiga Czaplicka, VIII c – Anna Wilkanowicz. 
Natomiast uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września o godzinie 
8.30. W tym dniu nie było lekcji. Wszyscy wysłuchali przemówienia ministra oświaty  
i wychowania Jerzego Kuberskiego, uczestniczyli w uroczystym apelu, który 
wspólnie z uczniami przygotowały nauczycielki Jadwiga Wojtkowska, Anna 
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20.09.1977
W celu zapobiegania wypadkom wprowadzono zakaz wychodzenia uczniów 
podczas przerw śródlekcyjnych poza boisko szkolne. Informacja ta została podana 
rodzicom na spotkaniach rodzicielskich oraz wpisana do dzienniczków uczniowskich. 
Zespół zdrowotny złożony z lekarza, pielęgniarki, członków PCK został poszerzony 
o przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego i nauczycieli wychowania fizycznego.

26.09.1977
Tego dnia odbyła się inauguracja roku 
sportowego dla uczniów na wołomińskim 
stadionie. Organizatorami i gospodarzami 
imprezy byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 na czele z Mieczysławem Rosłanem. 

Rok szkolny 1977/1978, uczniowie klasy VIII z wychowawczynią 
Anną Wilkanowicz

Mieczysław Rosłan – nauczyciel wychowania 
fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 

w latach 1974–1989

Wilkanowicz i Halina Wardaszko (słowo wstępne, recytacje) a Teresa Bartnik 
poprowadziła chór szkolny. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na ucznia 
szkoły. Harcerze złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem poświęconym 
„Bohaterom Ziemi Wołomińskiej poległym w walce z hitlerowskim okupantem  
w latach 1939–1945” (na placu 1 Maja w Wołominie).

Rok szkolny 1977/1978, uczniowie klasy I a z wychowawczynią Barbarą Olszak

Rok szkolny 1977/1978, uczniowie klasy I b z wychowawczynią 
Władysławą Wojdygo
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16.01.1978
Opiekunowie organizacji szkolnych i kółek zainteresowań przedstawili sprawozdanie 
z działalności za I półrocze. Samorządem szkolnym opiekowały się Teresa Gontek 
i Teresa Jaworska, które z członkami organizacji prowadziły apele szkolne z okazji 
rocznic i świąt narodowych oraz dbały o dekorację holi szkolnych (pod kierunkiem 
Jadwigi Góralczuk). Ponadto organizowały konkursy na najlepiej dyżurującą 
i najlepiej uczącą się klasę. Prowadzono zbiórkę butelek i makulatury, loterię 
fantową, zabawę karnawałową przy choince oraz zabawy taneczne dla uczniów 
klas I–VIII. Maria Góra była opiekunką szkolnego Polskiego Czerwonego Krzyża 
(PCK), które liczyło 150 uczniów. Organizowano konkursy na najczystszą klasę. 
Członkowie posterunku sanitarnego udzielali doraźnej pomocy. Szkolne Koło 
Oszczędności (SKO) skupiało uczniów klas I–VII, opiekunkami były Marianna 
Skwarzec i Sylwia Zalewska. Członkami Ligi Ochrony Przyrody (LOP) byli 
wszyscy uczniowie i 12 nauczycieli, których zadaniem było np. ukwiecenie szkoły,  
zdejmowanie sideł zwierzętom (podczas leśnych wycieczek), wykonywanie budek 
dla ptaków. Uczniowie klas V–VIII pod opieką Wandy Wiktorko i Anny Łukasiak 
należeli do Towarzystwa Przyjaźni Polsko–Radzieckiej (TPPR) poznawali prasę 
radziecką, poezję Aleksandra Puszkina i Włodzimierza Majakowskiego, wykonywali 
gazetki i organizowali akademie okolicznościowe, np. „60–ta Rocznica Rewolucji 
Październikowej”, „Lenin w Polsce”, uczestniczyli w pogadankach na temat 
współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej państw RWPG (międzynarodowej 
Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej). Szkolne Koło Krajoznawczo-
Turystyczne (SKKT) prowadził Czesław Tenderenda, a Teresa Bartnik chór 

1978 r. Tamara Syczewska z uczniami pod rozłożystą wierzbą na boisku 
szkolnym. Fot. ze zbiorów Tamary Syczewskiej-Kozłowskiej

27.09–30.09.1977
Jesienna przerwa w zajęciach szkolnych. W protokole zapisano: „ Każdy 
wychowawca powinien zaplanować pracę i podać do wiadomości dyrekcji. Dzieci, 
które planują wyjechać w tym czasie do pomocy rodzinie na wsi powinny przynieść 
karteczki od rodziców. Pozostali będą pracować w szkole, ewentualnie brać udział 
w pracach zorganizowanych poza szkołą”. 

30.09.1977
Nauczyciele uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Związek 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Wołominie na temat warunków 
pracy i płacy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Po konferencji 
wszyscy brali udział w I Olimpiadzie Sportowej Nauczycieli.

17.10.1977
Odbyła się szkolna uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela (miejsko-gminne 
spotkanie odbyło się 14 października).

1977 r. Tamara Syczewska i uczniowie klasy VI m.in. Iwona Erlich, Dariusz 
Góra, Sławek Czumaj, Krzysztof Okuniewski, Jadwiga Sasin, Andrzej Jarząbek, 
Barbara Puchalska, J. Przychodzeń, Dorota Pełszyk, Bożena Gizińska, Barbara 

Dąbrowska, Elżbieta Grabińska, B. Gerchart, Barbara Cytacka, Andrzej 
Przygoda, Barbara Godlewska, Urszula Jaździkowska. Fot. ze zbiorów Tamary 

Syczewskiej-Kozłowskiej
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rewolucyjnego; kształtowanie kultu języka ojczystego, historii i literatury polskiej; 
ceremoniał państwowy zewnętrznym wyrazem szacunku dla symboli narodowych 
i państwowych.

29.04.1978
Odbyła się Akademia Pierwszomajowa – dla uczniów klas V i VI na trzeciej godzinie 
lekcyjnej, dla młodszych organizowane były spotkania w klasach, starsi brali udział 
w pochodzie pierwszomajowym w Wołominie. Na zewnątrz udekorowano budynek 
szkolny w biało–czerwone chorągiewki i kolorowe kwiaty wykonane z krepiny przez 
uczniów. Na holach i w klasach powstały okolicznościowe gazetki. 

01.06.1978
Z okazji Dnia Dziecka harcerze wspólnie z Komendą Milicji Obywatelskiej 
zorganizowali egzamin na kartę rowerową dla uczniów.

03.06.1978
Harcerze z klas V zorganizowali loterię fantową, z której dochód przeznaczyli na 
fundusz XI Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów „Hawana ‘78”.

03.06.1978
Na zakończenie roku szkolnego Danuta Kędzierska przedstawiła zestawienie 
dotyczące czytelnictwa. Należy zaznaczyć, że księgozbiór liczył 12310 voluminów. 
Uczniowie klasy VIII a – przeczytali 1219 książek, średnio 35 książek na jednego 
ucznia; VIII b – 1270, średnio 37; VIII c – 428, średnio 17; VII a – 1330, średnio 
41; VII b – 853, średnio 28; VII c – 707, średnio 23; VI a – 745, średnio 24; VI b – 
637, średnio 26; VI c – 627, średnio 23; V a – 786, średnio 20; V b – 940, średnio 
24; IV a – 1194, średnio 31; IV b – 1053, średnio 29. Ogólna średnia to 26 książek 
przeczytanych przez jednego ucznia klas IV–VIII. Uczniowie klas młodszych 
korzystali z biblioteczki klasowej. W bibliotece pięć razy w tygodniu pracował aktyw 
złożony z uczniów klas starszych. Oprócz aktywu istniała sekcja łączników, która 
prowadziła zeszyty kontrolujące czytelnictwo. W maju odbyły się konkursy pięknego 
czytania dla uczniów klas I–IV i konkurs na znajomość lektury. Uczniowie aktywu 
bibliotecznego uczestniczyli w wycieczce do Warszawy z okazji Dni Oświaty, Książki 
i Prasy. Łącznicy i aktywiści wyróżniający się w pracy otrzymali nagrody książkowe.

05.06.1978
O godzinie 9.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Korsaka w Wołominie 
rozpoczęły się Międzyszkolne Zawody Sportowe w związku z Dniem Sportu, m.in. 
udział w nich brali zawodnicy Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z opiekunami. Pozostali 
w szkole uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych.

szkolny, do którego należało 56 członków. Oddziałem przedszkolnym opiekowała 
się Marianna Groszek, pod kierunkiem, której dzieci poznawały np. drukowane 
litery i figury geometryczne, a ogniskiem przedszkolnym Jadwiga Mierzejewska. 
Do Szkolnego Klubu Sportowego (SKS) należało 40 dziewcząt. Pod opieką 
Wandy Nowak działały sekcje piłki siatkowej i piłki koszykowej, prowadzone były 
konkurencje lekkoatletyczne. W sztafetowych biegach przełajowych w Wołominie 
dziewczęta zajęły I miejsce, również I miejsca zdobyły na Mistrzostwach Szkół 
Podstawowych Miasta Wołomina i w Okręgowych Rozgrywkach Piłki Siatkowej. 
SKS dla 46 chłopców prowadził Mieczysław Rosłan. Członkowie zajęli I miejsce 
w Piłce Siatkowej Rejonu Wołomin, I miejsce w Wołominie w mini koszykówce  
i koszykówce, III miejsce w mini siatkówce, II miejsce w piłce nożnej oraz II i III miejsce 
w sztafetowych biegach przełajowych. Koło Techniczne liczyło 12 członków z klas 
VI–VIII. Pod opieką Danuty Boruc chłopcy budowali modele samolotów, statków, 
dźwigów. Wykonywali paletki do gry w tenisa stołowego i kije do hokeja. Kołem 
Matematycznym opiekowała się Teresa Gontek, Kołem Dramatycznym Barbara 
Olszak, Kołem Polonistycznym Jadwiga Wojtkowska, Biblioteka Szkolna, 
której opiekunką była Danuta Kędzierska liczyła 11903 voluminów. Przeciętnie 
jeden uczeń przeczytał 26 książek. W skład 71 Drużyny Harcerskiej i Zuchowej 
Związku Harcerstwa Polskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 wchodziło 11 
drużyn zuchowych i 3 drużyny młodszoharcerskie, którymi opiekowała się Jadwiga 
Mierzejewska. Świetlica szkolna była pod opieką Władysławy Jezierskiej. 60 
uczniów korzystało z posiłków za odpłatnością zniżkową, 42 za odpłatnością pełną, 
tj. 6,00 zł za jeden posiłek, 37 z klasy „zerowej”, 12 uczniów korzystało z posiłków 
fundowanych przez Komitet Rodzicielski i pięciu przez Komitet Przeciwalkoholowy. 
Wszystkie dzieci otrzymały paczki na gwiazdkę o wartości ok. 43,00 zł. i na 
Międzynarodowy Dzień Dziecka o wartości 28,00 zł. każda.

01.1978
Od stycznia zajęcia z reedukacji prowadziła Barbara Olszak. Uczęszczali na nie 
uczniowie klasy I a i I b.

04.1978
Kwiecień „Miesiącem Pamięci Narodowej” pod takim hasłem harcerze 71 Drużyny 
Harcerskiej i Zuchowej przy Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowali kominek, 
na który został zaproszony pan Tucia – członek Związku Bojowników o Wolność  
i Demokrację.

26.04.1978
Podczas szkolenia partyjnego dla nauczycieli prowadzonego przez Annę 
Wilkanowicz pt. „Upowszechnianie postępowych tradycji narodu polskiego” 
poruszono nst. tematy: patriotyczne tradycje narodu polskiego; tradycje ruchu 
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1978 r. Zwoleń, drużyna sportowa Szkoły Podstawowej nr 1, stoją od lewej: 
nauczyciel w-f, opiekun SKS Mieczysław Rosłan, uczniowie: Robert Wiaderny, 
Wojciech Pomerynko, Rowicki, Ireneusz Gasik, Robert Siek, Jacek Rutkowski, 

Witek Opara, Marek Kondracki, Jacek Ambroziak, Krasowski, Włodek Pap, 
Tomek Duch, Jacek Gumiński, Marcin Łoniewski. Fot. ze zbiorów Mieczysława 

Rosłana, wyk. Jacek Brzuszczyński

1978 r. Zwoleń, kolonie letnie dla uczniów szkół wołomińskich

06.06.1978
Odbył się uroczysty kominek harcerski. Podczas spotkania zuchy z klas IV przeszły 
do drużyny harcerskiej.

08.06.1978
Tego dnia uczniowie klas VIII (92) uczestniczyli w uroczystym zakończeniu roku 
szkolnego. Wszyscy ukończyli Szkołę Podstawową nr 1 w Wołominie przy ulicy 
Feliksa Paplińskiego 32.

09.06.1978
W zakończeniu roku szkolnego uczestniczyli uczniowie klas I–VII (561) w tym 
osiemnastu pozostających na następny rok w tej samej klasie. Uroczyste apele 
odbywały się na holach I i II piętra. Uczniowie otrzymali nagrody i wyróżnienia 
otrzymali za dobrą naukę i działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 
Uroczystość uświetniły występy uczniów z Kółka Dramatycznego i chóru szkolnego 
pod kierownictwem Teresy Bartnik. 
 
07–08. 1978
Kolonia sportowa chłopców ćwiczących piłkę siatkową w Szkole Podstawowej nr 1.

1978 r. Lekkoatletyczna reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1, stoją od 
lewej: Ela Zdrojkowska, Ewa Pląska; nauczycielka w-f, opiekunka SKS Wanda 
Nowak; Dorota Brogosz, Teresa Wielgo, Ewa Koc, Monika Kośnik; siedzą od 
lewej: Katarzyna Pomerynko, Agnieszka Bielicka, Ewa Nowakowska, Dorota 

Wyrzykowska, Edyta Olszewska, Monika Moczydłowska, z przodu Kasia 
Grochowska. Fot. ze zbiorów Wandy Nowak
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roku szkolnego dyrektor Stanisław Kułak powiedział: „Nowy rok szkolny jest rokiem 
przełomowym w dziejach szkolnictwa polskiego w związku z reformami w dziedzinie 
oświaty. Rozpoczyna pracę nowa, powszechna dziesięcioletnia szkoła średnia. 
Dlatego też należy zwrócić wyjątkową uwagę na dzieci klas pierwszych, otoczyć je 
troską i opieką. Jednocześnie wszyscy nauczyciele powinni przestrzegać swoich 
obowiązków, pracować solidnie i sumiennie. Pożądane efekty w nauce otrzymamy 
ściśle współpracując z rodzicami uczniów. Ten fakt mobilizuje do rozszerzenia  
i pogłębienia kontaktów dom – szkoła”.

30.10.1978
Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu ideologicznym prowadzonym prze tow. 
Danutę Żółtek na temat narodzin ruchu robotniczego na ziemiach polskich  
i walki o demokrację, sprawiedliwość społeczną i wyzwolenie narodowe.  
„W dyskusji nad referatem podkreślono działalność polskich partii robotniczych: 
Proletariatu, Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), Polskiej Partii 
Socjalistycznej (PPS), Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (PZPR). Ta ostatnia stała się partią, która otworzyła okres 
intensywnych przemian socjalistycznych w gospodarce i życiu społecznym, okres 
szybkiego awansu społecznego mas pracujących”.

15.01.1979
Zastępca dyrektora szkoły Wanda Wiktorko dokonała analizy wyników nauczania 
szkoły na tle innych szkół miasta i województwa stołecznego. Uczniów nie 
promowanych do następnej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 było 2,3 %, co stanowiło 
najmniejszy odsetek w porównaniu z poszczególnymi szkołami miasta Wołomina  
(w województwie stołecznym – 2,0%, miasta Warszawy 1,4%). „Oceny ze wszystkich 
przedmiotów zbliżają się do średniej wojewódzkiej lub są lepsze z wyjątkiem języka 
polskiego, gdzie różnica na niekorzyść naszej szkoły wynosi 1,3% (2,3% – 4,0%)”. 
Rozwijała się działalność kół i organizacji szkolnych. Samorząd szkolny pod 
opieką Teresy Jaworskiej przygotowywał cotygodniowe apele. Do SKO należeli 
uczniowie klas II–VI z opiekunką Sylwią Zalewską. Za dekorację szkoły w miesiącu 
oszczędności (październiku) członkowie zdobyli III miejsce i nagrodę 500,00 zł. Do 
szkolnego koła TPPR należeli wszyscy uczniowie klas V–VIII. Pod kierunkiem Anny 
Falfus organizowali akademie i konkurs języka rosyjskiego. Zebrania członków koła 
odbywały się w soboty, na dwóch godzinach lekcyjnych. Dziewczęta z SKS, pod 
opieką Wandy Nowak, zajęły II miejsce w piłce siatkowej o mistrzostwo Wołomina, 
natomiast chłopcy w piłce koszykowej uplasowali się na I miejscu w Wołominie, 
a w piłce nożnej na IV miejscu w rejonie (opiekun Mieczysław Rosłan). Założyli 
kronikę „Moskwa – 80”. Do najaktywniejszych modelarzy pod kierunkiem Danuty 
Boruc należeli Marek Godlewski z VIII a i Darek Szymanowski z VI a. Natomiast 
w Kole Matematycznym pod opieką Tamary Syczewskiej, wyróżniał się Tomek 

01.09.1978–31.08.1979
Powitanie nowego roku szkolnego odbyło się 1 września o godzinie 8.00 dla uczniów 
klas V–VIII, o godzinie 10.00 dla uczniów klas II–IV, o godzinie 10.30 dla uczniów 
klas I i klasy przedszkolnej. Naukę w 22 klasach rozpoczęło 670 uczniów oraz pracę 
33 nauczycieli: Teresa Bartnik (wychowanie muzyczne), Danuta Boruc (zajęcia 
praktyczno-techniczne), Magdalena Chwalińska (język polski), Barbara Cwela 
(logopeda), Jadwiga Czaplicka (biologia), Teresa Gontek (matematyka), Maria 
Góra (wych. klasy I c), Jadwiga Góralczuk (wychowanie plastyczne), Anna Falfus 
(język rosyjski), Janina Jakubowska (wychowawca świetlicy), Władysława Jezierska 
(kierownik świetlicy), Teresa Jaworska (chemia), Danuta Jezierska (biblioteka 
szkolna), Teresa Kapaon (biologia), Stanisław Kułak (matematyka, dyrektor szkoły), 
Jadwiga Mierzejewska (matematyka), Edwarda Nowak (język polski), Wanda Nowak 
(wychowanie fizyczne), Barbara Olszak (wych. klasy II a), Janina Pacholczyk 
(pedagog szkolny), Leszek Piotrowski (historia), Mieczysław Rosłan (wychowanie 
fizyczne), Marianna Skwarzec (fizyka), Janina Snopkiewicz (wych. klasy I a), Tamara 
Syczewska (matematyka), Czesław Tenderenda (geografia), Halina Wardaszko 
(język polski), Wanda Wiktorko (język rosyjski, zastępca dyrektora), Władysława 
Wojdygo (wych. klasy II b), Jadwiga Wojtkowska (język polski, wych. klasy I b), 
Bogumiła Wytrykus (język polski), Bożena Zalewska (gimnastyka korekcyjna), 
Sylwia Zalewska (wych. klasy III b). Wychowawczynie klas I pracowały 24 godziny 
tygodniowo oraz przez 6 godzin tygodniowo prowadziły zajęcia wyrównawcze.  
W klasach II i III uczniowie mieli po 25 godzin tygodniowo. Podczas inauguracji 

Rok szkolny 1978/1979, uczniowie klasy I b z wychowawczynią Jadwigą 
Wojtkowską. Fot. ze zbiorów Jadwigi Wojtkowskiej, Wołomin
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dotychczasowe wskaźniki. 658 uczniów otrzymało promocję do następnej klasy  
i ukończyło szkołę, siedmiu pozostało na rok następny w tej samej klasie. 
Najlepszymi uczniami np. w klasie III c byli: B. Krzyżanowska, R. Jabłoński, 
Dariusz Woźniak, E. Lach i A. Gawryś, a w VII b: Katarzyna Słomczewska, Elżbieta 
Pazerska, Mariola Radzio i Andrzej Pierzchała.
Członkowie Rady Pedagogicznej ocenili pracę Samorządu Uczniowskiego jako 
bardzo dobrą, aktywniejszą w porównaniu z latami minionymi. Zwrócono szczególną 
uwagę na opiekę nad klasami młodszymi, zagospodarowanie sal lekcyjnych 
przez poszczególne klasy, opiekę nad boiskiem i zieleńcami wokół szkoły. Sekcja 
porządkowa zorganizowała konkurs dyżurów uczniowskich. Na terenie szkoły 
odbyła się loteria fantowa oraz kiermasz książkowy. Sekcja naukowa zorganizowała 
stałą pomoc koleżeńską uczniom mającym trudności w nauce. Rada Samorządu 
Uczniowskiego czuwała nad organizacją imprez i uroczystości szkolnych dbając  
o należytą oprawę plastyczną i programy. Organizowała apele szkolne informujące 
młodzież o bieżących wydarzeniach w szkole, mieście i kraju. Opiekunka samorządu 
Teresa Gontek wyróżniła klasę VIII b za największy udział w pracach tej organizacji.
Działalność ZHP przedstawiła szczepowa dh Jadwiga Mierzejewska. Szczep 
liczył 9 drużyn zuchowych i 3 drużyny harcerskie. Pracę rozpoczęto realizując 
zadania Harcerskiego Startu 1978/1979. Podjęto współzawodnictwo Ruchu 
Sztandarowego. Odbyła się akademia z okazji 35 rocznicy powstania Ludowego 
Wojska Polskiego poprzedzona konkursem wiedzy o LWP. Harcerze wzięli udział 
w capstrzyku i złożyli kwiaty przy pomniku „Bohaterom Ziemi Wołomińskiej 
poległym w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939–1945” (na placu  
1 Maja w Wołominie), zorganizowali akademię z okazji Dnia Nauczyciela. Zuchy 
wzięły udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO”. W drużynach 
harcerskich przeprowadzono konkurs „Zastęp bez dwójki”. Harcerze pomagali przy 
narodowym spisie powszechnym. Na uroczystym zakończeniu roku harcerskiego 
zorganizowanym przez Komendę Hufca nadano stopnie instruktorskie i wyróżniono 
pracę drużyny zuchowej „Słoneczny Blask” i drużyny harcerskiej „Korab”.
Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności scharakteryzowała Sylwia Zalewska. 
Do najlepiej oszczędzających należeli uczniowie klas III b, II a, III c, I a, V a, IV a, 
VI a. Pieniądze wpłacane przez dzieci były odprowadzane do PKO. Członkowie 
SKO zachęcali kolegów do oszczędzania poprzez okolicznościowe dekoracje, 
apele popularyzujące idee oszczędzania nie tylko pieniędzy ale także sprzętów 
szkolnych, podręczników itp.
Członkowie Ligi Ochrony Przyrody z opiekunką Janiną Snopkiewicz uczestniczyli 
w obchodach 50 rocznicy powstania tej organizacji w Polsce i 10 rocznicy jej 
działalności w Wołominie.
Kółko polonistyczne prowadziła Halina Wardaszko a matematyczne w klasach VIII 
Teresa Gontek, w klasach VII Tamara Syczewska. Na wyróżnienie zasłużyli Tomek 
Rozbicki i Paweł Stolarczyk.

Rozbicki, Paweł Stolarczyk i Jacek Rutkowski. Kółko Polonistyczne prowadziła 
Halina Wardaszko, bibliotekę szkolną Danuta Kędzierska, zespół wyrównawczy 
Barbara Olszak, świetlicę Władysława Jezierska.

06.04.1979
Podczas posiedzenia szkoleniowej Rady Pedagogicznej zebrani wysłuchali referatu 
Janiny Snopkiewicz na temat „Postępowanie z uczniem trudnym”, która w sposób 
interesujący przedstawiła przyczyny trudności wychowawczych i niepowodzeń  
w nauce uczniów na różnych szczeblach szkoły podstawowej.
Utworzono komisję zajmującą się kierowaniem uczniów do szkół ponadpodstawowych, 
której członkami zostali Teresa Gontek, Teresa Jaworska, Czesław Tenderenda   
i Janina Pacholczyk. Obowiązywała wówczas „Instrukcja w sprawie przyjęcia 
kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, techników po 
zasadniczej szkole zawodowej, policealnych studiów zawodowych oraz szkół dla 
pracujących”.

04.1979
W związku z miesiącem pamięci narodowej uczniowie obejrzeli film pt. „Hubal”. 
W szkole dekorowano klasy i hole, organizowano apele, pogadanki, spotkania  
z weteranami.

28.04.1979
Uczniowie klas IV uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, zwiedzili Cytadelę  
i Palmiry, Zaporę w Dębem i Zalew Zegrzyński.

01.05.1979
Obchody święta 1 Maja miały bardzo uroczysty charakter. Szkoła udekorowana 
została flagami i transparentami, klasy kwiatami i chorągiewkami.

15–16.05.1979
W dwudniowej wycieczce do Opinogóry, Płocka i Czerwińska uczestniczyli 
uczniowie klas VI.

18.05.1979 
Uczniowie klas V brali udział w wycieczkach jednodniowych. 18 maja – do Czerska, 
Mniszewa–Studzianek, Warki i Winiar; 22 maja – statkiem z Warszawy na Zalew 
Zegrzyński i 6 czerwca - do Żelazowej Woli, Łowicza, Arkadii i Nieborowa.

04.06.1979
Zakończenie roku szkolnego 1978/1979. Dyrektor wyraził uznanie dla pracy 
dydaktyczno–wychowawczej nauczycieli. Wyniki klasyfikacji przekroczyły wszystkie 
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Szkolne Koło PCK z opiekunką Marią Górą prowadziło zbiórkę pieniężną na cele 
organizacji (zebrało 263 zł.), apteczkę szkolną i pomoc doraźną, propagowało 
wśród młodzieży zasady higieny w celu ochrony zdrowia.
Uczniowie na zajęciach Koła TPPR, pod okiem Anny Falfus, doskonalili swoje 
umiejętności w zakresie języka rosyjskiego poprzez czytelnictwo czasopism  
i korespondencję z młodzieżą z ZSRR. W wyniku tej pracy uczennica M. Zonik 
zajęła I miejsce w konkursie recytacji poezji i prozy radzieckiej oraz I miejsce  
w konkursie języka rosyjskiego w rejonie Wołomin, w nagrodę wyjechała do ZSRR 
pociągiem przyjaźni.
Danuta Boruc opiekowała się kółkiem zajęć praktyczno-technicznych, na które 
uczęszczało 12 chłopców z klas VI a i VIII a. Uczniowie wykonali modele samolotów 
i statków w oparciu o wskazówki i rysunki zamieszczone w „Małym Modelarzu”. 
Na zakończenie roku szkolnego zorganizowana została wystawa prac, którą 
zwiedzali uczniowie z całej szkoły, rodzice, władze oświatowe. Najaktywniejszymi 
modelarzami byli Marek Godlewski z klasy VIII a i Darek Szymański z klasy VI a.
Chór szkolny pod opieką Teresy Bartnik był jedną z najbardziej aktywnych grup 
uczniowskich w szkole. Zajęcia odbywały się w czwartki. Uczestniczyło 43 
uczniów z kas: V b, VI a, VI b, VIII a. Chór brał udział we wszystkich akademiach, 
porankach organizowanych w szkole, a także w przeglądzie chórów szkolnych 
zorganizowanym w regionie.
Dla podniesienia wyników w nauce po raz pierwszy w szkole odbywały się zajęcia 
wyrównawcze dla uczniów klas I i II, które prowadziła Barbara Olszak.
Kierowniczka świetlicy Władysława Jezierska wspólnie z uczestnikami aktualizowała 
dekoracje, uczniowie odrabiali lekcje, korzystali z gier, i z posiłków. Na choinkę 
otrzymali słodycze o wartości 100 zł., a na Dzień Dziecka z funduszu TPD lody.
Danuta Kędzierska dbała o wzbogacanie biblioteki w nowe książki, współpracowała 
z aktywem bibliotecznym i łącznikami klasowymi. W wyniku tej pracy np. uczniowie 
klas IV–VIII przeczytali średnio po 25 książek. Najwięcej uczniowie klasy V a – 1183 
książek, tj. średnio 33 książki.
Rok ten był pierwszym w działalności pedagoga w szkole. Funkcję tą pełniła Janina 
Pacholczyk koncentrując się na poznawaniu środowiska i warunków życia uczniów. 
Szczególną opieką objęte zostały dzieci z rodzin alkoholików, samotnych matek, 
mające trudności w nauce i sprawiające trudności wychowawcze. Prowadzone były 
rozmowy z rodzicami i wizyty domowe. Nawiązany został kontakt z inspektorem 
d/s nieletnich, Milicją Obywatelską, Sądem Rodzinnym, Poradnią Wychowawczo-
Zawodową, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Polskim Komitetem Pomocy 
Społecznej, działem służb społecznych Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie. 
Sąd Rejonowy w oparciu o interwencję szkoły wszczął postępowanie opiekuńcze  
w stosunku do 11 uczniów, pięciu umieszczono w domu dziecka, dwóch w zakładzie 
wychowawczym, pozostali otrzymali dozór kuratora.

Pracę i osiągnięcia sportowe przedstawił Mieczysław Rosłan prowadzący zajęcia 
Szkolnego Klubu Sportowego z chłopcami. W zajęciach udział brało 46 chłopców. 
Ich osiągnięcia to: III miejsce w ćwierćfinałach na Warszawskiej Olimpiadzie 
Młodzieży, IV miejsce siatkarzy w rejonie Wołomin, XXI miejsce w mini koszykówce 
w wiosennym turnieju w Warszawie. W biegach przełajowych w Warszawie  
W. Pomerynko zajął XI miejsce a Artur Rutkowski XX miejsce. Wyniki lekkoatletyczne 
przedstawiały się następująco: Robert Wiaderny VIII miejsce w pchnięciu kulą  
w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży, Tomek Rozbicki XII miejsce w biegu na 200 
metrów przez płotki a Witek Opara XIX miejsce. Artur Rutkowski zajął XX miejsce 
w biegu na 1000 metrów. 16 chłopców wzięło udział w Biegowej Sztafecie Pokoleń, 
a 8 w uroczystościach zakończenia XII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Wanda Nowak prowadziła zajęcia sportowe z dziewczętami. Zespół liczył 40 osób. 
Dużym osiągnięciem było zdobycie brązowego medalu w biegu na 1200 metrów 
przez uczennicę Ewę Górską. W koszykówce dziewczęta zdobyły mistrzostwo  
w rejonie i VIII miejsce w województwie.
O pracy SKKT poinformował Czesław Tenderenda, jednocześnie zwrócił uwagę na 
sprawy wychowawcze związane ze zwiedzaniem muzeów, parków itp. ponieważ 
uczniowie niejednokrotnie zachowują się niewłaściwie.

1979 r. Rozgrywki piłki koszykowej szczebla rejonowego na stadionie „Huragan” 
w Wołominie. Od lewej Benedykt Kaczorek – sekretarz Szkolnego Klubu 

Sportowego; Ryszard Ludwiniak, Wanda Nowak – nauczycielka wychowania 
fizycznego, opiekunka SKS dziewcząt; uczennica Kasia Grochowska. 

Fot. ze zbiorów Wandy Nowak, wyk. fot. Jacek Brzuszczyński
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Irena Rybak

Wołomiński Pies Misiek

Słynny przed laty pies z Wołomina wabiący się Misiek też doczekał się 
wierszowanej opowieści. To niebywale mądre i wspaniałe zwierzę przez długi czas 
było nierozerwalnie związane z historią miasta. Znali go wszyscy mieszkańcy.

Jeździł koleją, chadzał na targ wołomiński, a także często w niedzielę do Kościoła 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołominie. Fascynował swym zachowaniem  
i niebywale mądrym spojrzeniem. Niech zatem jego historia także znajdzie swe 
miejsce na kartach Rocznika Wołomińskiego. Ta opowieść to hołd dla wspaniałego 
Misia „Szeryfa”. Zdjęcie psa jest autentyczne. Zostało zrobione przez autorkę 
opowieści Irenę Rybak w Wołominie, przed blokiem 9 na ulicy 1 Maja. Oto historia 
Misia Szeryfa z Wołomina.

08.06.1979
Puławy, Kazimierz Dolny i Nałęczów zwiedzili uczniowie klas VII.

12.06.1979
We wtorek 12 czerwca o godzinie 15.00 wszyscy uczniowie klas VIII uroczyście 
pożegnali szkołę. 

13.06.1979
Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV–VII zorganizowano o godzinie 8.00  
w sali gimnastycznej, natomiast najmłodsi z klas O–III spotkali się z wychowawcami 
o godzinie 10.00 w swoich salach.

16.08.1979
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej inaugurującej następny rok szkolny referat pt. 
„Rola wychowania plastycznego i technicznego w życiu dziecka” wygłosiła Jadwiga 
Góralczuk – nauczycielka plastyki, która zobowiązała się pomagać wychowawcom 
w estetycznym urządzaniu pomieszczeń szkolnych.

Bibliografia:
Księga protokołów Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie w latach 1976–1979, 
s. 83–152.
Księga protokołów Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołominie w latach 1979–1981, 
s.1–33.

Zakończenie roku szkolnego 1978/1979, Basia Syczewska otrzymuje nagrodę 
od dyrektora szkoły Stanisława Kułaka; pierwsza z lewej zastępca dyrektora 

szkoły Wanda Wiktorko. Fot. ze zbiorów Tamary Syczewskiej-Kozłowskiej
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Boś nie byle kiep, lecz tęga głowa.  
Chcę, byś w Wołominie szeryfował.  
W tym mieście zostaniesz burmistrzem - 
No, uśmiechnij się do mnie swym pyskiem.
Obudziła się psina spłakana,  
Dziwna moc jej została dana.  
Drapiąc się po zziębniętym grzbiecie - 
Myśli: to nie sen to jawa przecież.
Rano do Wołomina wyruszę,  
Swoje włości obejrzeć muszę.  
Dobrzy ludzie mi zginąć nie dadzą,  
Nakarmią i biedzie zaradzą.
Nasz pieseczek do pociągu zgrabnie wsiadł;  
W „Warsie” pyszne śniadanko zjadł.  
A na dworcu w Wołominie wiwaty:  
Zleciały się pieski, psu-braty.
Witaj nasz burmistrzu psi kochany!  
Szeryfem bądź nam nazwany.  
Zapraszamy cię na kości i wodę,  
Pokażemy ci miejską przyrodę.
Wszystkim mieszkańcom Wołomina - 
Też podoba się dzielna psina.  
Niejeden z nich ma ochotę,  
By mieć go w obejściu, za płotem.
Lecz Szeryf jest nieugięty! 
Na nic przekupstwa, przekręty!  
On wolność ukochał szczerze,  
I żadnych psich łapówek nie bierze!
W niedzielę na mszę świętą bieży,  
W kościele sobie poleży...  
Myśli o swoim zmarłym panu,  
I o misji, jaką mu dano.
Koncerty organowe kochał szczerze,  
Słuchał ich z uwagą. Mądre zwierzę.  
Leżał przed prezbiterium na podłodze  
I fantazji swej popuszczał wodze.
Księża na Szeryfa zerkali,  
Nigdy go z Kościoła nie pognali.  
Żadne miasto nie miało psa takiego,  
To Wołomin stał się domem jego.

Opowieść o Szeryfie z Wołomina

Pies to wierny przyjaciel człowieka .  
Z utęsknieniem na powrót pana czeka.  
Gdy go zbraknie - psina moi mili - 
Nigdy nie zapomni dobrych chwili.
W Tłuszczu na ulicy Iksowej  
Mieszkał sobie pies maści płowej.  
Mądry kundel zwiedzał ze swym panem  
Okolice miasta nieznane.
Bywali na targu w Radzyminie,  
Często też gościli w Wołominie.  
Do Zielonki, Ząbek zaglądali,  
A w niedzielę w kościele bywali.
Kundys bardzo kochał pana swego,  
Stale wiernym towarzyszem był jego.  
Autobusem i pociągiem jeździł z nim - 
Dni w szczęściu płynęły w życiu psim.
Lecz co dobre, bardzo szybko kres swój ma.  
Zginął pan; czy ktoś przygarnie jego psa?  
Płacze zwierzę, nad grobem wyje stale.  
I cmentarza nie opuszcza wcale.
Kiedy psina przy grobie zasnęła -
We śnie pana ręka go musnęła.
I przemówił on do niego tak:
Nie siedź tutaj, ale ruszaj sobie w świat.
Tyś był piesku, niczym młodszy brat.  
Otrząśnij się, bądź zuch i dzielny chwat.  
Mądre ślepia i wielkie serce masz - 
Więc wśród ludzi radę sobie dasz.
Mnie odwiedzaj w roku jeden raz.  
Kiedy Wszystkich świętych przyjdzie czas.  
Wtedy znów schyl łeb nad grobem mym - 
A ja cię napełnię duchem swym.
Wiesz, jest takie jedno miłe miasto;  
W którym słońce pieskom świeci jasno.  
Lecz panuje tam wśród zwierząt chaos wielki;  
Ty zaprowadź tam porządek wszelki.
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Szeryf cieszy się szacunkiem psów i ludzi! 
Dziś jest stary i rzadko się trudzi. 
Wszyscy, którzy przechodzą obok niego -
Traktują go jak druha dobrego.
I ja kiedy tylko go spotkam
Jest to dla mnie chwila bardzo słodka.
Ileż przeżyć widać w jego wzroku,
Gdy podniesie łeb w wieczornym mroku.
Obecnie Szeryf z Wołomina  
To staruszek, siwej sierści nań gęstwina.  
Burmistrz miasta też tego psa ceni.  
Wolności mu na schronisko nie zamieni!
Koło bloku numer dziewięć psina mieszka,  
Obok niego rezyduje kot koleżka.  
A ulica Pierwszego Maja w Wołominie - 
Z dobrych ludzi w całym mieście słynie.
Karmią zwierzę, pieszczą i hołubią.  
Nawet mięso drobno mu poskubią.  
Dadzą kaszę, dzieci rzucą mu batona - 
Ot i moja opowieść skończona.
Jaki morał z tej historii wypływa?  
W życiu moc chwil złych i dobrych bywa.  
A posłuszna, wierna słowom pana psina - 
Jest symbolem i szeryfem Wołomina.
I tak trwało przez długie lata ślicznie.  
Dnia pewnego skończyło się tragicznie!  
Inny pies pełen złości, okrucieństwa,  
Wnet przyczynił się do Szeryfa odejścia!
Smutek zapanował w Wołominie!  
Dotąd żal jest po szlachetnej psinie.  
Kiedyś we śnie Szeryf przybiegł do mnie  
Swym zjawieniem się ucieszył mnie ogromnie.
Szczeknął: przekaż mieszkańcom Wołomina,  
Iż już w Niebie jest ich wierna psina!  
Razem z panem swym - w Raju spaceruję,  
Ze spotkania po latach się raduję.
Ja Szeryf pozdrawiam moje miasto  
Niech w nim pieskom słonko świeci jasno.  
Przyjaciele najwierniejsi to zwierzęta  
Bardzo proszę, by o tym pamiętać!

W tygodniu, gdy targowe dni - 
Przy straganach, gdzie mięso tkwi.  
Tu rzeźnicy dobrze go znają,  
I z ochotą pyszne kąski dają.
Dobrze wie nasza mądra psina,  
Kiedy jechać do Radzymina.  
Do Zielonki, Ząbek też spieszy,  
Z obfitego jadła się cieszy.
Konduktorzy pod wąsem się śmieją:  
Mądry Szeryf - umie jeździć koleją.  
Ach, zobaczcie, ten pies ma ludzki wzrok;  
Jego uśmiech rozjaśnia nocy mrok.
Często leżał przy biletowej kasie  
I podróżnych podziwiał w pełnej krasie.  
Czasem ktoś nadepnął go niechcący,  
Szeryf wzrok podnosił nań proszący.
Nigdy pies nie ugryzł nikogo.  
Kłów nie szczerzył i nie patrzył srogo. 
Niektórzy przesuwali mu łapkę,  
I dawali smaczną kanapkę.
Z Radzymina wracał szeryf autobusem,  
Także autem, co było luksusem.  
Doktor Zdzisław Socjusz samochodem  
Podwoził go czasem mimochodem.
Kiedy jechał do swoich pacjentów - 
I zobaczył psa za jednym z zakrętów,  
Zatrzymywał się i do środka go zapraszał,  
Zwierzak jechał myśląc sobie dobra nasza!
Psina uwielbiała wprost słodycze,  
Choć kalorii w nich ja wprost nie zliczę.  
Pociągiem do Zielonki szeryf gnał,  
Gdy ochotę na lody, pączki miał.
Oblizywał się różowym jęzorem,  
Zjadał smakołyków porcje spore.  
Podał łapę, pomerdał ogonem,  
Najedzony ruszał w swoja stronę.
Szedł chodnikiem, nie znał wcale trwogi.  
Psu żadnemu nie ustąpił z drogi,  
Wszak to jemu posłuszeństwo się należy.  
Miał uznanie psich kompanów, psiej młodzieży.
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Czas goni!

Czas zacząć remanenty życiowe
„przydasiów” trochę wytrzebić,
by do ważnych rzeczy się przebić,
zostawić porządek po sobie. 
Tu się zaczną odwieczne dylematy
w takich wyborach stałe tematy.

Bo co zrobić z setkami zaproszeń,
pozdrowień z podróży po świecie
na kolorowych kartkach, czy wiecie?
Świątecznych życzeń od wielu ludzi
czy były szczere, czy nie, kto to wie?
W dobrych słowach zapisane wtedy
mają wartość dziś i na przyszłe dni.

Dziesiątki wycinków prasowych,
artykułów licznych, których treść
dziś ważna, jutro niewielu poruszy,
dla mnie była cierniem lub drogowskazem,
opinią, sądem, który wzruszał,
trącał struny czułe, zapadał w duszy.

Spłoną w kominku i z popiołem po świecie
rozsypią się ich treści, wrócą w myślach 
i sądach nowych pokoleń, w świeżych serdecznych 
słowach o miłości, przyjaźni, patriotyzmie,
zabrzmią w nowej pieśni, nic nowego pod słońcem.
Więcej się nie da wymyślić – od dziś mniej zbierać
i własne sądy wokół nas uściślić.  

Taki pies to zwierzak całkiem zabytkowy,  
W sercach ludzi pomnik jego już gotowy.  
Pod nim napis „Oto Szeryf z Wołomina  
Najwspanialsza w kraju super Psina”.
O historii Szeryfa koty mruczą,
Małe pieski od dużych się jej uczą.
Nasz Wołomin jest z Szeryfa bardzo dumny!
We wspomnieniach wciąż żyje pies rozumny...

Pies „Misiek-Szeryf” przed blokiem nr 9, na ul. 1-go Maja. 
Fot. Irena Rybak
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2012 r.
Ukłon Matce

Gdy przejeżdżam lub przechodzę,
ukłon składam gest dziękczynienia
patronce mego Kościoła Matce Bożej.
Każda kapliczka z Jej wizerunkiem
jest symbolem świątecznym dla wielu ludzi,
mnie dźwięk dzwonów Jej kościoła
do codziennych obowiązków budzi.

Łagodny uśmiech na Jej twarzy, wybaczający
troskliwy gest, w potrzebie przyciąga moje
myśli do Jej opiekuńczych ramion
wylanych za nas perłowych łez.

Jej mądrość pramatczyna zawsze
pomoc ludzkim dzieciom niesie, przez
tyle pokoleń, wszystko rozumie, nie dziwi się,
o nic nie pyta, nie wypomina życiowych zakrętów.

Nasze czyny dają powód bólu i rozpaczy,
jednym jej gestem serca z granitu skruszą,
Jej łzy nim cudownie je anielskie skrzydła osuszą,
zawisną sznurem pereł jako votum dziękczynne
w którymś z Jej licznych domów, już niewinne.

Uśmiech wyrozumiałości pojawi się na Jej twarzy,
pogrozi nam lekko palcem, wybaczy, pozwoli marzyć.
By wzmocnić naszą wiarę, zaprosi do swego
bezpiecznego domu, nie odmówi matczynego 
wsparcia nigdy nikomu.

Czekam

Całe życie w poczekalni z walizkami wspomnień.
Ciągle czekam na kogoś, na coś, przez to może
rzadko wsiadam do pociągu zdarzeń, 
krótkie przystanki na małych stacjach,
mili podróżni, choć bywają różne i różni.

Wracam, by czekać na czyjś uśmiech,
pomocną dłoń, kogoś opinię czy radę.
Czekałam na swoją dorosłość, dzieci, wnuki,
na pomyślność wszystkich dni i wydarzeń.

Przesiadam się do pociągów, które nie wiozą
do życiowych decyzji, po zdrowie dla mnie i bliskich,
czuwają nade mną troskliwe Anioły,
towarzysze wyborów w tych podróżach,
dzięki Nim rzadko zbaczam z drogi,
nie odjeżdżam zbyt daleko, bo tam
może być dziejowa burza czy zbyt wysokie progi.

Czekam, czekam z planami podróży,
która mnie zawiedzie do miejsca marzeń.
Czy na pewno, na pewno to się zdarzy?
Niby czekam na pociąg do mojego „Hogwartu”
na peronie 9 i 3/4, ale się nie śpieszę,
może mój nie odjeżdża dziś.
   
Przecież nie znam dnia ni godziny odjazdu,
korzystam więc póki mogę na poczekalni życia,
wypatrując ciekawych podróżnych i zdarzeń.
Pilnuję wspomnień bliskich, znajomych, baczę na ich bagaże,
czasem ze mną im po drodze, a świat zachwyca.

Nie spóźnimy się na pewno, więc według własnych
rozkładów żyjmy, do zobaczenia w podróży. 
Może jeszcze się zdarzyć ciekawa przygoda,
lecz nie przesiadajmy się byle gdzie, z byle kim
na koniec podróży wspomnień i czasu szkoda.

„Wciąż się na coś czeka,
na coś, co nie chce przyjść.
Może dziś, może jutro?”      
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9 września 2005 r. (dla Róży)
Kolorowa jesień

W pierwszy dzień jesieni niebo 
płonie z porannym brzaskiem.  
Skrada się z chłodem i skąpym 
deszczem jesień, jesienna jesień.

Gwiżdże wiatrem w koronach
drzew na gałązek palcach,
w każdy ranek nową kreację
barwną wymyśla kapryśna elegantka.

Pelerynę kolorową co dzień
nową przywdziewa, uszczknie na nią 
po kilka liści z każdego drzewa
w różnych kolorach i kształtach.

Tak się będzie ozdabiać koralami 
jarzębin, dereni i głogów, coraz
bardziej królewskie barwy złota
i purpury zakładać, aż ogołoci z liści
wszystkie drzewa około listopada.  

„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Danuta Michalik

Franciszek Wodiczko

Wodiczkowie to rodzina z tradycjami, której członkowie 
łączyli wszechstronne wykształcenie i zaangażowanie 
społeczne z talentem artystycznym, byli dyrygentami 
orkiestr wojskowych, strażackich, a także wielkich orkiestr 
symfonicznych, jednocześnie pracowali jako nauczyciele, 
pisali podręczniki, artykuły do czasopism, angażując się 
również w działania na rzecz lokalnych społeczności,  
w których się osiedlali.

W Izbie Muzealnej w Wołominie udokumentowane 
są losy czterech pokoleń Wodiczków. Ten bogaty zbiór 
różnych dokumentów, wzbogacony o wspomnienia 
członków rodziny i sąsiadów, pozwolił na odtworzenie drogi życiowej Franciszka 
Wodiczki.

Wodiczkowie przybyli na tereny polskie z Czech, w drugiej połowie XIX wieku. 
Trudno jest wskazać jednak dokładną datę. Były to czasy, gdy Polski nie było na 
mapie Europy, nie istniały również Czechy jako odrębne państwo. Wacław Wodiczko, 
jako kapelmistrz, wędrował z orkiestrą wojskową po Europie i, jak twierdzi Jerzy 
Waldorff w  „Diabłach i aniołach”, dyrygował orkiestrami na Węgrzech i w Rosji.1

Wacław Wodiczko, syn Józefa, zapisywany w dawnych dokumentach Królestwa 
Polskiego czasem jako Waclav Wodička, urodził się w roku 1857 we wsi 
Tiechłowicze, w parafii Lipszańskiej. Jego drugi ślub odbył się w Zamościu w 1885 
roku. Starszy podoficer orkiestry wojskowej Tulskiego Pułku, dwudziestosiedmioletni 
wdowiec, na swoją drugą żonę wybrał młodą, osiemnastoletnią Annę Stopczyńską, 
która, mieszkała z rodzicami we wsi  Nowa-Osada, obecnie dzielnica Zamościa.

 Tak wspomina Wacława Elżbieta Messaoudi: „Mojego prapradziadka Wacława 
znam tylko z opowiadań, szczególnie mojej Mamy, bo kiedy była dzieckiem, często 
rodzice pozostawiali ją pod opieką Wacława, który to, jak wspominała Mama, 
klął po czesku jak szewc...! Wtedy nie mieszkali w Wołominie, tylko w jakiejś 
Choszczówce […]”2

Wiemy, że pierwszy syn Wacława, jedyne dziecko z jego pierwszego małżeństwa 
- Franciszek, urodził się w 1882 roku, w Zamościu. Po śmierci matki  wychowywany 
był przez ojca i jego drugą żonę Annę.

1 Jerzy Waldorf, Diabły i anioły, Kraków 1988 r.
2 List Elżbiety Messaoudi do Danuty Michalik z dn.10 lutego 2009 r. - w zbiorach Izby Muzealnej w Wołominie
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znajdująca się w zbiorach Izby Muzealnej w Wołominie, podpisana słowami: 
„Pamiątka tułaczki kolejarzy w Ekaterynosławiu 1915−1918”. W rosyjskojęzycznym 
zaświadczeniu wydanym przez Dnieprowskie Warsztaty w 1918 roku czytamy: 
„Kulturalno-Oświatowa Sekcja Profesjonalnego Związku Majstrów i Robotników  
w Dnieprowskich Warsztatach zaświadcza, że Franciszek Wodiczko syn Wacława 
od połowy 1915 do połowy 1918 roku jako kapelmistrz pilnie i ze znajomością 
muzyki wypełniał swoje obowiązki, wspaniale zorganizował orkiestrę dętą, jak  
i smyczkową, ciesząc się sympatią całej publiczności uczęszczającej na spektakle  
i bale. Kapelmistrz Wodiczko jest wspaniałym towarzyszem, z nikim nie 
stwarzającym konfliktów, człowiekiem w wysokim stopniu zdyscyplinowanym  
i taktownym. Wodiczko to nietuzinkowy dyrygent operetkowy i kierownik chóru”5 

Koniec I wojny światowej to odzyskanie niepodległości przez Polskę, ale też  
i nowa wojna – z Rosją radziecką, w której udział brał najstarszy syn Franciszka, 
Eugeniusz. Część dokumentów rodzinnych wywiezionych w 1918 roku do Rosji, 
nigdy nie wróciła. Sytuacja w kraju jednak się powoli normowała. W 1918 roku 
Franciszek Wodiczko wstąpił do Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych 
RP, koło miejscowe Warszawa-Praga. 27 października 1920 roku w Warszawie na 
świat przyszło najmłodsze dziecko Franciszka i Anny – Jerzy.

Lata dwudzieste przyniosły budowę nowej Polski, jej struktur, przemysłu i rozwój 
polskiej kultury. Warszawa rozkwitała, a Polaków przepełniał entuzjazm wynikający 
z samodzielnego budowania niepodległego kraju po ponad stu dwudziestu latach 
obcych rządów. W 1925 roku, w święto 3 Maja, Franciszek Wodiczko został 
zaproszony na uroczystości „do Belwederu, na rewję, do teatrów” i tego samego 
dnia otrzymał Medal 3 Maja z legitymacją przypieczętowaną przez Komisariat 
Rządu na miasto stołeczne Warszawa. 

W 1927 roku Franciszek Wodiczko zamieszkał wraz z rodziną na osiedlu 
Choszczówka (ówcześnie gmina Jabłonna, powiat warszawski), na którym mieszkał 
do 1935 roku. Od tego również roku rozpoczął służbę w straży pożarnej. W tym 
czasie przez sześć lat pełnił także obowiązki sołtysa. O zaangażowaniu Franciszka 
w sprawy społeczne Choszczówki świadczą słowa wójta gminy Jabłonna Józefa 
Morawskiego, który w zaświadczeniu z 6 grudnia 1938 roku, napisał:

„Zarząd Gminny w Jabłonnie niniejszym zaświadcza, że p. Franciszek Wodiczko 
– urzędnik P.K.P. zamieszkiwał w osiedlu Choszczówka gminy tutejszej od 1927 
roku do 1935 roku, zajmując w tym okresie przez 6 lat honorowo stanowisko 
sołtysa, przy czym w czasie piastowania tego stanowiska p. Wodiczko dał się 
poznać jako wzorowy i pełen inicjatywy administrator i dobry troskliwy gospodarz 
powierzonego sobie terenu.

W okresie swego urzędowania zorganizował Towarzystwa Przyjaciół Osiedla, 
Ochotniczą Straż Pożarną, Bibliotekę, nie ustając w zabiegach doprowadził do 

5 Dokument spisany w języku  rosyjskim z pieczątką Dnieprowskich Warsztatów, 1918 r. – w zbiorach Izby 
Muzealnej w Wołominie.

 Rodzina Wodiczków wkrótce zaczęła się powiększać o kolejne dzieci, jednak 
z Wołominem w późniejszych latach pozostanie związany tylko pierworodny syn 
Wacława - Franciszek.  

„Szczególne miejsce w moim sercu i pamięci zajmuje Dziadziuś Franciszek. 
Wysoki, szczupły dżentelmen z laseczką, lekko uśmiechnięty, proponuje mi spacer 
po Wołominie” – wspominała Franciszka Wodiczkę jego wnuczka, Maria Wodiczko-
Szańkowska.3

Franciszek, syn Wacława Wodiczki i Anny z Felklów, urodził w Zamościu  
6 września 1882 roku. W akcie urodzenia czytamy, że jego matka miała wówczas 
dwadzieścia dwa lata, a ojciec dwadzieścia pięć i był mieszkańcem Zamościa. 

Jako że Wacław Wodiczko był kapelmistrzem orkiestr wojskowych, nie dziwi fakt, 
że syn odziedziczył talent i zamiłowanie do muzyki. W latach mniej więcej 1890−1900 
Franciszek uczęszczał do Gimnazjum w Suwałkach. Jerzy Waldorff utrzymywał, że 
ukończył także klasę skrzypiec w warszawskim Instytucie Muzycznym.

Pierwsze doświadczenie zawodowe Franciszka Wodiczki, to dwuletnie 
zatrudnienie w Zarządzie Lasów Państwowych w Suwałkach. Następnie, od połowy 
1902 roku, Franciszek pracował w Kancelarii Warszawskiego Winnego Składu nr 1, 
a od 1907 roku w Kancelarii Gubernialnego Zarządu Akcyzy. 26 października 1902 
roku poślubił w Warszawie dwudziestoletnią Annę Gocławską, córkę Franciszka 
Gocławskiego i Marianny z domu Wałachowskiej, a po roku, w sierpniu, na świat 
przyszło pierwsze ich dziecko – syn Eugeniusz Walerian. 

Wydaje się, że były to szczęśliwe lata w rodzinie młodych Wodiczków – czasy 
przed I wojną światową, sprzyjały życiu rodzinnemu. Na świecie pojawiały się 
kolejne dzieci: w 1906 urodziła się córka Franciszka i Anny – Jadwiga, w 1908 
roku, w Warszawie na świat przyszła druga córka – Halina, a w 1911 roku w lipcu 
drugi syn Franciszka i Anny – Bohdan, który wiele lat później zasłynął w Polsce 
i na świecie jako wybitny dyrygent największych polskich i europejskich orkiestr.

Na kilka lat przed wybuchem wojny Franciszek rozpoczął pracę w Kolejach 
Państwowych. W niepodpisanym nazwiskiem, ale bez wątpienia jego życiorysie, 
opatrzonym datą 6 marca 1946 roku, Franciszek Wodiczko pisał: „Nauki pobierałem 
w Suwałkach, gdzie ukończyłem 6 klas Gimnazjum Państwowego, poczem od 1899 
r. do 1901 pracowałem w Zarządzie Lasów Państwowych w Suwałkach. Od 1901 r. 
do 1908 r. pracowałem z zarządzie akcyzy w Warszawie jako referent, a od 1908 
r. do 1939 r. na P.K.P. w charakterze kierownika Biura Personalnego Warsztatów 
Główn. Warszawa–Praga, gdzie pracowało około 4000 pracowników”4.

Lata I wojny światowej przyniosły ze sobą niepokój i tułaczkę. Część rodziny 
Wodiczków zesłano na Wschód w okolice ówczesnego Jekaterynosławia. Wyjechali: 
Franciszek, jego przyrodni brat Stefan i być może ich ojciec Wacław. Pamiątką 
tego wydarzenia jest fotografia przedstawiająca w medalionach polskich kolejarzy, 

3 Wspomnienia Marii Wodiczko- Szańkowskiej z dnia 20.11.2011 r. w zbiorach Izby Muzealnej w Wołominie
4 Oryginał dokumentu znajduje się w Izbie Muzealnej w Wołominie.
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złożyć W. Panu serdeczne podziękowanie – napisał w imieniu Komitetu Kolejowego 
Obchodu Święta Morza prezes Józef Siekierski, wicedyrektor Kolei Państwowych.  
I dodał: − Jednocześnie pozwalamy sobie prosić W. Pana o ofiarowanie i w przy-
szłości swojej współpracy dla pogłębienia w społeczeństwie zrozumienia dla spraw 
z morzem związanych.”8

W działalność na rzecz Ligi Morskiej i Kolonialnej Franciszek Wodiczko angażował 
się przynajmniej do 1938 roku. W 1937 roku pracował przy organizacji „Tygodnia 
Morza” oraz przy zbiórce na Fundusz Obrony Morskiej, za co pod koniec roku 
otrzymał kolejne podziękowanie. 16 sierpnia 1938 roku decyzją Naczelnych Władz 
Ligi Morskiej i Kolonialnej Franciszkowi Wodiczce została nadana wraz z dyplomem 
odznaka honorowa Ligi Morskiej i Kolonialnej – medal srebrny (pozłacany) XV-lecia 
Odzyskania Morza – „w dowód uznania za pracę w dziedzinie spraw morskich, 
kolonialnych i żeglugi śródlądowej”9.

Za zachodnią granicą narastały nastroje nacjonalistyczne, coraz wyraźniej 
głoszono hasła rasistowskie, antysemickie. Nieubłaganie zbliżała się wojna. Ale 
jeszcze przez chwilę sprawy szły zwykłym torem, jeszcze do września 1939 roku 
Polacy, a wśród nich i Wodiczkowie, cieszyli się niepodległą Polską, pracowali 
i otrzymywali podziękowania za swoją pracę – pisane piękną przedwojenną 
polszczyzną, jak na przykład to zaproszenie do warszawskiego ratusza: „Prezydent 
Miasta Stołecznego Warszawy ma zaszczyt zaprosić JWP. Wodiczko Franciszka  
o łaskawe przybycie dnia 20 czerwca 1936 r. o godz. 17 min. 30 na herbatę w salonach 
ratusza z okazji zakończenia 
roku szkolnego w miejskich 
szkołach i  p lacówkach 
oświatowo-pozaszkolnych”10

W 1937 roku Franciszek 
Wodiczko, członek straży 
pożarnej w Wołominie, 
otrzymał od Zarządu Okręgu 
Wojewódzkiego w Warszawie 
„znak za wysługę 10-ciu 
lat w służbie strażackiej”,  
w 1938 roku srebrny medal 
za długoletnią służbę od 
Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych w Warszawie, 

8 Dokument – w zbiorach Izby Muzealnej w Wołominie.
9 Liga Morska i Kolonialna powstała w 1930 roku. Głównym celem jej działalności była rozbudowa floty morskiej 

i rzecznej, a także pozyskanie terenów pod osadnictwo i kolonie dla Polski. Z inicjatywy Ligi zorganizowano 
zbiórkę środków finansowych i zbudowano okręt podwodny „Orzeł”. Liga wydawała czasopisma „Morze” oraz 
„Sprawy morskie i kolonialne”

10 Oryginał zaproszenia – w zbiorach Izby Muzealnej w Wołominie

planowej gospodarki budowlanej, do utrzymania osiedla w rękach chrześcijańskich, 
organizując wreszcie życie towarzyskie osiedla. To też wskutek wyjazdu p. Wodiczko 
z osiedla Choszczówka Zarząd Gminny traci jednego z najlepszych mieszkańców 
niezmordowanego montowniczego życia społecznego w tutejszej gminie.”6

Pod koniec 1928 roku Franciszek Wodiczko, zatrudniony w Warsztatach 
Głównych, w Warszawie-Praga jako starszy asesor, otrzymał od Dyrekcji Kolei 
Państwowych w Warszawie Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Lata trzydzieste to najbardziej pracowita dekada życia Franciszka. Praca 
społeczna w Choszczówce, zaangażowanie w działalność straży pożarnej, praca 
na kolei, a przy tym  pasja muzyczna. W roku szkolnym 1930−1931 Franciszek 
Wodiczko zorganizował orkiestrę dętą w Miejskiej Szkole Ogólnokształcącej Męskiej 
w Warszawie, Gimnazjum Humanistycznym 7-klasowej Szkoły Powszechnej  
w Warszawie przy ul. Odrowąża 68. Zajęcia prowadził bezpłatnie w wymiarze ośmiu 
godzin tygodniowo. Pod koniec 1931 roku pracował społecznie w charakterze 
okręgowego komisarza spisowego przy przeprowadzaniu drugiego Powszechnego 
Spisu Ludności Polskiej w powiecie warszawskim, za co w następnym roku otrzymał 
odznakę „Za ofiarną pracę”. Kontynuował nauczanie muzyki i prowadzenie orkiestry 
dętej jako przedmiotu pozaprogramowego w Miejskiej Szkole Ogólnokształcącej 
Męskiej w Warszawie „za remuneracją jak za 4 godziny tygodniowo”, na co 
dostał zgodę Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego. Pracował w szkole 
przynajmniej do 1934 roku. Jednocześnie nieprzerwanie, jako starszy asesor, był 
etatowym urzędnikiem PKP i zajmował stanowisko kierownika Kancelarii Głównej 
Warsztatów Warszawa-Praga. 24 lipca 1934 roku został powołany na opiekuna 
społecznego w miejscowościach: Płudy, Białołęka Dworska, Choszczówka 
Brzeziny Nowe, Michałów, Grabina, Szamociń, Tomaszew, Marcelin i Dąbrówka 
Grzybowska.7

W 1935 roku, na cztery lata przed wybuchem wojny, Wodiczkowie przeprowadzili 
się do Wołomina. I tu znów, podobnie jak wcześniej w Choszczówce, Franciszek 
Wodiczko szybko zaaklimatyzował się i rzucił w wir pracy społecznej. Był czynnym 
działaczem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie, prowadził Biuro Straży 
Pożarnej. Do 1938 roku zorganizował i wyszkolił orkiestrę straży pożarnej. W tym 
czasie też został przeszkolony w obronie przeciwgazowej na 10-godzinnym kursie 
elementarnym. 

Jako urodzony społecznik Franciszek zaangażował się w organizację Święta 
Morza oraz zbiórkę na rzecz Funduszu Obrony Morskiej. 11 listopada 1936 roku 
otrzymał podziękowanie za włożoną pracę od Ligi Morskiej i Kolonialnej Komitetu 
Kolejowego Obchodu Święta Morza Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej  
w Warszawie. „W uznaniu zasług, jakie W. Pan położył przy organizacji Święta 
Morza, oraz przy zbiórce na rzecz Funduszu Obrony Morskiej w rb. mamy zaszczyt 

6 Zaświadczenie zarządu Gminy Jabłonna-w zbiorach Izby Muzealnej w Wołominie.
7 Dokument z pieczęcią urzędową – w zbiorach Izby Muzealnej w wołominie

Zdjęcie rodziny Wodiczków, w środku Wacław 
Wodiczko - ojciec Francziszka, ok. 1910 r.
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pracownika”13 – zaświadczał Henryk Buzun, naczelnik Zbrojowni Państwowych 
Zakładów Uzbrojenia w Krakowie  w grudniu 1938 roku. A emerytowany inżynier 
Kazimierz Maciejewski, były naczelnik Parowozowni Warszawa-Praga, który 
współpracował z Franciszkiem w latach 1933−1936, pisał: „Ze swoich obowiązków 
p. Wodiczko wywiązywał się b. dobrze, wykazując dużo inicjatywy i bystrości 
w pracy, dla tego też moge go polecić jako solidnego, uczciwego i zdolnego 
pracownika”.14

W przededniu wojny, w czerwcu, Franciszek i jego żona Anna kupili od Stanisława 
Roszkowskiego działkę wydzieloną z folwarku Wołominek, należącą ówcześnie do 
powiatu radzymińskiego, oznaczoną w aktach notarialnych jako „Willa Stasin litera 
F”. Posesja i znajdujący się na niej dom mieściły się przy Trakcie Warszawskim 
nr 29 (dziś al. Armii Krajowej 43). „Nabywcy małżonkowie Wodiczko oświadczyli, 
iż przedmiot kupna osobiście na miejscu obejrzeli, o granicach, powierzchni  
i stanie Willi Stasin litera F osobiście na miejscu się przekonali15”, zaznajomili się ze 
stanem hipotecznym domu i podpisali w Warszawie akt kupna. Od tego momentu 
wołomińskie losy Wodiczków związane są z tym samym adresem.

Dom przy Trakcie Warszawskim, w późniejszych latach przemianowanym na  
Al. Armii Krajowej, był miejscem, do którego przyjeżdżały dorosłe już dzieci Franciszka 
i Anny, wraz ze swoimi dziećmi. „Zbyt dużo zajęłyby mi ożywające wspomnienia, 
ale jedno jest szczególne – wspomina lata świetności domu pani Maria Wodiczko-
Szańkowska − Byłam już panienką, chyba zaczynającą studia i przyjechałam  
z Rodzicami na imieniny Babci Ani. Dziadziuś konspiracyjnym gestem wywołał mnie 
do ogródka i wręczył plik banknotów z prośbą, żebym za wszystkie pieniądze kupiła 
kwiaty dla Babci Ani. Był już bardzo chory po ciężkiej operacji i był chyba pewien, że 
to ostatnie imieniny, w których bierze udział. Argumentował krótko, ale wymownie: 
«to i tak mało za wszystkie lata pracy, dbałości o dom, dzieci i o mnie»”16.

Pod tym adresem przez jakiś czas mieszkał syn Franciszka Eugeniusz, z rodziną, 
a później córka Franciszka – Jadwiga z mężem i synem. To dom w Wołominie 
traktowany był przez dzieci i wnuczęta jako dom rodzinny Wodiczków.

Latem 1939 roku syn Franciszka-Bohdan, uzyskał dwa dyplomy − dyrygenta 
i kompozytora; starszy syn Franciszka, Eugeniusz, który poszedł w ślady ojca, 
pracował w Warsztatach Głównych I klasy PKP Warszawa Praga, jako kierownik 
robót warsztatowych przy naprawach taboru kolejowego i mieszkał na warszawskiej 
Pradze w domu kolejowym. Najmłodszy syn, osiemnastoletni Jerzy wyruszył w roku 
szkolnym 1938/1939 w rejs dookoła świata na „Darze Pomorza”, z którego nigdy 
już na stałe do Wołomina nie wrócił.. 

13  Opinia z pracy – w zbiorach Izby Muzealnej w Wołominie
14 Opinia z pracy – w zbiorach Izby Muzealnej w Wołominie
15 Wypis z księgi nieruchomości „Willa Stasin lit. F” powiatu radzymińskiego, 20 czerwca 1939. - dokument ze 

zbiorów Izby Muzealnej w Wołominie
16 Wspomnienia Marii Wodiczko-Szańkowskiej wpisane do albumu pamiątkowego Izby Muzealnej w Wołominie, 

Warszawa, 2011 r.

a także w tym samym roku pozytywną opinię wydaną przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Wołominie, szczególnie trafnie opisującą nowego mieszkańca miasta:

"Ochotnicza Straż Pożarna
w Wołominie, Plac Górnośląski Nr 2
dnia 10 sierpnia 1938 r.

Zaświadczenie

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie niniejszym stwierdza, iż 
Pan Franciszek Wodiczko od 1935 r. jest czynnym działaczem naszej Instytucji 
i prowadzi Biuro Straży Pożarnej, wykazując dużo zdolności i znajomości spraw 
organizacyjnych. Pan F. Wodiczko równocześnie zorganizował i postawił na 
wysokim poziomie orkiestrę straży, która cieszy się opińją najlepszej orkiestry w 
powiecie, przyczem szczególna zasługą P. F. Wodiczko jest, iż zespół orkiestrowy 
dobrał z osób zupełnie surowych tj. nie umiejących grać. Zespół ten wyszkolił 
stawiając na wysokim poziomie reprezentacyjnym w stosunkowo krótkim czasie. 

To też P. F. Wodiczko możemy polecić jako b. zdolnego kapelmistrza, dobrego 
organizatora i zdolnego urzędnika obdarzonego ponadto bezinteresowną 
sumiennością i szczególnym zamiłowaniem pracy społecznej.

Naczelnik Ochotniczej Str. Poż. w Wołominie
Zalewski11

Prezes Ochotn. Straży Pożarnej w Wołominie
Bronisław Lipski"

W wydanej broszurze „1908−1938 Jednodniówka z okazji 30-letniego jubileuszu 
Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie” czytamy: „Orkiestra 
pod wodzą druha Wodiczko znacznie zmieniła się pod względem fachowego 
wyszkolenia i dzięki temu wyszkolono i nauczono grać na instrumentach dętych 
22 młodocianych orkiestrantów”.12

Podobnie pozytywnie wypowiadali się współpracownicy i zwierzchnicy Franciszka 
Wodiczki z Warszawy. „Ja, niżej podpisany, inż. Buzun Henryk stwierdzam, że 
będąc na stanowisku Naczelnika Parowozowni Warszawa-Praga, przez kilka lat 
współpracowałem z Panem Wodiczko Franciszkiem, który zajmował stanowisko 
kierownika kancelarii i referenta personalnego parowozowni Warszawa-Praga. Ze 
swych obowiązków wywiązywał się zupełnie dobrze, wykazując dużą inicjatywę 
i bystrość w pracy. Mogę polecić Pana Wodiczko jako dobrego o zdolnego 

11 Walery Zalewski, naczelnik straży według „1908−1938 Jednodniówka z okazji 30-letniego jubileuszu 
Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie”

12 „1908−1938 Jednodniówka z okazji 30-letniego jubileuszu Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Wołominie”, Warszawa, 1938 r.
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i urzędnik Stanu Cywilnego. Elżbieta Messaoudi opowiedziała rodzinną anegdotkę 
o swoim pradziadku: „Bo o tym, jakim był wspaniałym obywatelem Wołomina, 
od zawsze wiedziałam z opowiadań mojego dziadka, Eugeniusza. [...] wiem 
również, że był urzędnikiem stanu cywilnego i dawał ślub cywilny moim rodzicom  
i osobiście wypisywał akt ślubny, na którym znajduje się paskudny błąd ortograficzny. 
Pradziadek napisał »szustego« przez »u« otwarte, i wykłócał się ze wszystkimi, 
kiedy go poprawiano, że tak właśnie sie pisze »szustego«, a nie »szóstego«... No 
i tak już zostało!”19. 

Rodzina Wodiczków zdobyła sobie sympatię sąsiadów i szacunek mieszkańców 
Wołomina. Świadczy o tym na przykład wspomnienie Jana Michalika, który, jako 
jeden z niewielu już, pamięta mieszkańców Willi Stasin F: „Pana Franciszka 
poznałem, kiedy pracował w Urzędzie Miejskim w Wołominie i zajmował 
się gospodarką komunalną. To on namawiał mnie na kupno nieruchomości  
w sąsiedztwie jego domu, skorzystałem z tej rady, ale nabyłem ją już po jego 
przedwczesnej śmierci. Pan Franciszek był niezwykle eleganckim i uprzejmym 
człowiekiem. Właściwie mało bywał w domu, bo pracował zawodowo i angażował 
się w różne prace społeczne. Wywierał tak niezwykły wpływ na ludzi, w jego 
obecności stawaliśmy się grzeczniejsi... Od państwa Wodiczków można było uczyć 
się dobrego wychowania. W domu Wodiczków często rozbrzmiewała muzyka, ale 
to sąsiadom nie przeszkadzało, nigdy nie było za głośno, wszyscy raczej chętnie 
jej słuchaliśmy”. O pani Annie Jan Michalik opowiada: „Pamiętam, że jak pani 
Anna oczekiwała na przyjazd Bohdana, to piekła dla niego ulubione ciasteczka, ale 
było tego parę blach. Bohdan przyjeżdżał, zjadał jedno lub dwa i zostawiał panią 
Annę w kłopocie, z którego wybawiały ją koleżanki przez kilka dni, przychodząc 
w odwiedziny, podczas których słuchano muzyki z kolejnej przywiezionej płyty 
nagranej pod dyrekcją Bohdana Wodiczki”20. 

Najciekawszą cechą rodziny Wodiczków, jest bez wątpienia zaangażowanie  
i sumienność, z jakimi pracowali na rzecz lokalnych społeczności, bez względu na 
to, gdzie przyszło im żyć. Cecha ta, zapewne widoczna u Wacława, pozwoliła mu 
odnaleźć się na polskiej ziemi, a także wychować swoje dzieci na polskich obywateli 
i patriotów. Dzięki temu Franciszek, gdziekolwiek los go powiódł, zawsze zdobywał 
sobie szacunek sąsiadów. W każdym miejscu z zaangażowaniem poświęcał swoje 
siły, pracę i czas na działalność społeczną, pedagogiczną i muzyczną, realizując 
hasło patriotyzmu lokalnego w znaczeniu jak najbardziej nowoczesnym. Jerzy 
Waldorff podkreśla muzyczną tradycję zawsze obecną w rodzinie Wodiczków: 
„Bohdan pamiętał zawsze i zachowywał we wdzięcznych wspomnieniach stałe 
muzykowanie w domu, w rodzinnym kwartecie: na pierwszych skrzypcach grał ojciec 
Franciszek, na drugich Bohdan, na altówce jeden z kuzynów ojca, na wiolonczeli 
stryjek. Bywało zaś, że kwartet smyczkowy rozrastał się do kwintetu fortepianowego, 

19 List Elżbiety Messaoudi do Danuty Michalik z dn.10 lutego 2009 r. w zbiorach Izby Muzealnej w Wołominie
20 Wspomnienie Jana Michalika, Wołomin, 6 grudnia 1912 r. - w zbiorach Izby Muzealnej w Wołominie

Wybuchła wojna. Niewiele wiemy o tym, jak Wodiczkowie radzili sobie w okresie 
niemieckiej okupacji. Zachował się dowód osobisty Franciszka Wodiczki, z którego 
wiemy, że w 1940 roku pracował jako Werkhelfer w służbie Kolei Wschodniej 
Warszawa Praga. Arbeitskarte podaje, że od 1 stycznia 1942 roku pracował jako 
Kanzleiangesteller (kancelista) w Stadtverwaltung Wołomin. W sierpniu 1943 roku 
objął stanowisko i obowiązki komendanta Straży Pożarnej w Wołominie. 

16 kwietnia 1943 roku w Warszawie17 na świat przyszedł Krzysztof Wodiczko – 
późniejszy światowej sławy artysta − syn Bohdana, wnuk Franciszka. 

Na szczęście cała pochodząca od Franciszka gałąź rodziny Wodiczków przeżyła 
wojnę, lecz jego przyrodni brat Alojzy – również muzykujący, pięknie grający na 
wiolonczeli – został rozstrzelany przez Niemców.  Prawdopodobnie większość 
schroniła się na lata wojny w Choszczówce pod Warszawą. Tam przetrwać front 
próbował Eugeniusz z rodziną, podczas transportu do obozu w Łomiankach 
udało mu się uciec z konwoju, następnie przedostał się do Sochaczewa, gdzie 
przez jakiś czas pracował. Jadwiga, córka Franciszka, spędziła okupację  
w Ząbkach, pracując na poczcie. „Przypominam sobie też aresztowanie przez 
Niemców Bohdana – na początku września 1944 r. Było to w Choszczówce, gdzie 
wynajmował domek i ukrywał w nim żonę Inkę z rocznym Krzysiem – wspomina 
Maria Wodiczko - Szańkowska wnuczka Franciszka Wodiczki. − Do Choszczówki 
dotarłam z Rodzicami z Warszawy pod koniec sierpnia 1944 r. i zamieszkaliśmy 
w pustym drewnianym domku, obok domu, gdzie mieszkał Bohdan. Dookoła były 
lasy, a w nich partyzanci, którzy wykonali wyrok na terroryzującym okolicę oficerze 
niemieckim. W odwecie Niemcy aresztowali okolicznych mężczyzn i wywieźli na 
roboty do Niemiec. Wśród nich był Bohdan”18. 

Gdy wojna się skończyła, nastał pokój, lecz dla Polski oznaczało to zupełnie 
nowy ustrój. Anna i Franciszek Wodiczkowie mieszkali w Wołominie – w tym samym 
miejscu, lecz listy adresowano już nie, jak to było przed wojną, „Trakt Warszawski 
29”, a „Świerczewskiego 43”. Wodiczkowie utrzymali nieruchomość, jednak na 
długie lata pogodzić się musieli z dokwaterowywanymi lokatorami. Franciszek, 
pamiętany jako zasłużony obywatel miasta, we wrześniu 1944 roku od razu 
wezwany został do Urzędu Miejskiego w Wołominie, lecz nie w tak uprzejmych 
słowach, jak to pamiętał sprzed wojny. Była to już nowa epoka i nowy jej język. 
Pismo z Zarządu Miejskiego w Wołominie podpisane przez burmistrza Wołomina 
wzywało Franciszka Wodiczkę „do natychmiastowego stawienia się w biurze 
Zarządu Miejskiego, celem ponownego objęcia stanowiska ref. przem. i sanitarn. 
Zarządu Miejskiego. które Ob. zajmował do tego czasu”. Od tej pory Franciszek 
pracował jako urzędnik miejski w Wołominie – potem sekretarz Zarządu Miejskiego 

17 Świadectwo urodzenia wydane w 1944 r. przez Urzędnika Stanu Cywilnego, Generalna Gubernia, powiat 
warszawski, gmina Jabłonna, parafia rzymskokatolicka Tarchomin, poczta Henryków stwierdza, że Krzysztof 
Wodiczko urodził się w Choszczówce

18 Wspomnienia Marii Wodiczko-Szańkowskiej wpisane do albumu pamiątkowego Izby Muzealnej w Wołominie, 
Warszawa, 2011
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a wtedy przy klawiaturze siadał brat Bohdana”21. Podobną ciepłą rodzinną atmosferę 
i wspólne muzykowanie wspomina Maria Wodiczko - Szańkowska: „Pamiętam 
też żartobliwe sceny, kiedy w dniu imienin Babci mój Tata Eugeniusz z bratem 
Bohdanem i Stryjem Alojzym (bratem Dziadka Franciszka) urządzili koncert: jeden 
na pianinie, drugi na skrzypcach, trzeci na wiolonczeli, wykonując jakieś dziwne 
utwory typu orkiestry podwórkowej, doprowadzając tym Dziadka do śmiechu  
i udawanego oburzenia”22.

Franciszek Wodiczko osłabiony po ciężkiej operacji, zmarł 17 grudnia 1950 r.  
w Wołominie w wieku 68 lat. Pochowany został na Cmentarzu Bródnowskim  
w Warszawie

Odrębnego opracowania wymaga działalność synów Franciszka: Eugeniusza 
– kolejarza, żołnierza, pianisty i pedagoga, Bohdana - legendarnego dyrygenta  
i dyrektora wielu ośrodków muzycznych w kraju i za granicą i Jerzego – kapitana 
żeglugi wielkiej, uczestnika rejsu na „Darze Pomorza” w latach 1938/1939 oraz 
wnuka Krzysztofa – jednego z największych polskich artystów współczesnych. 

Po śmieci Franciszka rodzinny dom Wodiczków w Wołominie pustoszał, dzieci 
dorastały, usamodzielniały się i wyjeżdżały w świat. W 1997 r. nieruchomość 
została sprzedana, a nabywcą została, mieszkająca po sąsiedzku, Danuta Michalik.  

W trakcie rozbiórki zniszczonego domu 
odnalazła dokumenty i pamiątki rodzinne 
Wodiczków.

Zafascynowana działalnością zawo-
dową, artystyczną i społeczną Franciszka 
Wodiczki i jego dzieci, postanowiła 
zorganizować w Wołominie, w nowym 
obiekcie, powstałym w miejscu, gdzie 
kiedyś stał dom rodzinny Wodiczków, 
Izbę Muzealną poświęconą rodzinie 
Wodiczków. 

21 Jerzy Waldorff, Diabły i anioły, Warszawa 1988 r.
22 Wspomnienia Marii Wodiczko-Szańkowskiej wpisane do albumu pamiątkowego Izby Muzealnej w Wołominie, 

Warszawa 20 listopada 2011 r.

Żona Franciszka Wodiczki – Anna

Odznaka Związku Straży Pożarnej  dla F. Wodiczki za 10-letnią służbę, 
Wołomin, 1937 r.

Zdjęcie rodzinne, pierwszy z lewej Franciszek Wodiczko, pierwsza z prawej 
żona Anna, około 1910 r.
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Ryszard Musiałowicz

O Ryszardzie Bosku

Urodzony 12 kwietnia 1950 roku w Kamiennej Górze, 
syn Anatola i Władysławy Rasińskiej, absolwent Technikum 
Przemysłu Szklarskiego w Wołominie, w 1969 roku (technik 
technolog szkła), a następnie bielańskiej AWF. Zawodnik (189 
cm, 88 kg) Błękitnych Wołomin (od 1966 r.) pod kierownictwem 
Stanisława Piotrowskiego, potem odkryty na zawodach 
szkolnych przez ówczesnego trenera reprezentacji narodowej 
piłki siatkowej Tadeusza Szlagora (1966-1973).

Już w 1966 roku Ryszard Bosek, sportowiec wyróżniający 
się zwłaszcza w piłce siatkowej, znalazł się w pierwszej 
szóstce reprezentacji MKS Błękitni w drużynie młodzików, 
potem juniorów. Zaraz po sezonie doceniony przez obserwatorów został wysłany 
na obóz kondycyjny. Należy dodać, że młody Ryszard trenował również piłkę 
ręczną i  konkurencje lekkoatletyczne, początkowo w Błękitnych, nieco później  
w warszawskiej Polonii. Najlepsze rezultaty osiągał w rzucie dyskiem i oszczepem. 
W ramach potyczek ligowych lekkoatletów konkurował z bardzo znanym 

oszczepnikiem Januszem Sidło.
Rok 1967 przyniósł pojedynki siatkarskie w A – klasie 

z rywalami: LZS SN Siedlce, LZS Sokołów Podlaski, 
Wisła Góra Kalwaria, RKS Mirków, Piast Piastów.  
W rozgrywkach 1966/67 Błękitni z udziałem Ryszarda 
Boska zostają mistrzami I grupy A-klasy. W lecie 1967 
roku Polski Związek Piłki Siatkowej wytypował: Boska, 
Mizerę i Rosłana, wszyscy z MKS Błękitni z Technikum 
Przemysłu Szklarskiego, na obóz centralny, na który 
przyjeżdżali wyróżniający się siatkarze z całego kraju. 
Po kiepskim sezonie i spadku do drugiej ligi siatkarzy 
Huraganu, działacze liczyli na przejście do klubu 
wyróżniających się siatkarzy Błękitnych: Gordeły  
i Boska. Niestety skończyło się tylko na planach. 
Ryszard Bosek nigdy nie został siatkarzem Huraganu. 

„Trybuna Mazowiecka” z 10 czerwca 1968 r.
Orkiestra Straży Pożarnej, pośrodku kapelmistrz Franciszek Wodiczko, 1938 r.

Orkiestra Straży Pożarnej, Franciszek Wodiczko z batutą, w środku Konstanty, 
Henryk Wojciechowski
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reprezentacja olimpijska Meksyku rozegrała mecz z reprezentacją Mazowsza,  
z udziałem szklarzy z MKS Błękitni Wołomin: Ryszarda Boska, Mirosława Mizery, 
Wacka Niskiego i Janusza Gordeły.

 W następnych miesiącach roku 1968 działacze Mazowsza znowu powołali Boska 
i Mizerę do reprezentacji Mazowsza w Turnieju Miast. Odnieśli kolejny sukces  
i zakalikowali się do gry w finale, pokonując reprezentacje Białegostoku i Olsztyna 
po 3:0 i Rzeszowa 3:2. 

   

„Trybuna Mazowiecka” z 20 
października 1967 r. i „Trybuna 
Mazowiecka” z 17 września 1968 r.

Niekiedy w ramach wzmocnienia, jako siatkarz Błękitnych, pomagał Huraganowi 
w rozgrywkach Federacji Kolejarz bądź w barwach LZS Mazowsze. 

W październiku 1967 roku siatkarze Błękitnych, łącznie z Boskiem, ponownie 
awansowali do ligi okręgowej. W tamtym czasie pojawia się na łamach prasy 
sensacyjna informacja, niecodzienna rewelacja w lidze okręgowej siatkówki. 
Okazało się, że najstarszy zawodnik Błękitnych ma 17 lat, a jednak drużyna gra 
zawodowo, pokonując w drodze eliminacji: Bug Wyszków, Piast Piastów, Orkan 
Sochaczew, Błonie ulegając nieznacznie jedynie Wiśle Płock 2:3. Z okazji rocznicy 
Rewolucji Październikowej (kiedyś takie rocznice obchodzono) wzmocniona 
drużyna Huraganu z Boskiem z Błękitnych przegrała z dość silną, na arenie 
międzynarodowej, drużyną Dynamo Berlin 2:3. W 1967 roku Puchar Miast Juniorów 
wygrała drużyna LZS Mazowsze z udziałem Boska i dwóch zawodników Józefovii. 
Ciągłe „wypożyczanie” Ryszarda Boska, do reprezentowania regionu zakończyło 
się niestety bardzo mizernym rezultatem dla Błękitnych, którzy byli ciągle osłabiani 
przez owo kilkakrotne  oddelegowanie najlepszego siatkarza Błękitnych – rezultat 
końcowy 7 miejsce. 

W 1968 roku, w styczniu, Błękitni Wołomin awansowali do finału o mistrzostwo 
Mazowsza. W trakcie rozgrywek między drużynami Len Żyrardów, Bug Wyszków 
i Józefovia, mistrzem została Józefovia, a Błękitni zajęli III miejsce. W składzie 
między innymi byli: Bosek, Mizera, Żyła, Rosłan, Gałązka. W marcu mistrzostwa 
Mazowsza – SKS, czyli Szkolnych Klubów Sportowych w kategorii szkół średnich 
w piłce siatkowej – wygrało Technikum Przemysłu Szklarskiego. Jeszcze jeden 
sukces w tak krótkim czasie. Błękitni skutecznie odrabiali straty poniesione  
w wyniku ciągłego „wypożyczania” Ryszarda Boska. W rezultacie, w końcu maja 
zajęli II miejsce i nie zakwalifikowali się do ligi międzywojewódzkiej. W  połowie 
czerwca Huragan Wołomin znowu wypożyczył Boska, Mizerę i Niskiego do Federacji 
Kolejarz II i w rezultacie wygrali z Lokomotivem Berlin na ich terenie w NRD. 
Pracowity sezon dla Ryszarda zakończył się powołaniem na centralne zgrupowanie 
juniorów w Giżycku, organizowane przez PZPS. W połowie sierpnia 1968 roku. 

Mecz reprezentacji Mazowsza z Meksykiem, na drugiej fotografii, 
w środku R. Bosek, 1968 r.
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 Już w maju nowy twór klubowy LKS Mazowsze powołał Ryszarda Boska na 
mecze do Estonii (czerwiec) i Francji (lipiec). Po zakończeniu sezonu, PZPS 
wytypował Ryszarda na obóz kondycyjny, który miał się odbywać w Mielnie. 
Plany te zostały pokrzyżowane, ponieważ Bosek został zauważony przez trenera 
reprezentacji Polski – Tadeusza Szlagora.

 W maju 1969 Bosek został absolwentem technikum, a w listopadzie tego samego 
roku przeszedł do AZS AWF Warszawa (1968-72) rozpoczynając studia na AWF. 
W tym samym czasie Błękitni Wołomin zostali wycofani z rozgrywek, z uwagi na 
brak jakiegokolwiek dotowania drużyny. Z problemami finansowymi zmagało się 
wówczas jeszcze kilka drużyn siatkarskich, między innymi Mazowsze. 

W trakcie studiów Bosek regularnie występował w kadrze i meczach I ligi. Robił 
szybkie postępy i niebawem trafił do reprezentacji, w której z biegiem lat (przede 
wszystkim dzięki tytanicznej pracy, ale i specyficznym cechom charakteru) stał 
się niezastąpiony. Koledzy z drużyny nadali mu przezwisko „Bubu” Został również 
wytypowany jako reprezentant Polski podczas Olimpiady. 

W dniach od 13 - do 20 września 1969 roku, w NRD odbył się II Puchar 
Świata w piłce siatkowej, na którym pojawił się nowy zawodnik reprezentacji 
narodowej - Ryszard Bosek. Dwie porażki Polski z Brazylią i Japonią spowodowały 
wyeliminowanie drużyny z turnieju i zajęcie 8 miejsca. Przygotowując się do meczy 
reprezentacja występowała w turniejach w Rydze i Timisoarze oraz w meczach  
z Brazylią.

Następnym ważnym etapem w życiu młodego, akademickiego siatkarza były 
VII Mistrzostwa Świata, rozgrywane w Bułgarii od 29 września do 11 października 
1970 roku. W swojej grupie Polska zajęła drugie miejsce wygrywając z Finami, 
Brazylijczykami i Amerykanami, przegrała tylko z Czechosłowacją 2:3. W finale 
została pokonana przez Bułgarię, Japonią i NRD. Wygrane z Belgią, ZSRR  
i Rumunią przyniosły ostatecznie 5 miejsce. W 1971 roku odbyły się VIII Mistrzostwa 
Europy w Mediolanie, a zarazem szansa uzyskania kwalifikacji olimpijskiej. W grupie 
C Polska wygrała z Danią, Holandią i Francją. Mecz finałowy przegrała z Rumunią 
- 2:3, NRD - 0:3, ZSRR 3:1 i Węgrami - 0:3 zajmując ostatecznie 6 miejsce, co nie 
dawało awansu na olimpiadę w Monachium. Wreszcie na turnieju w Montpellier, tuż 
przed olimpiadą, Polacy uzyskali kwalifikację olimpijską pokonując USA, Urugwaj, 
Holandię, Rumunię i Francję. 

Niestety ówczesne oczekiwania na sukces nie spełniły się. W szeregach AZS 
Bosek zdobył jedynie wicemistrza Polski(1969- 1970).

Olimpiada 1972 - Monachium:
Drużyna siatkówki, z Ryszardem Boskiem w swoich szeregach, po zwycięstwie 

nad Tunezją 3:0 oraz porażkach z CSRS 0:3, Koreą Płd. 1:3, Bułgarią 2:3 i ZSRR 
2:3, zajęła w grupie 5 miejsce. W spotkaniu o miejsca 9-10 pokonała Kubę 3:0  
i zajęła 9 miejsce w turnieju (zwyciężyła Japonia).

Mimo świetnych meczy LZS Mazowsze zajęło tym razem II miejsce. Na początku 
grudnia 1968 roku - Ryszard Bosek został powołany do kadry narodowej juniorów.

 

W tym samym czasie mazowiecki oddział piłki siatkowej powołał Boska do 
reprezentowania Mazowsza w czasie Spartakiady Młodzieży we Wrocławiu, we 
wrześniu 1969 roku. Tymczasem gazeta codzienna „Trybuna Mazowiecka” donosiła, 
że Ryszard Bosek, uczeń ostatniej klasy Technikum Przemysłu Szklarskiego  
w Wołominie, przechodzi do I- ligowego klubu LZS Zegrze. 

W połowie stycznia 1969 roku Błękitni Wołomin jeszcze siłą rozpędu przebrnęli 
przez eliminacje, kwalifikując się do bitwy o finał mistrzów Mazowsza juniorów,  
w którym powtórzyli ubiegłoroczny sukces zajmując trzecie miejsce. Nowa drużyna 
Boska LZS Zegrze, mimo usilnych starań, w marcu 1969 roku spadła z I ligi.

„Trybuna Mazowiecka” 
z 3 grudnia 1968 r.

„Trybuna Mazowiecka” 
z 22 grudnia1968 r.
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a także słowa zachęty i otuchy trenera przekonały zawodników, że na olimpiadę 
do Montrealu jadą jako faworyci.

Olimpiada 1976 - Montreal:
Drużyna siatkówki z udziałem Boska po zwycięstwach nad Koreą 3:2, Kanadą 

3:0, Kubą 3:2 (mecz ten uznano za najdramatyczniejszy w historii polskiej siatkówki) 
i CSRS 3:1 zajęła 1 miejsce w grupie. W spotkaniu o 1-4 miejsca pokonała Japonię 
3:2 (znów pięciosetowy "dreszczowiec"). W meczu o miejsca 1-2 wygrała z ZSRR 
3:2, zdobywając złoty medal. Był to jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów 
polskiego sportu. Pierwsza "szóstka" grała w składzie: Wiesław Gawłowski, 
Edward Skorek, Tomasz Wójtowicz, Mirosław Rybaczewski, Włodzimierz Stefański, 
Ryszard Bosek. Na zmiany wchodzili: Zbigniew Zarzycki, Marek Karbarz i Zbigniew 
Lubiejewski (w drugim secie Wagner zdecydował się na zasadniczą zmianę - za 
Rybaczewskiego wszedł Karbarz). 

Po olimpiadzie, Ryszard Bosek zmienił klub i przeszedł do Płomienia Milowice 
(1973-1980). W ramach przygotowań do mistrzostw świata w 1973 roku  
w Libercu, na Spartakiadzie Armii Zaprzyjaźnionych, reprezentacja zajęła 2 miejsce. 
Zaplanowany na rok 1973 III Puchar Świata nie odbył się, Europejska Federacja 
FIVB (Piłki Siatkowej) zrezygnowała z tej imprezy i został rozegrany nieformalny 
turniej zwany Turniejem Przyjaźni, na którym Polacy dwukrotnie przegrali z ZSRR 
zdobywając drugie miejsce. Ponadto, w ramach przygotowań do mistrzostw 
świata, polska kadra brała udział w różnych turniejach np. w Holandii wygrywając 
z gospodarzami, Włochami i Francją, następnie w Japonii, gdzie wygrała  
z Czechosłowacją, Japonią, USA i ZSRR. Poza tym w Sosnowcu na turnieju 
pokonała Czechosłowację, Holandie i USA, ulegając ZSRR. Dodatkowo rozegrała 
jeszcze trzy krótkie sparingi z Francją wygrywając wszystkie mecze. 

VIII Mistrzostwa Świata 1974 roku odbyły w dniach od 12 do 28 października, 
w kilku miastach Meksyku. Polskę reprezentował następujący skład: oczywiście 
Ryszard Bosek oraz Stanisław Gościniak, Wiesław Gawłowski, Zbigniew Zarzycki, 
Tomasz Wójtowicz, Edward Skorek, Wiesław Czaja, Aleksander Skiba, Marek 
Karbarz, Włodzimierz Stefański, Mirosław Rybaczewski, Włodzimierz Sadalski. 
Wszyscy pod wodzą trenera Huberta Wagnera. 

24 drużyny, biorące udział w mistrzostwach, podzielono na 6 grup eliminacyjnych. 
Polska znalazła się w grupie z ZSRR, USA i Egiptem. Wygrała wszystkie mecze 
pokonując nawet ZSRR 3:0. Dwie najlepsze drużyny, z każdej grupy, awansowały 
do dalszej fazy rozgrywek. Z I grupy Kuba i NRD, z II Meksyk i Holandia, z III 
Bułgaria i Brazylia, z IV Japonia i Belgia, z V Czechosłowacja i Rumunia i z VI Polska  
i ZSRR. W następnej fazie rozgrywek wydzielono trzy grupy. Polska grała z NRD, 
Meksykiem i Belgią. Mecze odbywały się w stolicy Meksyku. Wszystkie wygrała 
reprezentacja Polski. Do dalszych rozgrywek awansowały po dwie najlepsze 
drużyny z poszczególnych grup były to: NRD i Polska, Czechosłowacja i ZSRR 
oraz Japonia i Rumunia. Polska reprezentacja wygrała wszystkie mecze i została 
mistrzem świata. Uzyskała następujące wyniki: z ZSRR 3:2, z Czechosłowacją 3:2, 
z NRD 3:2, z Rumunią 3:0 i z Japonią 3:1. Byliśmy najlepszą drużyną na świecie.

W 1975 roku, w kilku miastach Jugosławii, między 18, a 25 października odbyły 
się IX Mistrzostwa Europy. Do finałowej grupy miały awansować po dwa pierwsze 
zespoły z każdej z grup eliminacyjnych, a zwycięzca zostawał mistrzem Europy.  
Z grupy I awansowały: Polska i Jugosławia, z II ZSRR i Bułgaria, z III Czechosłowacja 
i Rumunia. Drużyna Polski przegrała spotkania z ZSRR 0:3 i z Rumunią 2:3. 
Pozostałe mecze w grupie finałowej zakończyły się sukcesem. Polska zdobyła tytuł 
wicemistrza Europy - bardzo ważny tytuł sportowy w świecie siatkarskim.

 Zwycięskie turnieje reprezentacji w piłce siatkowej, z udziałem nowego trenera, 
wywodzącego się z zawodników - Jerzego Huberta Wagnera, jego sposób treningów 
oraz przyjęte nowe założenia taktyczne i metody rozgrywania meczy „zgranym” 
zespołem, szybko przynosiły efekty. Ostre treningi i przygotowania reprezentacji, 
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W roku 1977, w dniach od 25 września do 2 października, w Finlandii odbyły 
się X Mistrzostwa Europy. W turnieju wzięło udział 12 zespołów podzielonych na  
2 grupy. Do finałów awansowały po 2 drużyny z grup eliminacyjnych. Z I awansowały 
Rumunia i Węgry, a z II grupy ZSRR i Polska. W eliminacjach ZSRR zwyciężył 
Polskę 3:1. W półfinale pokonaliśmy Rumunię 3:1, a w finale ponownie przegraliśmy 
z ZSRR 3:1.

Po mistrzostwach Europy siatkarze pojechali na odkładany III Puchar Świata, 
który od tej pory był organizowany w Japonii, co 4 lata. W grupie eliminacyjnej 
Polacy wygrali wszystkie swoje spotkania pokonując Brazylię, Bułgarię i ZSRR. 
W finale pokonali Japonię ulegli jednak ZSRR i Kubie zajmując dopiero 4 miejsce.

Na IX Mistrzostwach Świata w 1978, w Rzymie, Polska pokonała w swojej 
grupie eliminacyjnej Wenezuelę, Finlandię i Meksyk. W drugiej rundzie zwyciężyła 
Japonię, Czechosłowację, przegrała z Koreą Południowa i Kubą, zajęła 3 miejsce 
w grupie. W meczach o miejsca 5-8 polska reprezentacja przegrała z Brazylią  
i Chinami zajmując ostatecznie 8 miejsce.

W sezonie 1977/78 drużyna Płomień Milowice, z udziałem Ryszarda Boska, 
zdobyła Puchar Europy, jako jedyna polska drużyna w całej historii tych rozgrywek 
od 1960 roku. Mecze odbywały się w Bazylei, w hali St. Jackoba, w której 
zespół zmierzył się z mistrzem Turcji Boronokay Stambuł, Holandii Starlift Haga  
i Czechosłowacji Aero Odolena Voda. Reprezentantami klubu byli najlepsi 
zawodnicy drużyny narodowej: Waldemar Kmera, Krzysztof Kasprzyk, Wiesław 
Gawłowski, Jan Rogowicz, Wiesław Pawlik, Wojciech Piątek, Włodzimierz Sadalski, 
Ryszard Bosek, Leszek Molenda, trenerem był Aleksander Skiba. Pokonali Turków 
3:0, Holendrów 3:1 i Czechosłowaków 3:2. Bohaterem wszystkich spotkań, jak 
wspominają kronikarze z Milowic, był oczywiście Ryszard Bosek.

W następnym sezonie 1978/79 drużyna zdobyła III miejsce w tych samych 
klubowych mistrzostwach Europy. Klub Płomień Milowice był dwukrotnym mistrzem 
Polski (1977, 1979), a w latach 1975 i 1976 wicemistrzem Polski.

W roku 1979, we Francji odbyły się X Mistrzostwa Europy. Dwanaście drużyn 
europejskich podzielono na trzy grupy. Podobnie jak poprzednio na mistrzostwach 
tej rangi, dwa najlepsze zespoły wchodziły do finałowej grupy. Z I grupy 
awansowały ZSRR i Jugosławia, z II Polska i Włochy (mecze w Saint Quentin), 
z III Czechosłowacja i Francja. Finałowe spotkania odbywały się w Paryżu. 10 
października Polacy przegrali jedynie z Rosją 0:3. Pozostałe drużyny zostały 
pokonane przez polskich siatkarzy, którzy w rezultacie zajęli drugie miejsce i zdobyli 
srebrny medal. Bosek ponownie został powołany do reprezentacji olimpijskiej

Olimpiada 1980 - Moskwa:
Drużyna Polska z udziałem Boska, po zwycięstwach nad Jugosławią 3:1, 

Rumunią 3:1 i Libią 3:0 oraz porażce z Brazylią 2:3 zajęła 1 miejsce w grupie. 
W spotkaniu o 1-4 miejsca przegrała z Bułgarią 0:3. W meczu o 3-4 miejsce 

Ryszard Bosek uchodził za najlepszego na świecie "przyjmującego" piłkę, 
ale jego najbliżsi koledzy i przyjaciele znacznie rozszerzyli tę opinię. Wiesław 
Gawłowski (współlokator z akademika) powiedział o nim kiedyś: "Impulsywny, 
porywczy, czasami brutalny, potrafił jednak trzymać grę na boisku. Pracował za 
siebie i innych". Najwyższą i najbardziej znaczącą notę wystawił mu jednak trener 
Hubert Wagner, współtwórca obu największych polskich wyczynów w siatkówce, 
który stwierdził, "był chyba najwartościowszym, ogólnie biorąc, siatkarzem obu 
tych złotych drużyn (Meksyk, Montreal), w całym czteroletnim cyklu". Nic więcej 
dodawać nie trzeba. Zmagania polskich siatkarzy, zachwycające mecze na trwałe 
zapisały się w pamięci sympatyków siatkówki nie tylko z Polski. 

Po Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu zmienił się trener reprezentacji, część 
zawodników odeszła i takie pasmo zwycięstw nie powtórzyło się już nigdy. 
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Bogdan Chodkiewicz

Ppłk Julian Franciszek Jelinek (1898 – 1940)

Wiosną 1940 r. NKWD wymordowało z motywów 
politycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do 
niewoli po agresji ZSRR na Polskę. Byli wśród nich: oficerowie 
Wojska Polskiego, policjanci, urzędnicy, profesorowie, artyści, 
lekarze, nauczyciele, prawnicy. Jeńcy ginęli od strzału w tył 
głowy. Ofiary dokonanej zbrodni były pogrzebane w zbiorowych 
mogiłach w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje. Egzekucje 
trwały od kwietnia do maja 1940 r. Około 15 tysięcy ofiar 
stanowili więźniowie przetrzymywani wcześniej w obozach 
specjalnych NKWD w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. 
Byli to głównie oficerowie wojska i policjanci. Wśród jeńców 
Starobielska i ofiar kaźni w Charkowie pojawia się nazwisko Jelinek.

Dla wielu mieszkańców Wołomina osoba mjra Juliana Jelinka jest mało znana, 
chociaż jego imię i nazwisko widnieje na Pomniku Mordu Polaków w Katyniu przy 
kościele M.B. Częstochowskiej w Wołominie, obok imienia i nazwiska jego szwagra, 
kpt. Mieczysława Szymanowskiego1. W „Wieściach Podwarszawskich” ukazało się 
kilka artykułów rzucających snop światła na tę osobę.2 Niniejszy artykuł powstał na  
podstawie dokumentów i zdjęć znajdujących się w prywatnych zbiorach Jerzego 
Szymanowskiego.

Julian Jelinek s. Franciszka i Karoliny urodził się 30.04.1898 r. w Zadwórzu,  
w powiecie przemyślańskim. W 1914 roku, jako szesnastoletni chłopiec wstąpił do 
Legionów Polskich. Walczył na froncie wschodnim w szeregach 3. pułku piechoty. 
W 1917 r. skończył szkołę oficerską w Zegrzu, zanim w lipcu nastąpiło rozwiązanie 
legionów na skutek kryzysu przysięgowego. W 1918 roku przedostał się do  
II Korpusu Polskiego powstałego z byłych żołnierzy armii carskiej narodowości 
polskiej w Besarabii. Po kapitulacji w bitwie pod Kaniowem, na Ukrainie, dostał 
się do niewoli niemieckiej. 

W grudniu 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego, do 57. pułku piechoty, w którym 
został dowódcą plutonu, kompanii, a następnie baonu. W szeregach tej jednostki 
przeszedł cały szlak bojowy wojny polsko – bolszewickiej, m.in. walcząc na Białorusi 
(1919-1920) i w kontruderzeniu znad Wieprza (sierpień 1920 r.).

1 Losy Mieczysława Szymanowskiego, ojca Jerzego Szymanowskiego, zostały szczegółowo opisane w „Roczniku 
Wołomińskim” t. V, s. 329 – 338.

2 A. Bochenek, Major Jelinek, „Wieści Podwarszawskie”, nr 24 z dn. 19.06.2005 r.. s. 5; Śladami majora Jelinka, 
„Wieści Podwarszawskie”, nr 20 z dn. 18.05.2008 r., s. 11.

IV. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE

uległa Rumunii 1:3, zajmując w rezultacie 4 miejsce w turnieju (zwyciężył ZSRR). 
Bosek grał we wszystkich meczach. Jego partnerami w drużynie byli: Wiesław 
Czaja, Wojciech Drzyzga, Wiesław Gawłowski, Maciej Jarosz, Bogusław Kanicki, 
Władysław Kustra, Lech Łasko, Robert Malinowski, Leszek Molenda, Włodzimierz 
Nalazek i Tomasz Wójtowicz.

Po Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie Ryszard Bosek wyjechał do Włoch, do 
klubu Petrarcia Padwa (King’S Jeans Padova), potem Thermomec Padova. Po 
sukcesach, odniesionych jako zawodnik i grający trener, został szkoleniowcem 
w lidze włoskiej. Po kilku latach zmienił klub na Termoroeca Padwa. Wypada 
wspomnieć, że wówczas w Pucharze Włoch jego klub odpadł dopiero w półfinale  
z późniejszym wicemistrzem tej edycji – Robe di Kappa Torino. Łącznie grał i szkolił 
we Włoszech przez 5 lat.

Oprócz tytułów opisanych powyżej Ryszard Bosek był: 359-krotnym 
reprezentantem Polski (1969-1986), finalistą MŚ w latach 1970 (Sofia) - 5 m. i 1978 
(Rzym) - 8 m. Trzykrotnym srebrnym medalistą ME: w Belgradzie (1975), Helsinkach 
(1977) i Paryżu (1979). Finalistą ME w Mediolanie (1971) - 6 m. Najlepszym 
siatkarzem w klasyfikacji "Przeglądu Sportowego"(1971). Po zakończeniu 
kariery zawodniczej był trenerem: w Padwie, Milowicach, Częstochowie (u boku 
Stanisława Gościniaka), gdzie z AZS zdobył tytuł mistrza Polski (1990) wreszcie 
trenerem kadry narodowej mężczyzn (2000 - 2001).W 2006, 2007 i 2008 roku 
został uznany za Osobowość Roku. Trenował też KS Jastrzębski Węgiel, która 
zdobyła wicemistrzostwo Polski (2006). Obecnie pełni funkcję dyrektora sportowego  
w AZS-ie Częstochowa i tam mieszka. Jest Zasłużonym Mistrzem Sportu 
odznaczony m.in. trzykrotnie złotym i dwukrotnie srebrnym Medalem za Wybitne 
Osiągnięcia Sportowe i Złotym Krzyżem Zasługi. Wybitny działacz sportowy 
i znawca piłki siatkowej, często komentujący mecze piłki siatkowej klubowej 
i reprezentacyjnej. Żonaty (Renata Prabucka, siatkarka Płomienia Milowice), 
ma dwie córki: Dagmarę i Patrycję. Kilka lat temu, w 2008 roku wygrał walkę 
z groźną chorobą (przeszedł operacje wycięcia ślinianek i nerwu barkowego), 
dzisiaj jest w czołówce kandydatów typowanych na trenera reprezentacji Polski  
w siatkówce mężczyzn. Utrzymywał sporadyczny kontakt ze swoją średnią szkołą, 
niejednokrotnie ją odwiedzał, utrzymuje też kontakt z absolwentami Technikum 
Przemysłu Szklarskiego zamieszkałymi głównie w Zagłębiu i na Śląsku, są to 
przeważnie obecni działacze czy byli zawodnicy klubów piłki siatkowej. Ryszard 
Bosek jest również menadżerem niektórych polskich siatkarzy i sportowców.

Bibliografia:
Fotografia R.Boska – P. Bugno Wirtualna Polska
Wycinki artykułów, "Trybuna Mazowiecka", 1967-70.
Pozostałe fotografie z Muzeum Sportu Huragan Wołomin
Fotografie autora z meczu Polska – ZSRR, przekaz TV
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oprawców w Katyniu. Jednak dopiero w 1991 r. uzyskano oficjalne potwierdzenie 
pobytu Juliana Jelinka w obozie w Starobielsku (pozycja 1081 na liście obozu 
Starobielsk)5. W 2007 r. pośmiertnie mianowano mjra Jelinka na stopień 
podpułkownika.

5 W księgach cmentarnych Katyń – Charków oraz na tablicy pamiątkowej w Starobielsku zamiast imienia Julian 
błędnie podano imię Juliusz. W sprawie sprostowania tej pomyłki Jerzy Szymanowski zwrócił się do Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i pismem z dn. 22.04.2014 r. otrzymał informację o decyzji wprowadzenia 
odpowiednich zmian.

Kadra oficerska Szkoły Podchorążych Piechoty na placu przykościelnym 
w Ostrowi Mazowieckiej w lutym 1939 r. Drugi od prawej to mjr Julian Jelinek.

Podpis pod zdjęciem wykonany przez płka Aleksandra Łabuszewskiego

Po wojnie polsko - bolszewickiej nadal był w 57. pp, a później służył w 15. baonie 
Korpusu Ochrony Pogranicza. W 1925 r. w Poznaniu zawarł związek małżeński  
z Janiną Szymanowską. W 1930 r. wrócił do 57. pp jako dowódca kompanii, a w 1935 r.  
został dowódcą 2. baonu 57. pułku piechoty wielkopolskiej w randze majora. W 1938 r.  
otrzymał przydział do Komorowa, koło Ostrowi Mazowieckiej, gdzie został dowódcą 
1. baonu Szkoły Podchorążych. W tym czasie żona Jelinka, Janina, zamieszkała  
w miejscowości Osiedle Sławek, nr 41, gmina Ręczaje, powiat radzymiński, razem 
z rodziną swojego brata, Mieczysława Szymanowskiego3. W Wołominie przebywała 
aż do zakończenia II wojny światowej. Mjr Jelinek, który w tygodniu służył w Ostrowi 
Mazowieckiej, weekendy i dni wolne spędzał z żoną w Wołominie.

O losach mjra Jelinka po wybuchu wojny w 1939 r. rodzina majora dowiedziała 
się wiele lat po wojnie ze wspomnień płka Aleksandra Łabuszewskiego4, prezesa 
Zarządu Głównego Związku Oficerów Służby Stałej II RP, który w 1939 r. ukończył 
Szkołę Podchorążych w Komorowie i w batalionie szkolnym mjra Jelinka został 
mianowany na podporucznika. Następnie walczył w jego baonie. W kampanii 
wrześniowej oddziały Szkoły Podchorążych walczyły w ramach 41 Rezerwowej 
Dywizji Piechoty w pułkach: 114,115 i 116 pp. Dywizja to dzielnie biła się  
z Niemcami m.in. w rejonie Różana, Wyszkowa i Kamieńczyka. Po odejściu z linii 
rzeki Bug na południe, w lubelskie, część oddziałów 114 pp skierowano w okolice 
Zamościa, gdzie w dniach 24 i 25 września w rejonie Tarnowatki stoczyły krwawą 
bitwę z Niemcami. Ocalałe niedobitki podzieliły się na dwie grupy. Część oddziałów 
dowodzona przez Jelinka została skierowana w stronę Zamościa, gdzie została 
otoczona przez Armię Czerwoną. Major Jelinek razem z innymi polskimi oficerami 
dostał się do niewoli sowieckiej i został skierowany do obozu w Starobielsku. 

Został zamordowany strzałem w tył głowy w Charkowie.
W uznaniu za waleczność, odwagę i zasługi wojenne, Julian Jelinek otrzymał 

czterokrotnie Krzyż Walecznych, Krzyż Niepodległości, Srebrny Krzyż Zasługi, 
Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, francuskie odznaczenie Medaille 
Interallice i Combat de la Grande Guerre. W 1935 r. dowódca pułku ppłk Grodzki 
tak uzasadnił wniosek o przyznanie J. Jelinkowi Złotego Krzyża Zasługi: „Wybitny 
oficer zasłużony i chlubnie wyróżniany w historii pułku. Odbył z pułkiem wojnę 
polsko – rosyjską. Za waleczność odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych. 
Jako nadzwyczaj wyrobiony i doświadczony oficer kieruje wyszkoleniem  
i wychowaniem swego baonu znakomicie, osiągając doskonałe wyniki. Stale pracuje 
nad wyszkoleniem podległych mu oficerów i podoficerów. Moralnie bez zarzutu.”

Po wojnie losy mjra Jelinka były nieznane. W 1948 r. w odpowiedzi na pismo 
jego żony, Janiny, Wydział Konsularny Ambasady RP w Moskwie powiadomił, że 
nazwisko Jelinek (bez imienia) figuruje w wykazie osób zamordowanych przez 

3 Miejscowość Słwek została przyłączona do Wołomina wz dniem 1 kwietnia 1939 r. Obecnie działka mieści się  
w Wołomin przy Al. Armii Krajowej.

4 Aleksander Łabuszewski zmarł w marcu 2010 r.
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Wniosek o nadanie „Złotego Krzyża Zasługi”
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Pośmiertne mianowanie mjra 
Juliana Jelinka na stopień 
podpułkownika

Tablica pamiątkowa z nazwiskiem zamordowanego w Starobielsku mjra Juliusza 
(powinno być Juliana) Jelinka

„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Małgorzata Stanisława Prawdzic-Szczawińska

Mój dziadek
Eugeniusz Józef Głowacz

Pamięci mojego dziadka – żołnierza Pierwszej Brygady Legionów Polskich
Eugeniusza Józefa Głowacza i mojej Babci Janiny z Piechowskich Głowaczowej

„A gdy na wojenkę szli Ojczyźnie służyć,
 wicher wiał im w oczy od rozstajnych dróg,
 niebo się nad nimi zaczynało chmurzyć,
 pod deszczową chmurą w polu krakał kruk.

 Nikt im iść nie kazał – poszli, bo tak chcieli,
 Bo takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk.
 Nikt nie pytał o nic, a wszyscy wiedzieli
 Za co idą walczyć, komu płacić dług.”

Edward Słoński
Warszawa 1 grudnia 1915

 
Informacje biograficzne opracowane na podstawie dokumentów 

z archiwum rodzinnego i dostępnej literatury
Eugeniusz Józef Głowacz s. Józefa i Stefanii z domu Jasińskiej był moim 

Dziadkiem ze strony Ojca. Nie znałam go osobiście, zmarł przed moim urodzeniem. 
Niniejsze opracowanie powstało na podstawie opowieści mego Ojca Jana i Babci 
Janiny Głowaczowej, oraz źródeł wymienionych w wykazie pozycji wydawniczych 
wykorzystanych do opracowania, na podstawie zachowanych w archiwum 
rodzinnym dokumentów i fotografii.

Dziadek urodził się dn. 6 lutego 1890 roku w Stenrażycach Powiat Włodzimierz 
Wołyński. Z opowieści mego Ojca wynika, że pradziadek był leśnikiem – i po powrocie 
z kresów osiadł w Łaskarzewie koło Garwolina. Dziadek miał brata i dwie siostry. 
Po ukończeniu szkoły średniej w Warszawie wyjechał do Belgii gdzie podjął studia 
na Politechnice w Liege na Wydziale Chemicznym, wybrał deficytowy na ziemiach 
polskich kierunek – farbiarstwo. Zaliczył cztery lata studiów, gdy rozpoczęła się 
pierwsza wojna światowa. Na Politechnice w Liege, podobnie jak na wszystkich 
uczelniach w Europie, na których studiowali Polacy działały organizacje patriotyczne. 
W 1910 roku powstała na Politechnice w Liege Unia Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży 

IV. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE
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Jako znający biegle język francuski był słuchaczem wykładów prowadzonych 
przez oficerów francuskich, między innymi Charlesa de Gaulle. W latach 1926 
– 1927 odbywał kurs dowódców szwadronów w Oficerskiej Szkole Kawalerii 
w Grudziądzu. Po ukończeniu kursu powrócił do Mińska Mazowieckiego na 
stanowisko dowódcy 4 szwadronu. W pierwszej połowie 1928 roku ukończył kurs 
w szkole czołgów i samochodów pancernych w Twierdzy w Modlinie. W listopadzie 
1928 roku został przeniesiony do Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu 
Kawalerii. W 1930 roku objął dowództwo 2 szwadronu a później komendanta Parku 
Samochodowego w 1 dywizjonie samochodów pancernych w Brześciu n/Bugiem. 
W 1934 roku objął stanowisko kwatermistrza dywizjonu.

Po przejściu Dziadka na emeryturę wojskową w 1938 roku, moja Babcia 
kupiła dom w Kobyłce koło Warszawy, obecnie posesja ta znajduje się przy  
ul. Wołomińskiej Nr 17. W tej miejscowości mieszkała jej cioteczna siostra, z którą 
była bardzo zżyta, gdyż była jedynaczką, nie miała rodzeństwa. Od początku 
okupacji niemieckiej Dziadek działał w konspiracji - od jesieni 1939 r. w Organizacji 
Wojskowej, przemianowanej latem 1942 r. na Kadrę Bezpieczeństwa. W lipcu 1942 
roku KB została podporządkowana Komendzie Główne Armii Krajowej a z jej ramienia 
szefowi Oddziału VIII płk. Ludwikowi Muzyczce ps. Benedykt. Następnie na polecenie 
komendanta Głównego AK, gen. Stefana Grota-Roweckiego przemianowano oddziały 
i służby Kadry Bezpieczeństwa w Wojskowy Korpus Służby Bezpieczeństwa.

Rozkazem personalnym Nr 13 z dn. 5 listopada 1943 r. Komendanta Głównego 
Kadry Bezpieczeństwa Dziadek został awansowany na stopień majora,  
a rozkazem personalnym Komendanta Głównego Kadry Bezpieczeństwa Nr 15 z dn.  
9 kwietnia 1944 r. na stopień podpułkownika. Dziadek nosił pseudonim „Gwintowt”  
wg niektórych źródeł „Gwint”. Ponadto działał w Armii Krajowej, pod pseudonimem 
„Sokół”, zajmował się szkoleniem młodzieży z zakresu broni pancernej. W archiwum 
rodzinnym zachowały się wyciągi z rozkazów personalnych.

Informacje o działalności komórki Korpusu Bezpieczeństwa w Kobyłce zachowały 
się w Raportach Kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej. Punktem wywiadu 
i łączności Korpusu Bezpieczeństwa były poczta w Kobyłce i miejscowa kawiarnia. 
Komórką początkowo kierował por. Stanisław Szopiński ps. „Abard” a Dziadek 
był jego zastępcą. Po przejściu „Abarda” do grupy wywiadu „EDYTA” dowództwo 
organizacji przejął „Gwintowt”. Punkty łączności znajdowały się  na poczcie  
i w kawiarni. Pocztę konspiracyjną odbierało pięć osób w tym „Abard” i „Gwintowt”. 
Członkinie organizacji Szopińska i Beringerowa, pracujące na poczcie w Kobyłce 
przejmowały donosy do Gestapo, wykradały paczki z żywnością dla Niemców, 
fałszując podpisy.

Autorzy donosów byli identyfikowani, przeprowadzano wobec nich postępowania 
dowodowe (między innymi zdobywanie próbek pisma) i sądzeni przez sądy 
Polskiego Państwa Podziemnego. Nazwiska osób współpracujących z Dziadkiem 
(Szopińscy, Branczewscy, Szczepkowski) znam nie tylko z literatury historycznej, 

Niepodległościowej z inspiracji Związku Walki Czynnej. Do kierownictwa organizacji 
należeli: Mieczysław Niedziałkowski, Marian Kukiel, Kazimierz Sosnkowski, Stefan 
Starzyński. Po wybuchu I wojny światowej organizacja uległa likwidacji. Większość 
członków organizacji, w tym mój Dziadek wstąpiła do Związku Strzeleckiego.  
W chwili wybuchu I wojny światowej Związek Strzelecki był podzielony na 3 okręgi: 
krakowski, lwowski i zagraniczny /liczący 362 strzelców/.

W dniu 3 sierpnia 1914 r. około godziny 18-ej w Oleandrach z członków Związku 
Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich sformowano I Kompanię Kadrową. 
W skład Kompanii wchodziły cztery plutony, a każdy z nich złożony był z czterech 
dziesięcioosobowych sekcji. Dziadek był w plutonie pierwszym. Kompania 
wymaszerowała 6 sierpnia o godzinie 2.42 w stronę Miechowa, obalając rosyjskie 
słupy graniczne w Michałowicach. Po zajęciu Kielc w dniu 12 sierpnia 1914 roku  
i po bezskutecznej próbie przebicia się do Warszawy w celu wywołania powstania, 
Pierwsza Kadrowa powróciła do Krakowa stając się zalążkiem Legionów Polskich.

W składzie Pierwszej Kompanii Kadrowej znajdował się patrol konny Władysława 
Prażmowskiego ps. Belina, w krótkim czasie rozrósł się on do siły plutonu, 
szwadronu i dywizjonu, a wreszcie pułku w ramach I Brygady Legionów. Nosił on 
wtedy nazwę 1 pułk ułanów. Do legendy kawalerzyści przeszli jako „Beliniacy”. 
Władysław Belina-Prażmowski był wspaniałym dowódcą uwielbianym przez  
podwładnych, pisano i nim wiersze i  powstawały piosenki.

Opowieść rodzinna głosi, że Dziadek, gdy Pierwsza Kadrowa wkraczała do 
Kielc miał bardzo niewygodne buty, które go obtarły i dlatego został kawalerzystą. 

Dalsze losy Dziadka to udział w walkach w pułku Beliny, wyjazd w sierpniu 1915 r.  
na leczenie do Wiednia, okres internowania w Wiedniu, powrót do rodziców do 
Łaskarzewa, wstąpienie do Polskiej Organizacji Wojskowej udział w rozbrajaniu 
Niemców w listopadzie 1918 roku w Garwolinie i wstąpienie do Szkoły Podchorążych 
Jazdy w Warszawie z przydziałem do 7. Pułku Ułanów, który przeszedł do historii 
jako Pułk Ułanów Lubelskich im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego. Za zasługi 
w walkach z Ukraińcami i bolszewikami, a także z Litwinami w latach 1918 – 1920 
sztandar Pułku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari.

7. Pułk Ułanów tworzyli w 1918 roku oficerowie i szeregowi 1 Pułku Legionów 
Polskich Beliny (90 % kadry). Pułk był ulubioną jednostką Marszałka Piłsudskiego, 
nawiązywał do tradycji beliniackiej i ideologii legionowej. W 1918 roku pułk był 
organizowany w Lublinie, Zamościu, Tomaszowie Mazowieckim, Kraśniku i Chełmie 
Lubelskim, stąd nazwa ułani lubelscy. W kwietniu 1921 roku Pułk przeniesiono do 
Przasnysza, a w czerwcu tegoż roku do Mińska Mazowieckiego.

W maju 1920 roku Dziadek został skierowany do sztabu 3 Armii, był oficerem 
łącznikowym. Po zakończeniu wojny w 1920 roku powrócił do 7 Pułku Ułanów, 
gdzie pełnił służbę na stanowiskach dowódcy szwadronu marszowego, dowódcy 
szkoły podoficerskiej, dowódcy plutonu łączności. 
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mojego Dziadka Gienia, który porzucił studia za granicą i zaciągnął się do Legionów. 
To był wspólny świat moich Dziadków, których łączyło najważniejsze przeżycie ich 
pokolenia i środowiska – radość z odzyskanej, w 1918 roku i obronionej w 1920 
roku przed nawałą bolszewicką, niepodległości. Teraz to jest także mój świat. 

Długie lata bardzo żałowałam, że nie spisałam słów śpiewanych przez Babcię 
legionowych piosenek. Już po jej śmierci udało mi się nabyć za marne grosze, 
na straganie z przecenionymi książkami na warszawskim Dworcu Śródmieście 
dwutomową antologię wierszy i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce o wojnie  
i żołnierzach „Rozkwitały pąki białych róż” pod redakcją Andrzeja Romanowskiego, 
Wydawnictwa Czytelnik. Dzięki tej książce odżyło cale moje dzieciństwo, 
odnalazłam słowa wszystkich piosenek, którymi Babcia usypiała mnie do snu. 
Zrozumiałam dlaczego Babcia tak często powtarzała opowieść Dziadka, jaką 
gorycz i rozczarowanie odczuwali żołnierze z Pierwszej Kadrowej, gdy zamiast 
oczekiwanej radości i entuzjazmu na widok polskich żołnierzy powitał ich w Kielcach 
trzask zamykanych drzwi i okiennic. Wspomnienia odgłosu zamykanych okiennic 
tkwiły w świadomości legionistów zawsze, oddają to słowa najpiękniejszej pieśni 
legionowej „My Pierwsza Brygada”, w której słowach brzmi pesymizm, poczucie 
osamotnienia, wyobcowania ze społeczeństwa i brak zrozumienia, a jednocześnie 
bezgraniczna wiara w ukochanego wodza.

„Legiony to – żebracza nuta,
 Legiony to – ofiarny stos,
 Legiony to – żołnierska buta,
 Legiony to – straceńców los

 My Pierwsza Brygada,
 Strzelecka  gromada,
 Na stos rzuciliśmy życie, 
 Swój los, na stos, na stos.

 Nie chcemy już od was uznania,
 Nie waszych mów, ni waszych łez,
 Już skończył się czas kołatania, 
 Do waszych serc – do waszych kies !

 My, Pierwsza Brygada ……

 O ile mąk, ile cierpienia,
 O ile krwi, przelanych łez,
 Pomimo to, nie ma zwątpienia, 
 Dodawał sił wędrówki kres,

ale z opowiadań Babci i Ojca. Z niektórymi Babcia utrzymywała kontakt długo po 
wojnie. Z opowiadań tych wiadomo mi także, iż komórka Korpusu Bezpieczeństwa 
w Kobyłce otrzymywała zadania identyfikowania autorów donosów przejętych 
w urzędach pocztowych innych miejscowościach, ale nadanych w powiecie 
radzymińskim, oraz zadania ustalania miejsca pobytu zdrajców skazanych przez 
sądy Polskiego Państwa Podziemnego.

Na terenie ogrodu u Dziadków znajdowała się drewniana komórka, w której 
hodowana była koza, w podłodze było zamaskowane wejście do piwnicy z ukrytym 
radiem, dziadek odsłuchiwał wiadomości i przekazywał dalej.

W sierpniu 1944 roku Niemcy wysiedlili mieszkańców Kobyłki, mężczyźni zostali 
osadzeni w Twierdzy w Zakroczymiu.

Po wojnie odbył się zjazd zakroczymiaków, którzy zorganizowali zbiórkę na 
budowę szkoły w Zakroczymiu, by w ten sposób wyrazić wdzięczność mieszkańcom 
Gminy, którzy zorganizowani przez miejscowego księdza dożywiali uwięzionych 
przez Niemców w Twierdzy w Zakroczymiu. Dziadek wraz z moim Ojcem 
uczestniczyli w tym zjeździe.

Niemcy sukcesywnie wywozili więźniów na roboty przymusowe. Dziadek i mój 
Ojciec trafili do obozu pracy w Hanowerze. Pracowali jako palacze na parowozach 
na kolei niemieckiej. Podczas jednego z nalotów alianckich na linię kolejową 
Dziadek został ranny w nogi, a po wejściu aliantów trafił do angielskiego szpitala 
woskowego, gdzie spotkał się z bardzo dobrą opieką. Niestety do końca życia 
utykał. Gdy tylko czuł się na tyle dobrze, by podróżować powrócił wraz z synem 
do kraju. Początkowo rodzina zamieszkała w Kobyłce w wynajętym mieszkaniu, 
bo dom w Kobyłce spłonął podczas walk latem 1944 roku. Po pewnym czasie 
Dziadkowie wyjechali z Kobyłki i osiedlili się w Sobieszowie koło Jeleniej Góry. 
Po śmierci Dziadka, Babcia wraz z moimi rodzicami przeniosła się do Wrocławia  
a później w 1953 roku do Wołomina, gdzie kupiła dom.

Dziadek prócz pracy zawodowej miał kilka pasji - był zapalonym myśliwym, 
automobilistą, motocyklistą i fotografem. W kolejnych mieszkaniach wydzielał 
pomieszczenia na ciemnię i sam wywoływał zdjęcia. W archiwum rodzinnym 
zachował się album z  ponad 400 zdjęciami i około 150 negatywów szklanych  
z okresu legionowego, z Mińska Mazowieckiego, z Brześcia i z kursu broni pancernej 
w Twierdzy Modlin. Są to zdjęcia z ćwiczeń wojskowych, z uroczystości, zdjęcia 
pojazdów pancernych a także pejzaże i scenki rodzajowe.

Dziadek we wspomnieniach najbliższych
Odkąd sięgam pamięcią moja ukochana Babcia Janka usypiała mnie do snu. 

Jak dziś pamiętam jej miły, spokojny głos i cudowne melodie, niektóre tęskne  
i melancholijne, inne marszowe i wesołe. To Babcia wprowadziła mnie  
w zaczarowany świat wierszy o ułanach spod Rokitny i strzelcach spod Łowczówka, 
o żołnierzach Pierwszej Kadrowej, o kawalerzystach Beliny. Był to także świat 
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trudna, szalała inflacja i drożyzna. Dla mieszkańców osiedla wojskowego w Mińsku, 
którzy upajali się radością z odzyskanej niepodległości nie miało to znaczenia. 
Babcia opowiadała, jak w karnawale przychodzili do nich koledzy Dziadka z żonami 
i narzeczonymi. Każdy przynosił herbatę i cukier i co kto miał do zjedzenia na 
kolację, bo czasy były ciężkie. W największym pokoju odsuwali meble pod ściany, 
moja Prababka Maria zasiadała do pianina i zaczynała grać a młodzi tańcowali. 
Tańczono mazura, oberki, polki, kujawiaka, walce a także foxtrota i tango, które 
zawojowało Europę po pierwszej wojnie światowej. Zabawy sylwestrowe odbywały 
się w kasynie oficerskim, były też bale z orkiestrą i tańcami zarówno w karnawale 
jak i z okazji święta pułkowego.

W pamięci Babci utkwiło też gorzkie zdarzenie, o którym opowiadał Dziadek 
po powrocie z letnich manewrów. Właściciele jednego z dworów odmówili 
udostępnienia na nocleg, dla wojska stodół dworskich, mówiąc, że nie ma u nich 
miejsca dla wojska Pana Piłsudskiego. Żołnierzy natychmiast zaprosili i przyjęli na 
nocleg miejscowi chłopi. O zdarzeniu tym wspomina autor książki „Ułani lubelscy”.

Mój Ojciec Jan urodził się na osiedlu wojskowym w Mińsku Mazowieckim  
1 stycznia 1927 roku. Gdy był małym chłopcem Dziadek odbywał kurs broni 
pancernej w Twierdzy w Modlinie. Babcia na ten czas wyjechała z synkiem do 
Płocka, gdzie mieszkały jej dwie ciotki. W wolnym czasie Dziadek przyjeżdżał do 
Płocka odwiedzać rodzinę. Ojciec zapamiętał jak chodził z rodzicami w zimę na 
lodowisko i uczyli go jazdy na łyżwach.

W 1931 roku Dziadek został przeniesiony do służby w Twierdzy w Brześciu nad 
Bugiem. Twierdzę w Brześciu wybudowali Rosjanie w latach trzydziestych XIX 
wieku. Projektantem był inżynier Opperman, budowę rozpoczęto w 1833 roku po 
stłumieniu Powstania Listopadowego. Była największym bastionem osłaniającym 
rdzenne ziemie imperium carskiego – do systemu fortyfikacji należały jeszcze 
Modlin, Osowiec, Cytadela Warszawska i Dęblin. Warownie te miały stanowić 
zaporę dla niemieckiej agresji i jednocześnie siać postrach w zniewolonym 
„priwislinskim kraju”. Twierdza w polskie ręce dostała się ostatecznie w 1920 roku. 
Jej wielkość i położenie prawie dokładnie po środku linii granicznej z Sowietami, 
na bezpośrednim zapleczu planowanego pasma obrony, sprawiały, że nazywano 
ją „strategiczną stolicą Polski”.

Znaczenie Twierdzy wynikało z rozbudowanej bazy koszarowo-magazynowej. 
W obrębie Twierdzy i w otaczających fortach kwaterowały dwa pułki piechoty, pułk 
artylerii ciężkiej, pułk saperów, dywizjon pancerny, batalion łączności, oddziały służb 
pomocniczych: inwentury, żandarmerii i sanitariatu. Siedzibę miało dowództwo 
IX Okręgu Korpusu, sztaby, sąd wojskowy  i duży szpital garnizonowy zajmujący 
całą wyspę.

Twierdza położona jest w widłach Bugu i Muchawca, otoczona wodami dwóch 
rzek i rozlewiskami. Prowadziło do niej kilka bram - przez Bramę Północną do 
Twierdzy wchodziło się przez drewniany most nad fosą, przez Bramę Brzeską od 

My, Pierwsza Brygada  ….

 Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
 Nie wierząc nam, że chcieć to móc,
 Leliśmy krew osamotnieni,
 A z nami był nasz drogi Wódz”

Moja Babcia Janina Głowaczowa z Piechowskich dzieciństwo i wczesną 
młodość spędziła w Przasnyszu na pograniczu Kurpiów i Mazowsza. Jej ojciec 
Ludwik był notariuszem. Matka Maria z Kamieńskich zajmowała się domem. 
Pochodziła z Płocka, była jedną z pięciorga dzieci  Ludomira Kamieńskiego i Natalii 
z Filipowiczów. Ludomir Kamieński był inżynierem powiatowym w Sierpcu a później 
w Płocku, jego siostra wyszła za mąż za dziadka Tadeusza Mazowieckiego ze strony 
ojca. W rodzinie Babci kultywowano tradycje patriotyczne, Ludomir Kamieński brał 
udział w Powstaniu Styczniowym.

Babcia do szkoły średniej chodziła w Warszawie (pensja Hevelkówny), 
studiowała na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Jak na owe 
czasy była kobietą wysportowaną, jeździła na rowerze i na łyżwach, grała w tenisa  
i namiętnie jeździła konno, była znakomitą tancerką. Z Dziadkiem łączyły ją wspólne 
zainteresowania – jazda konna, łyżwy, tenis i taniec. Poglądy polityczne także mieli 
wspólne – to uwielbienie dla tradycji legionowej i kult Marszałka Piłsudskiego. 

Babcia do końca życia wspominała jaką radość i euforię odczuwała stojąc  
w tłumie witającym Marszałka powracającego z Magdeburga. Była też na koncercie 
w Filharmonii Narodowej, który odbył się na cześć Marszałka i na którym był 
honorowym gościem. W jej wspomnieniach, chwile gdy „Polska wybuchła”, widok 
rozbrajanych w Warszawie żołnierzy niemieckich i mieszkańców stolicy płaczących 
ze szczęścia i padających sobie w ramiona były chwilami radości której, jak mówiła, 
nie dane jej było przeżyć ani nigdy wcześniej, ani nigdy potem.

W czasie wojny w 1920 roku rodzice Babci uciekli przed bolszewikami  
z Przasnysza do rodziny do Płocka. Była to ucieczka z deszczu pod rynnę. Obrona 
miasta Płock przez mieszkańców przeszła do legendy. Miasto stawiło skuteczny 
opór bolszewikom przedzierającym się w kierunku granicy z Niemcami. W walkach 
zginęło wielu uczniów i studentów. Babcia brała udział w obronie Płocka w żeńskiej 
służbie pomocniczej szykowała posiłki, napoje i papierosy dla walczących na 
barykadach.

Po raz pierwszy fotografia Dziadka pojawia się w albumie fotograficznym Babci 
w 1923 roku, jest to zdjęcie przedstawiające Dziadka w mundurze podczas skoku 
konno przez przeszkodę, podpisane przez Babcię „Gienio Mińsk Mazowiecki 1923”. 
Na dalszych kartach albumu są kolejne zdjęcia. 

Babcia często opowiadała jak wyglądało życie towarzyskie na osiedlu wojskowym 
w Mińsku Mazowieckim. Pierwsza polowa lat dwudziestych była dla nowej Polski 
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wokół domu. Niestety skończyło się to uderzeniem w mur, uszkodzeniem zderzaka  
i latarni. Sprawca dostał w tyłek pasem oficerskim, co pamiętał do końca życia. 
Po awanturze Tatulek zabrał go na spacer i powiedział, że tak dalej być nie może 
i że zaczną jeździć za miasto i na polnej drodze synek będzie uczył się jeździć. 
Dla dziesięciolatka było to szczęście niesłychane. Nauka była skuteczna, bo po 
wielu latach egzamin na prawo jazdy Ojciec zdał jako ekstern nie chodząc na 
praktyczną naukę jazdy.

Ojciec zapamiętał też urlopy z Rodzicami w Jastarni nad morzem i naukę 
pływania. Dziadek nauczył Ojca znakomicie pływać. Dopóki Ojcu pozwalało zdrowie 
pływał po kilka kilometrów w pełne morze nawet przy sporej fali. 

W opowieściach Babci Brześć jawi się jako miasto żyjące cieniu Twierdzy. 
Dziadkowie mieszkali na osiedlu wojskowym w pobliżu Twierdzy na tzw. Kolonii 
Oficerskiej. Jednopiętrowe domy, w tym ten w którym mieszkali stoją do dziś. 
Kiedyś mój mąż pojechał służbowo do Brześcia i posługując się opisem mojego 
ojca odnalazł dom w którym Dziadkowie mieszkali, niedaleko torów kolejowych. 
Twierdza także nadal istnieje, w okolicy brak tylko lasów. 

Na osiedlu wojskowym toczyło się normalne życie, atrakcje kulturalne to 
wyprawy do kina i nie tylko, bo raz na miesiąc przyjeżdżał do miasta Zespół 
Operetki Lwowskiej i Teatr Wołyński. Zespoły dawały po dwa przedstawienia; 
przedpołudniowe dla uczniów i wojska i wieczorne dla dorosłych.

W 4. Dywizjonie Pancernym oprócz mego Dziadka, było wielu pasjonatów 
motoryzacji. Prawie w każdym roku latem organizowali turystyczne rajdy 
motocyklowe. Motocykle były trzyosobowe, z koszami, w których zasiadały żony  
i narzeczone. Babcia opowiadała o tych imprezach jako bardzo wesołych, w dzień 
podróżowali i zwiedzali, wieczorami bawili się i tańczyli w gospodach, w których 
się zatrzymywali. W albumie Dziadka zachowały się fotografie z rajdów do Wilna, 
Białowieży, Lublina i Zamościa, na Kresy Wschodnie i do Krakowa. Z rajdu z Kresów 
Babcia przywiozła piękne ceramiczne malowane ręcznie koraliki huculskie, które 
mam po niej na pamiątkę i czasami noszę. Rajd do Krakowa odbył się już po śmierci 
Marszałka Piłsudskiego, zachowały się zdjęcia uczestników rajdu pchających taczki 
z ziemią na kopiec Marszałka w Krakowie.

Zapytałam kiedyś Babcię dlaczego nigdy nie kusił ich wyjazd za granicę, na co 
odpowiedziała, że w pierwszej kolejności chcieli nacieszyć się Polską, której nie 
doczekały poprzednie pokolenia. Nie przewidywali, że klęska wrześniowa zmiecie 
ich świat z powierzchni ziemi.

Babcia wspominała też bale karnawałowe, które odbywały się w Twierdzy  
w olbrzymiej sali balowej. Latem Dziadek wyjeżdżał na manewry a Babcia z synkiem 
i dwiema swymi przyjaciółkami z Przasnysza i z ich dziećmi wyruszały nad morze 
do Jastarni. Była to w latach trzydziestych mała wioska, wczasowicze mieszkali  
w pokojach wynajętych w chatach rybackich. Po zakończeniu manewrów do rodziny 
dołączał Dziadek. Dla mego ojca były to najwspanialsze dni wakacji, bo Babcia 

wschodu i przez Bramę Centralną przez drewniany most na Muchawcu. Na Wyspie 
Centralnej znajdował się po środku kościół garnizonowy, budynek dowództwa 
okręgu i tzw. Biały Pałac. Z Wyspą Centralną od zachodu sąsiadowała oddzielona 
od niej odnogą Muchawca Wyspa Saperów, a od południa otoczona wodami Bugu 
i kanału największa Wyspa Szpitalna. Muchawiec wpadał do Bugu u południowo 
zachodniego cypla Wyspy Saperów. Od północy brzeg Bugu był wysoki, od południa 
niski, rzeka  przechodziła w rozlewiska.

Ponad fosami i odnogami rzek rozrastały się wokół Twierdzy wysokie wały. 
Wiosną na wałach tych rozkwitały miliony fiołków, których odurzający zapach 
unosił się nad całą okolicą. Zimą z wałów można było zjeżdżać na sankach i na 
nartach. Wewnątrz wałów były liczne pomieszczenia połączone długimi i mrocznymi 
korytarzami. Stanowiło to znakomite miejsce dla zabaw dla chłopców z Osiedla 
Wojskowego. Zimą obok placu do siatkówki wylewano dużą ślizgawkę. Do miasta 
z Twierdzy dojeżdżało się kolejką wąskotorową, stacja była na skraju miasta.  
W mieście działały szkoły, sklepy, kino o nazwie „Mirage”. Brześć był miastem 
wielokulturowym, obok Polaków mieszkali Żydzi, Białorusini i Ukraińcy.

W chwili wyjazdu Dziadków do Brześcia mój Ojciec miał już ponad trzy lata  
i bardzo wiele przeżyć z dzieciństwa zapisało się dokładnie w jego pamięci. 
Lubił nam o tym opowiadać, gdy mówił o Babci używał słowa „Matka” o Dziadku 
nigdy nie mówił inaczej jak „Tatulek”. Tatulek był dla niego używając dzisiejszego 
określenia „idolem”. To on nauczył go pływać, jeździć na łyżwach, strzelać, 
prowadzić samochód, nauczył go wszystkiego. I najważniejsze nauczył go patrzeć 
na otaczający świat w taki sposób, by dostrzegać jego ulotne piękno. Ten sposób 
patrzenia na świat Ojciec przekazał mnie. 

Ojciec opowiadał o letnich wyprawach z Tatulkiem łodzią na rozlewiska Bugu 
na kaczki - jak pięknie było obserwować wstający świt i mgły unoszące się nad 
rozlewiskiem, gdy nie ma granicy między wodą a niebem, a we mgle jakby 
zawieszone widać łodzie i sylwetki rybaków. Tatulek kupił Ojcu w prezencie 
małą fuzję i zaraził pasją do łowów. Zabierał go na polowania na kaczki, zające, 
kuropatwy i bażanty a zimą nawet na wilki. Ojcu szczególnie utkwiło w pamięci 
polowanie na wilki w zimowy mroźny i słoneczny dzień, wspominał jak Tatulek 
uczył go rozpoznawania śladów zwierząt na śniegu i razem podziwiali jak piękny 
jest puszysty śnieg, lśniący w zimowym słońcu tysiącami brylantów. Zapamiętał 
też Ojciec jesienne polowania, snujące się dymy i zapach palonych badyli na 
kartofliskach.

Pierwszym trofeum łowieckim Ojca był perkoz a drugim jastrząb. Razem  
z Tatulkiem zanieśli trofea do wypchania.  Perkoz przetrwał zawieruchę wojenną  
i stal się naszą zabawką, zabawy zniósł gorzej niż wojnę i zakończył swoje istnienie.

Gdy Ojciec miał 10 lat, dopuścił się wyczynu, który przeszedł do historii rodziny. 
Pewnego dnia, gdy Dziadek przyjechał samochodem z Twierdzy do domu na 
obiad, syneczek wykradł kluczyki do samochodu, uruchomił silnik i rozpoczął rajd 
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Po śmierci Dziadka, Babcia zabrała pamiątki rodzinne do Wrocławia, a potem 
do Wołomina i przekazała synowi. W 2001 roku, na kilka miesięcy przed śmiercią, 
mój Ojciec przekazał album ze zdjęciami, szklane negatywy, oryginalne dokumenty 
i część książek z biblioteki Dziadka w darze Muzeum Wojska Polskiego w 
Białymstoku. Historia zatoczyła koło – z Białegostoku nie jest daleko do Twierdzy 
Brześć.
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niestety nie umiała pływać, a Tatulek doskonalił umiejętności pływackie synka, uczył 
go także fotografowania. W albumie rodzinnym zachowały się zdjęcia rodzinnych 
wakacji w Jastarni.

Babcia po śmierci Dziadka utrzymywała kontakty z przyjaciółmi z Twierdzy. 
Miałam przyjemność poznać Państwa Rzelskich i Wilczyńskich. Panowie Rzelski 
i Wilczyński walczyli na Zachodzie, po wojnie wrócili do Polski i mieszkali  
w Warszawie. Pani Irena Rzelska działała w Armii Krajowej. Pewnego dnia 
przyjechała do Dziadków do Kobyłki, początkowo myśleli, że z wizytą towarzyską, 
ale wkrótce okazało się że przybyła z rozkazem dla Dziadka. Babcia korespondowała 
też z przyjacielem Dziadka z 7. Pułku Ułanów i z Twierdzy Marianem Żebrowskim, 
który po wojnie został z rodziną w Anglii i parał się historią wojskowości w II-ej 
Rzeczpospolitej, szczególnie broni pancernej.

Dla mego Ojca wspomnienia lat dziecinnych spędzonych w Brześciu to 
wspomnienia raju utraconego.

Gdy wybuchła II wojna światowa ojciec miał dwanaście lat. Wspominał, że  
w latach okupacji do Dziadka często przychodziły nieznane osoby oraz że Tatulek 
bardzo często nie nocował w domu. 

Po wojnie Dziadek pokazał synowi domy, w których konspiratorzy zawsze 
mogli liczyć na nocleg, między innymi były to domy w Górkach Mironowskich 
– części Wołomina, gdzie obecnie mieszkamy; dom p. Józefa Czarneckiego, 
znanego muzyka – waltornisty, i domy dwóch sióstr z Warszawy p. Zwolińskiej  
i p. Jarczyńskiej. Dom, który Babcia kupiła, po wyjeździe z Sobieszowa za okupacji 
należał do towarzysza Dziadka z konspiracji Stanisława Szczepkowskiego. 
Czasami Ojciec był dopuszczany przez Dziadka do słuchania radia, które było  
w zamaskowanej piwnicy w komórce, służącej za mieszkanie kozie – karmicielce 
rodziny w ciężkich czasach. 

Ojciec i Babcia opowiadali o dniu w którym Niemcy uderzyli na Rosję. Babcia 
nakryła stół do obiadu, a dziadek, który właśnie zakończył słuchanie radia ubrał 
się i wybiegł z domu. Babcia za nim z krzykiem: „Gieniu, czyś ty zwariował, gdzie 
lecisz, obiad na stole”. Dziadek do niej: „Do kościoła, podziękować Panu Bogu, że 
tych dwóch wzięło się za łby, będziemy mieli Polskę”.

Po zakończeniu wojny Dziadek z moim Ojcem wrócili z robót przymusowych 
z Hanoweru do Kobyłki. Domu już nie było, Niemcy spalili go latem 1944 roku.  
Z pożogi wojennej ocalały między innymi albumy z fotografiami, szklane negatywy, 
dokumenty Dziadka, książki z biblioteki Dziadka i Krzyż Walecznych, gdyż były 
zakopane w dębowej skrzyni. Pamiątki te pojechały z Dziadkami do Sobieszowa.

Dziadek bardzo pokochał dom w Sobieszowie, oddał się nowej pasji – 
pielęgnowaniu ogrodu. Odwiedzali go przyjaciele z Brześcia, ciekawi jak wyglądają 
Ziemie Zachodnie. Zachowały się zdjęcia z wizyty w Sobieszowie Kamili i Rajmunda 
Wilczyńskich, Babcia opowiadała, że odwiedzili ich w Sobieszowe państwo Rzelscy.

Nominacja na majora dla Eugeniusza Głowacza ps. „Gwintowt”
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E. Głowacz podczas skoku konno przez przeszkodę, Mińsk Mazowiecki 1925 r.

Szwadron 7 Pułku Ułanów  na froncie podczas wojny z bolszewikami

Żołnierzy 7 Pułku Ułanów przy 
wagonie kolejowym przed wyjazdem 

na wojnę bolszewicką

Żołnierze 7 Pułku Ułanów, 
z lewej E. Głowacz,
Przasnysz 1918 r.

Żołnierze 7 Pułku Ułanów nad Dźwiną podczas wojny bolszewickiej

Fotografie z albumu Janiny i Eugeniusza Głowaczów
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Małgorzata Kogutowicz

Barbara Łojko - lekarz z powołania

W dzisiejszych czasach określenie - lekarz z powołania - 
brzmi banalnie, ale leczenie było sensem jej życia, dawało 
olbrzymią satysfakcję. Pracowała, jako lekarz pediatra, na 
terenie Wołomina i powiatu wołomińskiego blisko 50 lat, lecząc 
wiele pokoleń wołominiaków. Oto kilka faktów z jej życia.

Barbara Mirosława Antonina Rytel-Kuc urodziła się  
11 stycznia 1923 roku, w miejscowości Sadowne, w powiecie 
węgrowskim. Jej ojciec był kierownikiem szkoły, a matka 
nauczycielką. Szkołę podstawową ukończyła w Sadownem, 
w 1936 roku, a następnie rozpoczęła naukę w gimnazjum im. 
Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie. Do wybuchu wojny 1939 roku ukończyła trzy 
klasy gimnazjum, następnie kontynuowała naukę na tajnych kompletach. W roku 
1942 Barbara Rytel-Kuc zdała maturę. Otrzymane zaświadczenie, stwierdzające 
ukończenie nauki i zdanie egzaminu w okresie tajnego nauczania, uprawniało 
do rozpoczęcia studiów. Po zakończeniu okupacji niemieckiej na podstawie 
posiadanych zaświadczeń wydawane były Świadectwa Dojrzałości. W dokumentach 
rodzinnych zachował się oryginał takiego świadectwa, wydanego już po wojnie, 
w 1945 roku.

Następnie Barbara Rytel-Kuc w 1942 roku podjęła naukę w szkole dla 
Pomocniczego Personelu Sanitarnego Docenta Andrzeja Zaorskiego, która to 
szkoła, pod przykrywką kształcenia „personelu sanitarnego”, w istocie kształciła 
studentów medycyny. O warunkach, w jakich wówczas odbywała się nauka, 
możemy przeczytać we wspomnieniach spisanych w 1970 roku przez Barbarę 
Rytel-Kuc i Kalinę Koperską - studentki tejże szkoły. Uczęszczając na zajęcia 
Pomocniczego Personelu Sanitarnego Barbara Rytel-Kuc przerobiła program dwóch 
lat medycyny. Po zakończeniu działań wojennych kontynuowała naukę na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W 1948 roku uzyskała absolutorium.  
W tym samym roku poślubiła Antoniego Łojko i przeprowadziła się do Szczecina. 
Końcowe egzaminy lekarskie złożyła na nowo powstałej Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie i otrzymała dyplom nr 8. Od 1948 roku do 1952 roku, po 
rocznym stażu, pracowała jako asystentka w Pomorskiej Akademii Medycznej.

W 1953 rozpoczęła się jej wołomińska przygoda z małymi pacjentami. W tymże 
roku Barbara Łojko wraz z mężem i córkami (Elżbietą i Małgorzatą) przeprowadzają 
się do jej rodzinnego domu, w miejscowości Wycinki położonej między Klembowem, 

IV. WOŁOMIŃSKIE BIOGRAFIE

Dom rodzinny Janiny Piechowskich Głowaczowej w Przasnyszu, 1918 r.

Ulica, przy której znajdowały się koszary, Przasnysz 1918 r.
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nawet do najbardziej szalonych, młodzieńczych pomysłów. Pamiętam długie 
rodzinne rozmowy, w których każdy mógł prezentować swoje zdanie, niezależnie 
czy był dorosłym czy dzieckiem. Takie postępowanie sprzyjało budowaniu poczucia 
wartości w dzieciach i myślę, że do dziś mogę czerpać siłę z tych, naładowanych 
w dzieciństwie i młodości, akumulatorów wiedzy o świecie i ludziach. Pamiętam 
mamę wiecznie zajętą swoimi pacjentami, wzruszającą się w przypadkach gdy 
choremu nie można było pomóc, pamiętam ją pachnącą szpitalem (w tamtych 
czasach środki dezynfekujące miały specyficzną woń), pamiętam pergaminowy 
dotyk jej dłoni, szczególnie delikatnych od wielokrotnego mycia rąk w trakcie 
przyjmowania  małych pacjentów.

Prawdziwą pasją jej życia była praca i pacjenci. Warto tu dodać, że mogła oddać 
się swojej pasji dzięki postawie mojego ojca Antoniego Łojko, który w trakcie 
pięćdziesięciu lat ich zgodnego małżeństwa, przejął na siebie prawie wszystkie 
obowiązki domowe również i te związane z prozą wychowywania dzieci.

Postać Barbary Łojko jako lekarza, mogą przybliżyć wspomnienia kilku jej 
pacjentów, osób, które ją znały i podziwiały.

Dr habil. D. Stryjek-Kamińska
Dr Barbarę Łojko poznałam jesienią 1966 r. w jej mieszkaniu, w Wołominie, przy  

ul. Świerczewskiego. Byłam wówczas umówiona z jej starszą córką Elżbietą, 
która miała mi przekazać prowadzenie kroniki Liceum Ogólnokształcącego  
im. W. Nałkowskiego w Wołominie. Elżbieta prowadziła ją wzorowo, ja miałam 
przejąć po niej tę funkcję. 

W czasie pierwszego kontaktu z dr. Łojko zapamiętałam jej zadbany wygląd 
zewnętrzny, pogodny, przyjazny uśmiech i gościnność. Nie była zbyt rozmowna, 
ale jeśli coś mówiła było to przemyślane i wyważone.

Wówczas wiedziałam, że dr Łojko jest cenionym pediatrą z praktyką we własnym 
domu, w którym mieszkała z mężem i dwiema córkami: Elżbietą i Małgorzatą. 
Tamtego dnia nie przypuszczałam, że kiedykolwiek będę miała z Nią kontakt na 
płaszczyźnie zawodowej.

Po uzyskaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Wołominie ukończyłam studia  
na Akademii Medycznej we Wrocławiu z tytułem lekarza medycyny.

Po studiach wyszłam za mąż za Wołominiaka i znów znalazłam się w Wołominie.  
W listopadzie 1976 r. w Praskim Szpitalu w Warszawie przyszedł na świat nasz syn 
- Marcin. Poród przebiegał prawidłowo. Dziecko było zdrowe, dorodne z prawidłową 
wagą ciała. Szpital opuściliśmy po tygodniu: obydwoje zdrowi i szczęśliwi. W dniu 
wypisu ze szpitala otrzymałam od pediatry wszystkie wskazówki dotyczące żywienia 
i pielęgnacji dziecka oraz Książeczkę Zdrowia Dziecka, w której znajdował się 
dokładny opis żywienia noworodka tzn. ile razy dziennie i w jakiej ilości dziecko 
powinno otrzymywać pożywienie z butelki (niestety, nie danym mi było karmić 
piersią).

a Ostrówkiem skąd codziennie dojeżdża do pracy, do nieopodal położonego 
Wołomina. Wycinki były miejscem pobytu rodziny przed i w czasie wojny. Mimo, 
że połowa domu została zarekwirowana przez wojsko okupanta, ojciec Barbary,  
a także sama Barbara zaangażowani byli w działalność konspiracyjną Armii Krajowej. 
Z racji swojego zawodu Barbara Łojko miała brać udział w Powstaniu Warszawskim, 
ale w ostatnich dniach lipca 1944 musiała wyjechać do konającego brata. Janusz 
Rytel-Kuc zmarł 31 lipca, a już wówczas powrót do walczącej Warszawy był 
niemożliwy. Za swoją odważną pracę w okresie okupacji została uhonorowana 
odznaką pamiątkową „Akcji Burza” wydaną przez Komitet Organizacyjny 50-lecia 
Powstania Warszawskiego.

W roku 1961 Barbara Łojko, wraz z rodziną, przeprowadziła się do domu  
w Wołominie, w którym obecnie mieszka już czwarte jej pokolenie.

W Wołominie pracowała w Poradni dla Dzieci pełniąc, w latach 1956-1966, 
funkcję kierownika przychodni równocześnie będąc na stanowisku inspektora 
pediatrii. Od 1958 r. prowadziła pododdział noworodków w Szpitalu Rejonowym,  
w Wołominie, a od 1 listopada 1967 r. powierzono jej stanowisko Ordynatora 
Oddziału Noworodków w tymże szpitalu.

W latach 1963 – 1965 pełniła też funkcję Dyrektora Szpitala Rejonowego  
w Wołominie.

Przez cały okres pracy zawodowej, na terenie Wołomina prowadziła również 
gabinet prywatny, początkowo w miejscowości Wycinki, później w Wołominie, 
na ulicy Warszawskiej, nad cukiernią pani Gilskiej, a potem w domu przy ulicy 
Świerczewskiego - obecnie Aleja Armii Krajowej.

Barbara Łojko udzielała się również społecznie. W latach 1961- 1965 była 
radną wojewódzką sprawując, w wojewódzkiej Radzie Narodowej, funkcję członka 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, a od 1965 roku, będąc radną powiatową, 
przewodniczyła Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. W pracy społecznej wiele 
uwagi przywiązywała do właściwej organizacji higieny szkolnej i profilaktyki 
zdrowotnej. 

Z okazji 60 lecia nadania miastu Wołomin praw miejskich, Barbara Łojko została 
uhonorowana Medalem Pamiątkowym.

Pisząc wspomnienie o swojej Mamie uświadomiłam sobie, jak wielu wołominiaków 
musiało spotykać się z nią jako lekarzem, czy to na oddziale noworodków, jedynego 
na tym terenie szpitala, czy to w przychodni, czy w końcu, w nagłych przypadkach, 
w gabinecie prywatnym. Jakim była lekarzem, przez te wiele lat aż do jej odejścia w 
2000 roku, mogą powiedzieć jej pacjenci. Mnie, córce, trudno jest to ocenić. Swoich 
najbliższych nie lubiła leczyć, ale w sytuacjach groźnych dla zdrowia potrafiła szybko  
i zdecydowanie postawić trafną diagnozę i wprowadzić właściwy tryb leczenia.

Matką była ciepłą, ale bardzo wymagającą, dbającą oto by jej córki zdobyły nie 
tylko odpowiednie wykształcenie, ale przede wszystkim wiedzę. Nie podnosiła głosu, 
ale przekonywała, dyskutowała. Właściwą argumentacją można było ją przekonać, 
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na przeżycie. Szpital - dom tak wyglądały nasze dni i miesiące. Pomocy szukałam 
wszędzie.

Cztery miesiące po urodzeniu dziecka trafiłam do Pani dr Łojko. Tu spotkałam  
się z niezwykłą serdecznością i wielkim profesjonalizmem. Pani Barbara traktowała 
mojego syna tak, jak każde, inne dziecko. Tłumaczyła mi jak postępować  
z maluchem, by pomimo choroby mógł w miarę normalnie funkcjonować. Specjalne 
diety, rehabilitacja, naświetlania, kąpiele w odwarach ziół, solach powoli przynosiły 
efekty. Do dziś pamiętam, iż po każdej wizycie u Pani dr Barbary Łojko wstępowała 
we mnie nutka nadziei. Kochana, serdeczna, wyrozumiała Pani doktor zawsze 
służyła pomocą. Mogłam się z Nią skontaktować telefonicznie bez względu na 
porę dnia czy nocy.

To były inne czasy niż obecnie. Chore genetycznie dzieci i ich rodzice nie zawsze 
znajdowali zrozumienie w środowisku lekarskim i w najbliższym otoczeniu. Dzięki 
takim ludziom jak Pani dr Barbara Łojko łatwiej było staczać walkę o życie dziecka. 
Oddana całym sercem, swoim małym pacjentom potrafiła w rodzicach zaszczepić 
wiarę w przyszłość, a na małych, chorych buziakach wywołać uśmiech.

Dziś już zarówno mego syna jak i szlachetnej Pani doktor Barbary Łojko nie 
ma wśród nas. Odeszli do Wieczności. W moim sercu pełne ciepła i wdzięczności 
wspomnienie o Nich trwa i pozostanie do końca moich ziemskich dni.

Danuta Michalik
Panią doktor Barbarę Łojko poznałam w 1981 r., kiedy moja córka miała miesiąc.
Pamiętam jak poszłam na pierwszą rutynową, kontrolną wizytę do przychodni 

lekarskiej. Córka, jak mi się wydawało, była zdrowa, miała apetyt, przybierała na 
wadze. Jednak dyżurująca lekarka zaleciła od razu antybiotyk, bo stwierdziła, że 
dziecko ma sapkę. „Jest listopad, pierwsze spacery z dzieckiem, dziecko nie ma 
gorączki, może nie trzeba od razu antybiotyku”? - starałam się zaprotestować.

Nie pomogło. Antybiotyk został przepisany.
Wracając z przychodni wstąpiłam na konsultację do pani doktor Barbary Łojko. 

Była doświadczoną lekarką, miała świetną opinię wśród matek. Przebadała dziecko 
dokładnie, przeprowadziła ze mną długi wywiad i stwierdziła: „Antybiotyk, a broń 
Boże, a czym będziemy leczyć jak trafi się zapalenie płuc”? - Proszę przetrzymać 
dziecko dwa dni w domu i sapka przejdzie.

Tłumaczyła mi jak postępować z dzieckiem chorym, a jak nie dopuszczać do 
choroby.

Od tej pory córka, a potem i syn byli pod stałą opieką Pani Łojkowej, 
jak ją wszyscy nazywaliśmy. Zawsze trafnie diagnozowała chorobę, była 
przekonywująca, od razu nabierało się do niej zaufania. Jej stanowczość w 
postępowaniu z dzieckiem, była dla młodych matek pewnością, że dziecko 
będzie chowało się zdrowo. W trakcie badań wykazywała się też życzliwością 
i cierpliwością, odpowiadała na wszystkie pytania matki, miało się poczucie,  

W domu opiekę nad Marcinem sprawowałam nie tylko ja, ale także mój bardzo 
opiekuńczy i troskliwy mąż, a wieczorami moja Mama.

Dziecko było regularnie, karmione, pojone, przewijane, kąpane, miało swój cieplutki 
pokój. Marcin miał wszystko co potrzebne jest do prawidłowego rozwoju noworodka,  
a mimo to z dnia na dzień był bardziej niespokojny i ciągle płakał. Ja badałam go 
codziennie, jego ciało oglądaliśmy we troje, gorączkę mierzyliśmy 2-3 razy dziennie. 
Nie znajdowaliśmy żadnych odchyleń od stanu prawidłowego.

Mój tato, który podczas odwiedzin wnuka również obserwował jego zachowanie 
przyszedł do mnie pewnego dnia i powiedział: „Nie obraź się, ja wiem, że ty jesteś 
lekarzem, ale myślę, że to dziecko trzeba pokazać dr. Łojko, bo Ona jest bardzo 
dobrym pediatrą, z dużą praktyką i na pewno coś poradzi.” Nie oponowałam ani 
przez chwilę, podziękowałam ojcu za dobrą radę. Pół godziny później staliśmy  
z dzieckiem przed drzwiami gabinetu dr. Łojko.

Przyjaźnie przywitani, weszliśmy do pokoju przyjęć małych pacjentów. Zapytana 
o powód wizyty odpowiedziałam, że dziecko ciągle płacze, a ja, mimo że również 
jestem lekarzem, nie potrafię ustalić przyczyny.

Wówczas zostałam poproszona o położenie dziecka na wagę. Po zważeniu 
Marcina z ust dr Łojko usłyszałam następujące stwierdzenie: „to dziecko nie jest 
chore, tylko dostaje za mało jedzenia”. Z jednej strony byłam szczęśliwa, że dziecko 
jest zdrowe, z drugiej zaś było mi nadzwyczaj nieprzyjemnie, że „skąpię” synowi 
jedzenia. Zostałam pouczona, że powinnam zwiększyć nie tylko ilość, ale również 
objętość podawanych dziecku posiłków. Po wprowadzeniu zaleceń dr Łojko Marcin 
stał się spokojnym, uśmiechniętym, zadowolonym z życia dzieckiem. Dla całej 
rodziny nastały radosne dni i spokojne noce.

Przez następne lata Marcin rozwijał się prawidłowo, nigdy nie chorował, ale 
zawsze dostawał częściej i większe ilości pożywienia niż jego rówieśnicy. Obecnie 
jest wysokim, dobrze zbudowanym, spokojnym, pogodnym architektem, ale głód 
znosi ciągle źle, dlatego również w dorosłym życiu dba o to by nigdy nie być zbyt 
mocno głodnym.

Do dziś z wdzięcznością wspominam wizytę sprzed 37 laty u dr Łojko. Jej 
ogromne doświadczenie zawodowe pozwalało nie tylko stawiać trafne diagnozy, 
często niemalże na pierwszy rzut oka, tak jak w moim przypadku, ale również 
zaoszczędzało wielu zbytecznych, często męczących badań małym pacjentom. 

Wypadałoby życzyć aby w dzisiejszym, zmaterializowanym, powierzchownym, 
galopującym w niewiadomym kierunku świecie, udawało się rodzicom spotykać 
lekarzy pediatrów pokroju dr Barbary Łojko: dobrze wykształconych, skromnych, 
doświadczonych, zaangażowanych zawodowo, przyjaznych dzieciom i rodzicom.

Irena Rybak 
Los zetknął mnie z panią doktor w roku 1975. Mój syn urodził się ciężko chory 

- zespół Downa z licznym powikłaniami. Lekarze nie dawali mu większych szans 
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WSPOMNIENIA z czasów okupacji niemieckiej - Haliny Koperskiej i Barbary 
Rytel-Kuc-Łojko studentek Szkoły dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego 
Docenta Zaorskiego

Nie trzeba chyba przypominać i uświadamiać jak przedstawiała się sprawa 
podręczników i książek naukowych w Polsce po wybuchu wojny 1939 r. Okupant 
chcąc zniszczyć naszą kulturę, niszczył książki, które stanowiły symbol polskości 
i otwierały okno na świat polskim dzieciom i młodzieży. Nic więc dziwnego, że  
i w szkole dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego doc. Zaorskiego odczuwało się 
ogromny brak wszelkiego rodzaju podręczników potrzebnych do nauki. Wprawdzie 
studenci uczęszczający na wykłady notowali skrzętnie każde słowo wypowiedziane 
przez profesorów i w ten sposób zrobione notatki stanowiły podstawę do dalszej 
nauki, wielu jednak studentów, zajętych sprawami zarobkowymi i konspiracyjnymi 
nie mogąc uczęszczać na wykłady, miało duże trudności w nauce z powodu braku 
książek. W takich zatem warunkach powstał projekt stworzenia własnych skryptów. 
Studentki kol. Halina Koperska i Barbara Rytel-Kuc zwróciły się do prof. Stanisława 
Przyłęckiego za pośrednictwem obecnego profesora Piotra Wierzchowskiego i p. Zofii 
Żmichowskiej - Wierzdiowskiej, którzy wówczas byli asystentami chemii, z prośbą  
o opracowanie podręcznika chemii organicznej. Profesor Przyłęcki bardzo serdecznie  
i z dużym entuzjazmem odniósł się do tej prośby i przystąpił do opracowania 
skryptu. Skrypt z chemii liczył 50 str. został wydany w ilości 250 egzemplarzy  
i rozszedł się natychmiast wśród studentów. To był początek pracy naszej drukarki, 
w której kolejno ukazywały się: Chemia Fizjologiczna cz. I 185 s., Farmakologia 
Wegetatywnego Układu Nerwowego prof. Modrakowskiego cz. II 53 s., Chemia 
Fizjologiczna cz. II. W opracowaniu pozostały dalsze części Farmakologii i innych 
skryptów. Miało to miejsce w końcu roku 1943 i początkach 1944 r., w okresie 
masowych łapanek ulicznych, egzekucji, konfiskat książek pozostających na 
indeksie, w okresie plądrowania po domach, bibliotek, tropienia tajnych drukarni. 
Należy sobie uzmysłowić, że w tych warunkach wydanie skryptów nie było rzeczą 
łatwą, ale czego się nie dokona jeżeli człowiek chce się uczyć i przyjść z pomocą 
koleżankom i kolegom.

W cichym mieszkaniu przy ul. Marszałkowskiej, tuż przy kościele Zbawiciela prof. 
Przyłęcki pracował dniem i nocą, a czas naglił. Okres egzaminów zbliżał się. Co 
rano. Barbara Rytel-Kuc wpadała do mieszkania profesora by zabrać owoc Jego 
pracowitych nocy. Uśmiechnięta choć zmęczona twarz profesora Przyłęckiego stoi 
nam często przed oczyma, kiedy z miłym i dobrym uśmiechem mówił: „ pracowałem 
całą noc przy czarnej kawie, ale napisałem cały rozdział”. Trzeba było przejrzeć 
na miejscu rękopis, zapoznać się z różnymi poprawkami i usterkami by od razu 
wszedł na maszyny. Maszynistką w pierwszym okresie była kol. Halina Koperska. 
Bo skąd wziąć pieniądze na zawodowe maszynistki? I w nocy, po dniu nauki, na 
ul. Kredytowej w gmachu ówczesnej Gazowni Miejskiej będącej pod zarządem 
okupanta, Halina Koperska pisała na maszynie, a Barbara Rytel dyktowała tekst 

że wizyta będzie trwała tak długo jak to jest potrzebne. Pamiętam, że zalecała 
karmienie piersią, potem zdrowe zupki i ekologiczne produkty.

Jak dzieci już podrosły to podczas wizyt o samopoczucie wypytywała nie 
tylko mnie, ale także małych pacjentów. W trakcie takiej rozmowy bez problemu 
przeprowadzała niezbędne badania.

Miała też tę cechę dobrego lekarza, że można było do niej zadzwonić prosząc 
o poradę w każdej chwili, nie korzystałam z tego zbyt często, ale dawało mi to 
poczucie bezpieczeństwa, tak bardzo potrzebne dla matki małych dzieci. I co 
najważniejsze dzieci ją lubiły.

A antybiotyki brały tylko kilka razy w życiu, co procentuje im teraz w dorosłym 
życiu.

Wioletta Adamczyk
Do Wołomina przeprowadziłam się na początku lat osiemdziesiątych. Mój ojciec, 

zatrudniony w Zakładach Stolarki Budowlanej, otrzymał przydział na  mieszkanie, na 
osiedlu Kobyłkowska. Miałam wówczas sześć lat. Nie byłam chorowitym dzieckiem, 
ale moja mama wspomina, że zawsze bałam się lekarzy i widok osób w białych 
fartuchach zawsze wywoływał u mnie płacz. Do dziś pamiętam, jak stałam przed 
drzwiami sklepu mięsnego (ekspedientki pracowały w tamtych czasach zawsze  
w białych fartuchach) i płakałam ze strachu. W Wołominie moja mama musiała 
zapisać mnie i moje młodsze siostry do rejonowej przychodni, która mieściła się przy 
ul. Prądzyńskiego. Częściej jednak, niż z publicznej służby zdrowia, korzystałyśmy 
z prywatnego gabinetu, położonego niedaleko naszego osiedla, który prowadziła 
doktor Łojko. Nie pamiętam dokładnie od kogo moja mama  dowiedziała się  
o prywatnej praktyce doktor Łojkowej. Domyślam się jedynie, że od sąsiadów lub 
zaprzyjaźnionych mam. Osiedle Kobyłkowska zamieszkane było głównie przez 
rodziny z małymi dziećmi. Kiedy podczas robienia korekty do X tomu Rocznika 
Wołomińskiego trafiłam na tekst o Pani Doktor ożyły i moje wspomnienia. Razem  
z mamą i siostrami przypomniałyśmy sobie wizyty w gabinecie na ul. Świerczewskiego 
(dziś Al. Armii Krajowej). Pamiętam, że wchodziło się do maleńkiej poczekalni, 
bardzo przytulnie i przyjaźnie urządzonej. Pamiętam zapach tego miejsca, dla 
mnie szczególnie ważny bo „nie pachniało lekarzem”. Pani doktor przyjmowała 
swoich, małych pacjentów w zwykłym, codziennym ubraniu. Nigdy nie widziałam 
jej w lekarskim fartuchu, choć taki wisiał w gabinecie, na wieszaku. Pamiętam też, 
że niestety czekało się w długiej kolejce, tak wiele osób miało zaufanie do pani 
doktor. Te wizyty zawsze były miłe, serdeczne, wychodziłam z gabinetu i już czułam 
się lepiej. Nawet jeśli ja i moje siostry chorowałyśmy, a to zawsze wzbudza jakiś 
niepokój w rodzicach, to nasza mama ze spokojem mówiła: pójdziemy do doktor 
Łojkowej i wszystko będzie dobrze. Dzisiaj kiedy mam własne dzieci, wiem jakie 
to ważne żeby były pod opieką dobrego pediatry.
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studentom. Nie poszedł na marne trud niezapomnianych, naszych ukochanych  
i ofiarnych profesorów Przyłęckiego i Modrakowskiego oraz ich ofiarnych asystentów 
i niedospane noce „komitetu redakcyjnego” kol. Koperskiej, Rytel-Kuc, Kurkus 
i Figoniowej. Ze skryptów wydrukowano dwa wydania podręczników Chemii 
Fizjologicznej. Wspominamy o tym tylko dlatego, żeby pokazać, że młodzież 
polska nawet w najtrudniejszej chwili zawsze pragnęła się uczyć i pracować dla 
podniesienia swoich kwalifikacji i poznania wielkiej prawdy jaką niesie nauka.

Bibliografia:
Wspomnienia spisały w 1970 roku: Barbara Rytel-Kuc-Łojko i Halina Koperska.
Przekazano je doc. Andrzejowi Zaorskiemu z okazji zjazdu Absolwentów Szkoły Pomocniczego 
Personelu Sanitarnego.

Dyplom lekarza, Szczecin, 1950 r.

z rękopisu. Upadałyśmy czasem ze zmęczenia, trzeba było moczyć głowy pod 
kranem byle nie usnąć, byle bez błędów napisać matryce - bo rano trzeba je było 
odnieść do korekty, do prof. Wierzchowskiego. A po dokonaniu dalszych poprawek 
na matrycy - do drukarni. Drukował p. Stanisław Krzyżewski kierownik Drukarni 
Miejskiej - bardzo życzliwie ustosunkowany do całej akcji. Dzień za dniem rósł stos 
kart. Treść książki nie była łatwa, zwłaszcza dla takich laików jak my. Zawierała 
mnóstwo wzorów chemicznych wymagających ciągłych ustawiań i przesunięć 
wałka maszyny; wzory trzeba było wykreślić ręcznie. Trzeba było wykonać pewne 
szkice. Pomagał nam w tym Tadeusz Lasecki student chemii (zginął w czasie 
powstania). Koszty druku wzrastały. Trzeba było dokupić papier i matryce, następnie 
trzeba było opłacić maszynistki zawodowe, ponieważ same nie dawałyśmy już 
rady. Wtedy do akcji dołączono dwie koleżanki Zofię Figoniową, której mąż był 
inżynierem i finansował pracę oraz koleżankę Marię Kurkus, która wyciągała od 
brata każdy grosz byleby wystarczyło na wydanie skryptów i dokończenie pracy. 
A pracy był nawał.

W okresie maj - lipiec na warsztacie były skrypty - łącznie 500 szt. Następne, 
przygotowane czekały na swoją kolej. Powielanie 500 matryc, z których odbijano 
przeciętnie 250-300 egzemplarzy, w sumie dawało ok. 150.000 stron druku.

Dziś praca ta nie zdziwi nikogo, ale wówczas - gdy spojrzeć z perspektywy 
lat - zorganizowanie takiej akcji w instytucji prowadzonej przez okupanta,  
w której 1/3 pracowników to Niemcy - było trudne. Zgromadzenie ogromnych stert 
wydrukowanych kart, składanie tych kart w poszczególne skrypty i przewiezienie 
ich, do prywatnego mieszkania Basi Rytel-Kuc na ul. Sienkiewicza nr 3, nie było 
zadaniem łatwym. I chyba tylko dzięki temu, że drukarnia pracowała z rozmachem 
młodzieńczego zapału i w okresie kiedy śmierć z ręki wroga była chlebem 
powszednim - obeszło się bez „wpadki”.

Niemcom przewijającym się po salach drukarni przez myśl nie przeszło, że 
wydrukowane wzory chemiczne zalegające w stosach nie należą do produkcji 
chemicznej instytucji. Kierownik drukarni p. Stanisław Krzyżewski nie tylko potrafił 
ich „obrać” z materiałów piśmiennych dla dobra sprawy, potrafił nawet Niemców 
słabo znających język polski zapędzić do składania książek.

Tak oto pracowała drukarnia. Zbliżał się koniec roku akademickiego. Trzeba 
było dostarczyć studentom książki. Co rano przed drukarnią czekała riksza, którą 
przewożono podręczniki powiązane w paczkach po 25 sztuk „jeszcze gorące” do 
rąk studentów. Koleżanki Basia Rytel-Kuc, Zosia Figoń i Marysia Kurkus pomagały 
z zapałem w rozładowaniu wózka i przenoszeniu paczek do mieszkania Basi na  
ul. Sienkiewicza, dokąd studenci zgłaszali się po odbiór książek, a często 
sprzedawano je także na terenie szkoły. Jednak tylko część wydrukowanych 
egzemplarzy dotarła do rąk studentów jeszcze przed wakacjami 1944 roku. 
Pozostałe spłonęły w czasie pamiętnych dni Powstania. Te nieliczne, które 
przetrwały w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości służyły wielu 
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Medal Pamiątkowy, 
1979 r.

Odznaka pamiątkowa 
„Akcji Burza”, 1994 r.

Zaświadczenie o zdobyciu specjalizacji w dziedzinie pediatrii, Warszawa, 1961 r.

Barbara Łojko z małymi pacjentami podczas specjalizacji, lata 50.
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Sara Sagatelian1

Antoni Bartoszek

1  Praca napisana przez Sarę Sagatelian w kl.5 w Szkole Podstawowej Nr 5 w Wołominie na lekcji języka polskiego, 
poświęconej pamiątkom rodzinnym.

V. Z DOMOWEGO ALBUMU

Legitymacja żołnierza AK
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Marzena Kubacz, Henryk Konstanty Woyciechowski (1851-1934), 
Urząd Miejski w Wołominie, Wołomin 2014. ss. 36

Nie ma osoby tak zasłużonej dla Wołomina jak Henryk Konstanty Woyciechowski. 
Założyciel miasta, społecznik, filantrop, burmistrz, prezes, architekt – i tak za mało 
słów aby oddać mu cześć. 

W 2014 r. obchodziliśmy kilka rocznic 
związanych z jego osobą, a mianowicie 
kupno dóbr wołomińskich (1894), powołanie 
Komitetu Obywatelskiego (1914), śmierć 
(1934). Dobrze się stało, że władze Wołomina 
postanowiły uczcić H.K. Woyciechowskiego 
choćby tą niewielką publikacją, będącą wersją 
poszerzonej biografii opracowanej przez 
Marzenę Kubacz do Rocznika Wołomińskiego, 
tom IV z 2008 r. Publikację wzbogacają plany 
Wołomina oraz kilka zdjęć Woyciechowskiego 
i sceny z życia miasta. 

Każda in ic jatywa przypominająca 
mieszkańcom Wołomina osobę Henryka 
Konstantego Woyciechowskiego jest godna 
odnotowania. 

Niejako na marginesie dodam, że Komitet 
Obywatelski został założony w Wołominie 
10 sierpnia 1914, a nie jak podaje autorka 
w przypisie - w lipcu (w przywołanym Kalendarium jest także sierpień – przypis 
57). Poza tym skład Rady (przypis 61.) został ustalony na podstawie dokumentów 
przechowywanych w Archiwum Państwowym w Warszawie, oddział Grodzisk 
Mazowiecki, w którym znajdują się akta miasta Wołomina. 

Warto dodać, być może ta informacja znajduje się w książce, ale jest mało 
wyeksponowana, że w Wołominie istniała ulica Woyciechowskiego. Znajdowała 
się na przedłużeniu ul. Ogrodowej w kierunku ul. Wysockiego. Obecnie jest to 
teren parkingu pomiędzy siedzibami Urzędu Miasta w Wołominie a Starostwa 
Wołomińskiego.

Wydaje się jednak, że najpilniejszym zadaniem jakie pozostało, jest ustalenie 
daty urodzin Woyciechowskiego. Znamy rok, lecz miesiąca i dnia już nie. To dane 
prawdopodobnie do ustalenia, a przyszła, okolicznościowa tablica pamiątkowa  
w Miejskim Urzędzie w Wołominie będzie kompletna.

Jarosław Stryjek

VI. NOTY WYDAWNICZE
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Paweł Abramski, W imieniu Polskiego Państwa Podziemnego..., 
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, bez miejsca 
i roku wydania, ss. 379

Okres II wojny światowej, a w szczególności walka zbrojna żołnierzy Armii 
Krajowej z niemieckim okupantem, jest i będzie wdzięcznym tematem do 
opracowań. W czasie kiedy ostatni żołnierze 
konspiracji odchodzą na wieczną wartę, 
każda publikacja opisująca ich doświadczania 
jest wartościowym przekazem. Zdarzyło 
się, że przez długie lata komunizmu  
w Polsce, żołnierz Ci nie chcieli dzielić się 
wspomnieniami, nosili to jarzmo w sobie. 
Niekiedy tylko, w rodzinnej atmosferze 
wspominali trudne lata okupacji.

Paweł Abramski dokonał rzeczy prostej, na 
którą w większości byłoby stać innych, ale tego 
z różnych względów nie uczynili. Mianowicie 
przeprowadził z ojcem – Tadeuszem szereg 
rozmów, które nagrał. Te nagrania posłużyły 
mu jako materiał wyjściowy do napisania 
książki o ojcu, wtedy gdy już go zabrakło.  
W książce, która liczy  przeszło 350 stron 
druku zawarł przeżycia żołnierza Armii 
Krajowej, który w konspiracji przybrał kryptonim Danowski. Pod koniec okupacji, 
w 1944 r. Danowski pojawił się w okolicy Radzymina. Został ściągnięty z okolic 
Wyszkowa przez swojego dowódcę Kajetana Fijałkowskiego Rafała, który objął 
dowództwo radzymińskiej placówki. W okresie okupacji Abramski utrzymywał 
się z fotografii, zaś w konspiracji działał w plutonie specjalnym. W odróżnieniu 
od organizacyjnego plutonu AK, pluton specjalny funkcjonował pod rygorem 
natychmiastowego wykonania zadania bojowego. Zazwyczaj były to likwidacje 
konfidentów gestapo, ubezpieczania akcji aprowizacyjnych. Walkę z Niemcami 
Tadeusz Abramski zakończył w lasach łochowskich, pod Jerzyskami.

Ostatni rozdział książki jest wyjątkowy, gdyż przybliża rozterki u żołnierzy AK po 
wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Polski. 

Książka miała swoją promocję w Radzyminie, Wyszkowie i w Łochowie. 
Szczególne poruszenie treść książki wywołała w Łochowie z uwagi na kolejny 
przekaz, że pod Jerzyskami walczył oddział Narodowych Sił Zbrojnych  
z Wołomina, a nie jak było dotąd przyjęte. Należy uznać, że książka jest mocnym 
argumentem, żeby podjąć działania nad skorygowaniem nadal funkcjonujących 

Rocznik Marecki, Tom I, Miasto Marki, Marki 2013, ss. 247

W powiecie wołomińskim został wydany kolejny periodyk - Rocznik Marecki, 
którego redaktorem naczelnym został Zbigniew Paciorek. Ukazał się I tom, na 
który składają się artykuły (ważniejsze): Mariana Ryszarda Sawickiego Powstanie 
Styczniowe 1863 roku, wydarzenia związane z Markami, Marka Mańki Odtwarzanie 
losów mareckich rodzin, Zbigniewa Paciorka Niepublikowany akt zgonu 

Mikołaja Konstantego Čiurlionisa, Antoniego 
Widomskiego Herbert Clark Hoover  
i przypadek wsi Marki, Zbigniewa Paciorka 
Protokoły śmierci żołnierzy biorących 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 
roku, Antoniego Widomskiego Pamięci 
dziesięciu Polaków straconych przez 
Niemców 16.10.1942 r. w Markach, Tomasza 
Paciorka Getto w Pustelniku 1940-1942. 
Zapomniana historia. 

Choć tytuł wydawnictwa nawiązuje do 
publikacji o charakterystycznej strukturze, 
to przedstawiany Rocznik wybiega wprzód. 
Jest on bogato ilustrowany, o kolorowej 
szacie graficznej, z dużą ilością fotografii.  
Z uwagi na formę tej publikacji, bardziej 
odpowiednią nazwą byłby tu album niż 

rocznik. Wskazane opracowanie zawiera dużo ważnych informacji o mieszkańcach 
Marek i wydarzeniach, które miały  miejsce na tym terenie. Zbigniewowi Paciorkowi 
należą się duże słowa uznania za opracowanie materiału prezentującego 
zachowane w miejscowej kancelarii parafialnej protokoły śmierci żołnierzy 
roku 1920 i weteranów Powstania Styczniowego z 1863 r., przebywających na 
rekonwalescencji w Pustelniku. Również kolejny z autorów - Antoni Widomski,  
z którym mam zaszczyt współpracować przy tworzeniu Rocznika Wołomińskiego, 
uzyskał cenne materiały przybliżające efekty podróży przedstawiciela rządu USA, 
H. C. Hoovera (w latach 1929-1933 prezydent USA), który organizował pomoc dla 
Polski po zakończeniu I wojny światowej i wojny polsko- bolszewickiej. 

Wiedząc, ile jeszcze ciekawych tematów związanych z Markami jest do 
zaprezentowania, należy życzyć autorom wytrwałości w docieraniu do interesujących 
wiadomości i ich prezentowaniu, a mieszkańcom chęci poznawania własnej Małej 
Ojczyzny.

Jarosław Stryjek
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w granicach miejscowości Duczki), Cygowo, 
Dąbrowica, Dybowo, Jasienica, Turów, 
Kobyłka, Kraszew, Krubki, Lipiny, Lipka, 
Łosie, Małkowo, Miąse, Mokre, Zagościniec, 
Ostrów (obecnie Nowa Wieś koło Wołomina), 
Prusinowa Gać (obecnie okolice Marek), 
Radzymin, Ręczaje, Ruda, Mamki, Tuł, Wolin 
(obecnie Wołomin), Załubice. 

P r z e d m i o t o w a  p o z y c j a  p o w i n n a 
znajdować się w każdej bibliotece Powiatu 
Wołomińskiego, a w szczególności w samym 
Wołominie i być lekturą podstawową dla 
mieszkańców ziemi wołomińskiej. 

Jarosław Stryjek

Robert Szydlik, Ars Heraldica. Herby, flagi oraz pieczęcie dla gmin, 
miast i powiatów, bez miejsca i roku wydanie, ss. 8

W formie broszury Robert Szydlik zareklamował swoją pasję tworzenia herbów, 
flag i pieczęci dla samorządów różnych szczebli. Autor zaprezentował kilka 
wzorów, które zostały przyjęte przez Komisję 
Heraldyczną działającą przy Ministerstwie 
Administracji i Cyfryzacji, to jest prace dla: 
Gminy Zbuczyn, Gminy Rząśnik, Gminy 
Dołhobyczów (z opisem wykorzystanej 
symboliki) i Gminy Stara Błotnica (bez 
opisu symboliki) oraz wariant powiększony 
o banner, f lagę stol ikową i sztandar 
dla Powiatu Oleckiego ze stosownym 
opisem zastosowanej symboliki. Poza tym 
autor umieścił w publikacji referencje od 
przedstawicieli gmin: Piątnica, Zbuczyn, 
Kleszczewo i Łąck, w których wyrażono 
uznanie dla jego pracy. 

W publikacji znajduje się informacja 
dla instytucji, które ewentualnie byłyby 
zainteresowane wykorzystaniem umiejętności 

fałszywych, powstałych jeszcze za komuny w Polsce, wizji oblicza podziemia 
niepodległościowego w Wołominie. 

Jarosław Stryjek

Marek Plewczyński, Szlakiem rodów rycerstwa dawnego 
Mazowsza w XV-XVI wieku. Tom I. Powiat Warszawski, Napoleon 
V, Oświęcim 2013, ss. 312

Autor publikacji jest uznanym i cenionym 
badaczem dziejów dawnych. Niniejsza 
publikacja przybliża Czytelnikowi rody szlachty 
mazowieckiej, w tym: Jana Warszawskiego, 
Ciołków z Powsina, Bielawskich z Bielaw, 
Łomińskich z Łomianek i Radzymińskich 
z Radzymina (s. 215-264 i 291 – wykres 
genealogiczny). Każdy ród opisany na tle 
epoki, w oparciu o dokumenty urzędowe  
z epoki, pamiętniki, herbarze i współczesne 
opracowania. Książka napisana żywym  
i ciekawym językiem, zawiera ilustracje, mapy, 
tabele i wykresy. Wszystko to powoduje, że 
jest to cenne źródło wiedzy o Radzymińskich, 
właścicielach wsi a następnie miasta (od 
1475 r.).

Jarosław Stryjek

Adam Wolff, Kazimierz Pacuski, Słownik historyczno-geograficzny 
ziemi warszawskiej w Średniowieczu. Instytut Historii PAN, 
Warszawa 2013, ss. 349

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk udostępnił czytelnikom kompendium 
informacji dot. ziemi warszawskiej w początków XIV i XV wieku, zaczerpniętych 
ze starodruków, a zwłaszcza Metryk Koronnych. Wieloletnia praca już nieżyjącego 
Adama Wolffa i Kazimierza Pacuski pozwoliła wyselekcjonować z dokumentów 
dane o mazowieckich miejscowościach. Zainteresowani otrzymali zatem olbrzymi 
materiał źródłowy, dotąd szerszemu odbiory nieznany. W opracowaniu znalazły się 
następujące hasła odnoszące się do miejscowości, ważne dla Wołomina i regionu: 
Ząbki, Cisie (okolice Miąsego, miejscowość już nieistniejąca), Cuchowiec (obecnie 
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Film: Siewba. Fenomen XX wieku

Popularyzować historię można w różny sposób. Aurelia Sobczak, z zawodu 
aktorka, związana w okolicami Tłuszcza, a pochodząca z Wielkopolski, 
zauroczyła się fenomenem Siewby – pisma 
chłopskiego wydawanego w miejscowości 
Tłuszcz na początku XX wieku. Swoją 
przygodę z Siewbą postanowiła przekazać  
w sposób sobie najbardziej bliski, a mianowicie 
poprzez nakręcenie filmu. Zaangażowała 
zawodowych aktorów oraz mieszkańców 
Tłuszcza, wykorzystała plenery tłuszczańskie 
oraz ekspozycję w skansenie w Kuligowie, 
zaprosiła do wypowiedzenia własnych refleksji 
o piśmie m.in. Waldemara Pawlaka, Janusza 
Gmitruka czy Pawła Bednarczyka. W ten 
sposób powstał ciekawy obraz, który przybliżył 
widzowi realia życia i tworzenia z początku 
XX wieku, a przy tym doskonała współczesna 
wizytówka Tłuszcza. 

Jarosław Stryjek

Jarosław Stryjek, Żołnierze Wyklęci Ziemi Wołomińskiej, wyd. 
Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Wołomin 2014, ss.16

Ta 16-stronicowa broszura wypełnia lukę w publikacjach dotyczących historii 
walki zbrojnej z komunistami w naszym regionie. Wydana z środków Starostwa 
Powiatowego w Wołominie kolorowa broszura stanowi cenny materiał inicjujący 
badania nad losami Żołnierzy Wyklętych pochodzących z tych terenów. W publikacji 
znajdziemy zdjęcia poległych żołnierzy, dokumentów, miejsc i pamiątkowych tablic 
oraz sesje fotograficzne z udziałem osób z grup rekonstrukcyjnych Stowarzyszenia 
Historyczno-Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich i Grupy 
Historycznej „Zgrupowanie Radosław”. Broszura zawiera także mapę miejsc 
związanych z działalnością żołnierzy w Wołominie i jego okolicach, szczególnie 
uwzględniającą położenie sowieckich więzień i obozów, ważniejszych akcji 
„wyklętych”, miejsca ucieczki z więzienia NKWD lub UB, miejsca straceń polskich 
patriotów oraz współczesne miejsca pamięci. 

Wydana na okoliczność święta 1 marca w hołdzie Żołnierzy Wyklętych 
broszura opisuje działalność NKWD w Wołominie, prezentuje listę osądzonych 

Roberta Szydlika oraz nota o autorze, z której dowiedzieć się można również , że 
jest On założycielem prywatnego instytutu Ars Heraldica, z siedzibą w Tłuszczu, 
zajmującego się badaniami z zakresu heraldyki, weksylologii, sygillografii i genealogii. 

Jarosław Stryjek

„Karaś” nad Wołominem, pod red. Dariusza Szymanowskiego, 
Stowarzyszenie „Wizna 1939”, Wołomin 2014, ss. 12

Rzadko się zdarza, aby przy okazji prowadzonych badań terenowych powstała na 
ten temat publikacja. Zazwyczaj wyniki prac są przez dłuższy czas opracowywane, 
a następnie upublicznione w fachowych periodykach. Członkowie Stowarzyszenia 
„Wizna 1939” wyszli z innego założenia i przekazali w sposób skondensowany 
rezultaty badań poszukiwawczych. Wiosną i latem 2014 r. zostały przeprowadzone 
prace nad odszukaniem miejsca upadku polskiego samolotu bombowego PZL 

23B „Karaś” w okolicy Wołomina, nieopodal 
wsi Nowe Grabie. W ich efekcie zlokalizowano 
miejsce upadku samolotu, który został 
zestrzelony 7 września 1939 r., odnaleziono 
pozostałości maszyny, w tym m.in. tabliczkę 
znamionową, nadpalone guziki z orłem  
w koronie oraz łuski z polskiego samolotu, 
co świadczyło, że załoga przed śmiertelnym 
upadkiem broniła się. W jednym z miejsc 
odkryto większe pozostałości po samolocie. 
Okazało się, że poszycie stanowiło wieko do 
skrzyni. Już przy udziale Policji ustalono, że 
w skrzyni znajdują się szczątki poległego, 
polskiego pilota, a dzięki odnalezionemu 
pagonowi udało się ustalić jego tożsamość. Był 
nim pilot, kapral Stanisław Zarzecki. 

W dniu 21 września 2014 r., na cmentarzu 
w Poświętnem szczątki pilota zostały pochowane do bratniej mogiły. 

Powyższa okoliczność była okazją do opracowania stosownej broszury, która 
w zwięzły i przejrzysty sposób przybliżyła okoliczności związane z odnalezieniem 
szczątków pilota, a zarazem stała się wartościową pamiątką. Warto przypomnieć, 
że w „Roczniku Wołomińskim”, w tomie VIII, z 2011 r., ukazał się artykuł Marka 
Rogusza przybliżający wydarzenia z Nowego Grabia.

Jarosław Stryjek
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1 lipca 2013 
Podpisano umowę na budowę ulic: Karpackiej, Pomorskiej, Mazurskiej  

i Sudeckiej. Gminę Wołomin reprezentowali burmistrz Ryszard Madziar i jego 
zastępca Grzegorz Mickiewicz. W imieniu Wykonawcy, pod umową, podpis złożył 
prezes zarządu firmy DOWBUD-C sp. z o. o. Podpisanie umowy miało miejsce 
na terenie inwestycji przy ul. Karpackiej z licznym udziałem mieszkańców, którzy 
wyrazili swoje uznanie dla działań podjętych przez władze gminy Wołomin. 
Inwestycja opiewała na kwotę blisko 690 tys. zł. Zgodnie z umową na ulicach 
wkrótce miała pojawić się nowa nawierzchnia, chodniki, zjazdy i pobocza wraz  
z odwodnieniem, a także oświetlenie.

8 lipca 2013 
 W samo południe władze gminy Wołomin podpisały umowę na budowę kolejnej 

ulicy w Wołominie. Tym razem mieszkańcy ulicy Czwartaków mieli zyskać nową 
trwałą nawierzchnię, dostosowaną do wymogów pieszych (obustronne chodniki) 
i kierujących pojazdami. W imieniu Gminy umowę podpisali burmistrz Ryszard 
Madziar i jego zastępca Grzegorz Mickiewicz. W imieniu Wykonawcy firmy KROL 
podpis złożył prezes Włodzimierz Królik. Na uroczystym podpisaniu umowy nie 
zabrakło mieszkańców ul. Czwartaków oraz radnych z tego rejonu Kazimierza 
Tarapaty i Emila Wiatraka.

9 lipca 2013
Starosta Wołomiński Piotr Uściński, w obecności Burmistrza Wołomina Ryszarda 

Madziara oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego Pawła Solisa, 
podpisał umowę z firmą Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. dotyczącą 
nowego przebiegu drogi 635 na odcinku Czarna - węzeł Wołomin na trasie S8 czyli 
obwodnicy Marek. Wszyscy podkreślali, że inwestycja ma strategiczne znaczenie 
dla rozwoju Wołomina i okolic. W zakres projektowanych robót wchodziło m.in. 
wykonanie drogi i jej odwodnienia, chodników, ścieżki rowerowej, dróg serwisowych, 
rond, obiektów inżynieryjnych, stałej organizacji ruchu. 

15 lipca 2013
W Wołominie uroczyście obchodzono 94. rocznicę powołania Policji Państwowej. 

Komendant Powiatowy Policji w Wołominie podinspektor Dariusz Krząstek w asyście 
zastępcy Komendanta mł. insp. Dariusza Tońskiego i naczelnika Wydziału Kadr 

i zesłanych na Sybir, broń i umundurowanie 
żołnierzy „wyklętych”, przedstawia historię 
oddziału „Strachowiaki”, „Zrzeszenia Wolność  
i Niezawisłość” oraz prezentuje wybrane sylwetki 
żołnierzy: m.in. Józefa Stryjka, Mieczysława 
Dziemieszkiewicza, Mieczysława Chojnackiego 
i Józefa Marcinkiewicza. Na koniec autor poleca 
uzupełniającą lekturę: „Żołnierze wyklęci. 
Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 
roku”, „… Przed Bogiem i historią”. Księga 
ofiar komunistycznego reżimu w Polsce lat 
1944-1956” i „Chwała Bohaterom! Mieszkańcy 
Mazowsza zachodnio-północnego sądzeni 
przez Wojskowe Sądy Rejonowe 1946-1955”.  

Monika Kupiec

VII. KRONIKA
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6 sierpnia 2013
W niezwykłej scenerii ogrodu otaczającego Muzeum im Zofii i Wacława 

Nałkowskich  została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich  
w Wołominie. Podpisy pod dokumentem złożyli Burmistrz Wołomina Ryszard 
Madziar reprezentujący inwestora, czyli gminę Wołomin, oraz z ramienia wykonawcy 
Bartłomiej Gasparski z firmy Palmett - Markowe Ogrody s.c. 

stołecznej Komendy mł. insp. Roberta Ostrejko wręczył policjantom akty mianowania 
na wyższe stopnie policyjne. Awanse na wyższy stopień policyjny otrzymało łącznie 
107 funkcjonariuszy z jednostek i komórek organizacyjnych wołomińskiej Komendy. 
Były też wyróżnienia i nagrody wręczone przez przedstawicieli lokalnych władz 
samorządowych policjantom, którzy na terenie miast i gmin mieli największy wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

1 sierpnia 2013
Upłynęło 69 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Ten bohaterski zryw 

Polaków, na zawsze już zapisał się w naszej pamięci historycznej jako symbol 
najwyższego poświęcenia w imię wolnej, suwerennej Ojczyzny. Mieszkańcy 
Wołomina pamiętali o tych tragicznych wydarzeniach rozgrywających się  
w walczącej stolicy w upalne sierpniowe dni 1944 roku. Symbolem  wołomińskiego 
udziału w Powstaniu Warszawskim jest, urodzona w Wołominie Maria Teresa 
Bartnik, bohaterska łączniczka Batalionu Parasol, która poległa w walkach na 
Starym Mieście. Diana, bo taki nosiła pseudonim, w chwili śmierci miała zaledwie 13 
lat. W 69. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego pod tablicą upamiętniającą 
Marię Bartnik przy Zespole Szkół nr 3  przedstawiciele władz samorządowych 
Wołomina z Burmistrzem Ryszardem Madziarem na czele, delegacja Zespołu 
Szkół nr 3 z panią dyrektor Henryką Dudą, przedstawiciele Młodzieżowej Rady 
Miasta oraz wołomińskich kibiców warszawskiego Klubu Legia złożyli wieńce. Warto 
podkreślić pełną godności postawę mieszkańców naszego miasta, którzy podczas 
wybicia godziny „W” zatrzymali się i pogrążyli w zadumie i refleksji. 

11 sierpnia 2013
W przededniu 93. rocznicy „Cudu nad Wisłą”, w warszawskim Domu Polonii 

odbyła się konferencja prasowa władz Wołomina, na której przedstawiono 
koncepcję rozwoju Parku Kulturowego „Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920”. 
W konferencji wzięli udział m.in. Burmistrz Ryszard Madziar, Starosta Piotr Uściński, 
Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury Maksym Gołoś. Park Kulturowy „Ossów 
1920–Wrota Bitwy Warszawskiej” został powołany z inicjatywy Burmistrza Madziara 
przez Radę Miejską w Wołominie na początku br. Od tej pory trwają tam prace 
przygotowawcze do przyszłej, niezwykłej inwestycji. Miejsce zwycięstwa Polaków 
nad bolszewikami, tzw. Cudu nad Wisłą 1920 r., upamiętnić ma nowoczesne 
Muzeum usytuowane na działce po starej szkole przy ulicy Matarewicza. Założono 
koncepcję budowy w trzech etapach, aby jej koszt rozłożyć w czasie. Całość ma 
być zrealizowana na 100. rocznicę bitwy – 2020 rok.

12 sierpnia 2013
 Z okazji 93. rocznicy „Cudu nad Wisłą” Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar 

wystosował list do ostatniego weterana wojny polsko-bolszewickiej 1920 kapitana 
Józefa Kowalskiego. Kapitan Józef Kowalski w czerwcu br., po śmierci Japończyka 
Jirōemona Kimury, został w wieku 113 lat i 129 dni najstarszym żyjącym mężczyzną 
na świecie i jednocześnie ostatnim żyjącym weteranem wojny polsko-bolszewickiej. 
16 sierpnia 2012, w 92. rocznicę „Cudu nad Wisłą”, Rada Miejska w Wołominie 
nadała mu tytuł honorowego obywatela. 
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18 sierpnia 2013
Na zakończenie obchodów rocznicowych Bitwy Warszawskiej na pl. 3 Maja  

w Wołominie zorganizowano dla mieszkańców kolejny Festyn Letni. Już od 
wczesnych godzin popołudniowych na najmłodszych czekało wiele atrakcji. Finałem 
wieczoru był koncert Eweliny Lisowskiej. Liczba osób przybyłych na plac przeszła 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Gwiazda rozgrzała atmosferę śpiewając 
wspólnie z publicznością swoje największe przeboje. 

23 sierpnia 2013
 W wieku 95 lat zmarł harcmistrz Stefan Ryszkowski, senior harcerstwa w naszym 

mieście. Ten wspaniały człowiek, wychowawca młodzieży, żołnierz, kombatant, całe 
swoje życie związał z Hufcem ZHP Wołomin. 19 lutego 2007 roku został odznaczony 
medalem „Zasłużony dla Wołomina”. Jako jeden z najstarszych instruktorów ZHP 
w Wołominie, współtworzył go z oddaniem i zaangażowaniem. Krzewił wśród 
kolejnych pokoleń wołominian wartości takie, jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, 
służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

31 sierpnia 2013
Burmistrz Wołomina, Ryszard Madziar, Miejska Biblioteka Publiczna  

w Wołominie oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
zaprosili wszystkich chętnych na ekologiczne pożegnanie wakacji. Zgodnie  
z hasłem „Powiedz „howgh” ekologii”, było i ekologicznie, i egzotycznie. Na skwerze 
im. Bohdana Wodiczki gościliśmy Wioskę Indiańską Hantajo. Dla wszystkich 
uczestników było to niezapomniane spotkanie z barwną i fascynującą kulturą 
Indian Ameryki Północnej.

W zabawie i edukacji uczestniczyły całe rodziny, a że atrakcji było wiele: 
wciągające zabawy, tor przeszkód, strzelanie z łuku, pieśni i tańce, malowanie 
twarzy, a także niezwykła wystawa rękodzieła i pełna niezapomnianych wrażeń 
opowieść o życiu Indian, która pozwoliła wszystkim przenieść się na Wielkie 
Równiny Ameryki Północnej. Wszyscy chętni mogli także uczestniczyć w zajęciach 
manualnych, wyplatając ekologiczne pamiątki z włóczki.

1 września 2013
 W kościele Matki Bożej Częstochowskiej uroczyste obchody 74. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej zainaugurowała msza św. w intencji poległych  
i pomordowanych podczas wojny. Po zakończonym nabożeństwie uroczysty pochód 
przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Siedlec, przeszedł na dalszą część 
uroczystości, na pl. 3 maja. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych. Burmistrz Madziar podziękował za udział w obchodach żołnierzom 
z I Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Wesołej, orkiestrze 
wojskowej, pocztom sztandarowym, których obecność uświetniła ten dzień i dodała 

15 sierpnia 2013
Uroczystość 93. rocznicy „Cudu nad Wisłą” zainaugurowało odsłonięcie tablicy 

przy murze, obok pawilonu ekspozycyjnego w Ossowie w hołdzie Narodowi 
Węgierskiemu za pomoc żołnierzom polskim, walczącym w 1920 roku z bolszewickim 
najeźdźcą. Wydarzenie uświetnili żołnierze z I Warszawskiej Brygady Pancernej 
im. Tadeusz Kościuszki z Wesołej, Orkiestra Wojskowa z Siedlec oraz węgierska 
orkiestra „Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar” pod batutą Jánosa Pentéka. 
Po złożeniu wieńców pod tablicą przy akompaniamencie węgierskiej orkiestry 
dętej wszyscy przeszli na wieczorny Apel Poległych przy Krzyżu upamiętniającym 
bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki. 

Odwiedzający tego dnia Ossów nie mogli narzekać na brak atrakcji. Widowisko 
rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej ściągnęło tysiące widzów. Uczestnicy festynu 
mogli wysłuchać wspaniałego koncertu węgierskiej orkiestry festiwalowej „Csepeli 
Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar” pod batutą Jánosa Pentéka. Finał wieczoru 
- koncert gwiazdy, rzeszowskiego zespołu Pectus, który zaprezentował swoje 
największe przeboje, m.in. „Barcelonę”, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem 
i żywiołowym przyjęciem publiczności. Świąteczny dzień w Ossowie zakończył 
pokaz sztucznych ogni oraz występ zespołu Cliver.

17 sierpnia 2013
 Minęła druga rocznica śmierci śp. ks. prałata Jana Sikory, wieloletniego 

proboszcza parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Dzień wcześniej 
Burmistrz Ryszard Madziar złożył wieniec na grobie ks. Prałata, na wołomińskim 
cmentarzu. Następnie w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej odprawiono 
nabożeństwo w jego intencji.
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Podczas konferencji uczniowie wołomińskich szkół przedstawiali w języku 
angielskim prezentację dotycząca ochrony ich najbliższego środowiska.

W konferencji wzięli udział także uczniowie z Węgier, Chorwacji i Rumunii.  
W programie pięciodniowego pobytu, poza konferencją, uczniowie mogli m.in. 
zwiedzić Budapeszt i zobaczyć dorzecze Dunaju.

uroczystości patriotycznej oprawy. Na zakończenie złożono wieńce pod pomnikami 
upamiętniającymi ofiary II wojny światowej.

2 września 2013
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014, w Galerii przy Fabryczce 

miała miejsce uroczystość wręczenia aktów mianowania i ślubowania nauczycieli, 
którzy pozytywnie zdali egzamin zawodowy. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli 
samorządu, burmistrza Ryszarda Madziara, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Krzysztofa Wytrykusa, przewodniczącą Komisji Oświaty Joannę Pełszyk oraz 
dyrektorów wołomińskich placówek oświatowych. Tego samego dnia po raz pierwszy 
wręczono stypendia dla najzdolniejszych uczniów z Wołomina – absolwentów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

8 września 2013
Tego dnia odbyły się dożynki gminno-parafialne w Lipinkach. Piękna aura 

sprzyjała radosnemu świętowaniu i kultywowaniu polskiej, dożynkowej tradycji. 
Ich obchody zainaugurował korowód dożynkowy, prowadzony w takt muzyki 
w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą Łukasza Wojakowskiego.  
W korowodzie delegacje z naszego powiatu i naszej gminy dumnie prezentowały 
wieńce i dary.

11 września 2013
Tego dnia rano 12-osobowa grupa uczniów wołomińskich szkół pod opieką 

trzech nauczycieli wyjechała do Budapesztu na konferencję dotyczącą ochrony 
środowiska. Konferencja została zorganizowana w ramach współpracy miast 
siostrzanych (Wołomin-Csepel) i była w całości finansowana przez unijny program 
„Active Citizens for Europe – Town Twinning citizens’ meeting”, o który wspólnie 
aplikowali Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar i Burmistrz Csepel Szilard Nemeth.

12 września 2013
Na Spotkaniu Przyjaciół Profilów, które odbyło się podczas Targów Build Warsaw 

w Warszawie, burmistrz Ryszard Madziar odebrał Certyfikat Lidera Aktywności 
Inwestycyjnej dla gminy Wołomin. Certyfikat został przyznany przez prestiżowy 
ogólnopolski dwutygodnik budowlany „Profile”, który uhonorował tym wyróżnieniem 
za działalność gospodarczą najlepsze samorządy i firmy.

15 września 2013 
W progi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, zawitali 

miłośnicy fotografii i muzyki. Tego bowiem dnia o godz. 17.00 odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy zdjęć autorstwa Roberta Króla – „Bogurodzica w polskim 
krajobrazie”. Wydarzenie to odbywało się pod honorowym patronatem Starosty 
Wołomińskiego, pana Piotra Uścińskiego oraz Burmistrza Wołomina Ryszarda 
Madziara i Księdza Proboszcza Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, 
prałata Sylwestra Sienkiewicza. 

17 września 2013 
Jak co roku 17 września Sybiracy z wołomińskiego koła obchodzili rocznicę 

napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. W uroczystościach brali 
udział przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych 
oraz młodzież szkolna, harcerze i przedstawiciele związków kombatanckich  
i emeryckich.
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złożył burmistrz Ryszard Madziar, a w imieniu Wykonawcy firmy KROL z Wołomina 
Włodzimierz Królik. 

13 października 2013
 W Duczkach odbył się bieg uliczny „Duczki.pl 1526” pod honorowym patronatem 

Burmistrza Wołomina i Starosty Wołomińskiego. W biegu wzięło udział 95 
mieszkańców, niewiele mniej oklaskiwało ich poczynania z pobocza trasy. Dla 
każdego uczestnika przewidziane były numery startowe, złote medale za pokonanie 
trasy oraz ciepły posiłek. W imprezie wzięli udział nie tylko wykwalifikowani 
biegacze, ale i między innymi sołtys Duczek, burmistrz Wołomina, matki i ojcowie 
z dziećmi, dziadkowie, znajomi i przyjaciele. 

14 października 2013
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października na pamiątkę 

powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie 
ministerstwa oświaty. W 2013 roku obchodziliśmy okrągłą, 240 rocznicę, tego 
wydarzenia, którą zainaugurowała uroczystość w Miejskim Domu Kultury. 
Zgromadziła ona przedstawicieli wołomińskiej oświaty i samorządu.

16 października 2013 
Już po raz 13. wołominianie, w kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na 

Papieża, spotkali się pod pomnikiem Ojca Świętego na wspólnej modlitwie. Dzień 
Papieski obchodzony był pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Zebranych na 
pl. 3 Maja mieszkańców powitał ksiądz dziekan Sylwester Sienkiewicz, który również 
poprowadził modlitwę. Ciekawą częścią uroczystości był program artystyczny 
przygotowany przez młodzież i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Pawła 
II, którego istotną część stanowiła prezentacja multimedialna ze wspomnieniami 
o Janie Pawle II, m.in. księdza Sylwestra Sienkiewicza, burmistrza Ryszarda 
Madziara czy burmistrza Kobyłki Roberta Roguskiego. Uroczystość, która miała 
też szczególny klimat z uwagi na bliską kanonizację Jana Pawła II, zakończyło 
złożenie kwiatów pod jego pomnikiem.

18 października 2013
Tego dnia w Urzędzie Miejskim w Wołominie podpisano umowę na budowę 

kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie przy ul. Kazimierza 
Wielkiego z firmą ANH Dzięcioł Stanisław z siedzibą w Duczkach. Wcześniej przy 
szkole powstał już Orlik, teraz infrastruktura sportowa miała zostać rozbudowana 
o skocznię do skoku w dal, bieżne oraz rzutnię do pchnięcia kulą.

20 października 2013
Sala kina Kultura wypełniła się po brzegi, by wspólnie świętować Międzynarodowy 

Dzień Osób Starszych oraz Dzień Edukacji Narodowej. Burmistrz Wołomina, 

3 października 2013
Wołomińscy studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku uroczyście rozpoczęli 

nowy rok akademicki. Tego dnia sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury 
wypełniona była po brzegi. Słuchaczy naszej wołomińskiej Alma Mater Trzeciego 
Wieku oraz zaproszonych gości, wśród których byli, m.in.: starosta Piotr Uściński, 
burmistrz Ryszard Madziar Wszystkich serdecznie powitała pani Elżbieta Rozbicka 
– przewodnicząca Zarządu WUTW. Miłą uroczystość dopełnił program artystyczny 
w wykonaniu duetu „To my: Danusia i Filip”.

4 października 2013
Po uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski, odbyła 

się uroczystość uczczenia pamięci mieszkańców obecnych terenów powiatu 
wołomińskiego, którzy ratowali swoich sąsiadów narodowości żydowskiej przed 
eksterminacją hitlerowską w latach 1939 – 1945. W uroczystości wziął udział 
Arcybiskup Henryk Hoser, który poświecił odsłoniętą tablicę, umieszczoną  
w ścianie szczytowej budynku przy ul. Orwida. Po uroczystości pod tablicą złożono 
kwiaty, a następnie w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości rozpoczęła 
się konferencja dotycząca zaangażowania polskiej ludności w ratowanie ludności 
żydowskiej w okresie II wojny światowej.

8 października 2013
U zbiegu ulic Łukasiewicza i Przejazdowej, w obecności przybyłych licznie 

mieszkańców tego terenu, podpisano umowę na budowę ulic Przejazdowej, 
Ujazdowej i Skłodowskiej-Curie. W imieniu gminy Wołomin podpis pod umową 
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także rewanżowy, towarzyski mecz w siatkówkę i otrzymali od przyjaciół z Węgier 
symboliczny puchar.

Ryszard Madziar przygotował z tej okazji specjalny prezent - spektakl muzyczny 
„Lata 20., lata 30.” w wykonaniu Teatru Muzycznego Iwia. Zespół dwukrotnie gościł 
już w Wołominie, za każdym razem serwując widzom widowisko na najwyższym 
poziomie. Tym razem przenieśli oni wszystkich gości zebranych w wołomińskim 
kinie w okres międzywojnia.

19 października 2013
 W Miejskim Domu Kultury w Wołominie Polski Związek Niewidomych - Koło 

Wołomin zorganizował uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski. 
Podczas uroczystości na sali obecni byli m.in. poseł Alicja Olechowska oraz 
Przemysław Cichocki reprezentujący Sekretarza Stanu Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, Tomasza Jędrzejczaka. Wręczyli oni pamiątkowe albumy zasłużonym 
członkom Koła Wołomin. Jednocześnie z rąk Prezesa Zarządu, Jarosława 
Czapskiego oraz Wiceprezes, Wiesławy Krych otrzymali specjalnie wydaną historię 
PZN koło Wołomin. Pan Prezes oraz Pani Wiceprezes wręczyli również specjalne 
odznaczenia - „Przyjaciel Niewidomego” osobom szczególne zaangażowanym  
w działania na rzecz osób z dysfunkcją wzroku.

21 października 2013
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyły się Obchody Światowego Dnia 

Walki z Cukrzycą. Uroczystość poprowadziła prezes Stowarzyszenia Oddziału 
Powiatowego w Wołominie, pani Grażyna Radomska. Obecni byli przedstawiciele 
władz - Starosta Powiatu Wołomińskiego Piotr Uściński oraz Burmistrz Wołomina 
Ryszard Madziar. Podczas spotkania można było bezpłatnie zmierzyć poziom cukru 
oraz wysłuchać wykładu „W szczególnej trosce o oczy diabetyka”.

23 października 2013
Z okazji Święta Narodowego Węgier, Burmistrz Ryszard Madziar, zapalił  

w Ossowie znicz pod tablicą upamiętniającą pomoc Narodu Węgierskiego w 1920 
roku oraz wysłał list do Burmistrza budapeszteńskiej dzielnicy Csepel, z którą 
Wołomin ma podpisaną umowę partnerską.

24-25 października 2013
Delegacja z Polski uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Jedlik 

Ányos Gimnázium, mających na celu bliższe poznanie realiów szkoły węgierskiej 
oraz kultury i obyczajowości tego kraju. Uczestnicy wymiany wzięli udział  
w zabawnych zajęciach integracyjnych, spektakularnej lekcji fizyki, a także  
w prezentacjach multimedialnych, pokazach muzyki, tańca ludowego i gimnastyki 
artystycznej. Własnoręcznie wykonywali dekoracje i biżuterię w tradycyjnej technice 
węgierskiej oraz kosztowali specjałów regionalnej kuchni. Uczniowie rozegrali 

27 października 2013
 W Miejskim Domu Kultury miała miejsce piękna uroczystość jubileuszu „Złotych 

Godów”. 28 par małżeńskich - mieszkańców naszego miasta z okazji 50. rocznicy 
zawarcia związku małżeńskiego zostało odznaczonych medalem Prezydenta RP 
za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu władz samorządowych Wołomina 
serdeczne życzenia jubilatom złożył burmistrz Ryszard Madziar. Dobre słowo dla 
par małżeńskich miał także ksiądz dziekan Sylwester Sienkiewicz. Niezwykle miłą 
i optymistyczną uroczystość dopełnił występ Miejskiej Orkiestry Dętej pod batutą 
Łukasza Wojakowskiego.

28 października 2013
Po raz kolejny w Miejskim Domu Kultury miało miejsce spotkanie poświęcone 

XIII Rajdowi Katyńskiemu. Wydarzenie zgromadziło wielu mieszkańców naszego 
miasta, którzy chcieli wysłuchać relacji uczestników tegorocznego Rajdu. Po raz 
pierwszy wzięła w nim udział delegacja z Wołomina - 13-osobowa grupa na czele  
z panią Marią Krukowską. Wyjazd był uwieńczeniem 6-letniej współpracy nauczycieli 
w ramach lekcji katyńskich ze Stowarzyszeniem Międzynarodowy Motocyklowy 
Rajd Katyński. 

30 października 2013
 Burmistrz Ryszard Madziar podpisał umowę na budowę kanalizacji deszczowej 

w ulicach Miłej i Krótkiej wraz z odtworzeniem nawierzchni w Duczkach, co stanowi 
wstęp do budowy kanalizacji deszczowej i nowej nawierzchni na ul. Willowej 
realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. 
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16 listopada 2013
 W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego miało miejsce niezwykłe wydarzenie – 

koncert niepełnosprawnych dzieci z gminy Wołomin objętych, finansowanym przez 
Urząd Miejski, programem: „Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz 
prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”. 
Koncert był podsumowaniem zajęć powadzonych przez Fundację „Latająca 
Akademia”

17 listopada 2013
W Miejskim Domu Kultury w Wołominie odbyły się obchody 60-lecia istnienia 

wołomińskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Podczas uroczystości 
wręczone zostały podziękowania dla najbardziej aktywnych członków koła, 
działaczy oraz sponsorów wspierających wołomińskich wędkarzy. Na zakończenie 
koncert zagrał zespół „No Tak”.

21 listopada 2013
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wołominie odbyło się niecodzienne 

spotkanie. Burmistrz Ryszard Madziar zaprosił do siebie wyjątkowych przedstawicieli 
naszej gminy - młodych mistrzów w tańcu sportowym i nowoczesnym. Podopieczni 
Roberta Jakubowskiego, wraz z gorącymi życzeniami sukcesów i dużej pogody 
ducha, otrzymali od Burmistrza dyplomy oraz upominki.

23 listopada 2013
Podczas gali „Polska Przedsiębiorczość 2013” burmistrz Ryszard Madziar 

odebrał srebrną statuetkę Orła Mazowieckiego Samorządu oraz tytuł Mazowieckiej 
Gminy Roku dla Wołomina. Tym samym nasza gmina znalazła się w czołówce 
najlepszych gmin na Mazowszu.

Również w tym dniu w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Wołominie 
odbył się koncert w wykonaniu zespołu B-flat Mood. Sala widowiskowa przemieniła 
się w klimatyczną kawiarenkę w której przy świetle świec, można było delektować 
się gorącą herbatą i słodkimi przysmakami, a przede wszystkim muzyką na bardzo 
wysokim poziomie.

25 listopada 2013
Na cmentarzu w Suchowoli (woj. podlaskie) została pochowana matka 

błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Marianna Popiełuszko zmarła 19 
listopada w białostockim szpitalu. Miała 93 lata. Na uroczystościach pogrzebowych 
Wołomin był reprezentowany przez Burmistrza Ryszarda Madziara.

6 listopada 2013
 W Urzędzie Miejskim gościła delegacja tureckich przedsiębiorców. Zastępca 

Burmistrza Sylwester Jagodziński przybliżył gościom nasz lokalny rynek  
i możliwości gospodarcze w zakresie potencjalnej współpracy handlowej. 
Zagraniczni przedsiębiorcy podkreślali potrzebę konsultacji i zadeklarowali chęć 
wzmocnienia współpracy z lokalnymi firmami.

11 listopada 2013
Uroczystości Święta Niepodległości w Wołominie zainaugurowała uroczysta 

msza św. w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej, podczas której zebrani 
mieszkańcy wysłuchali poruszającego, patriotycznego kazania ks. Grzegorza 
Idzika. Po nabożeństwie uroczysty pochód ulicami Wołomina przeszedł pod 
Pomnik Obrońcom Ojczyzny 1920. W drodze na miejsce uroczystości władze 
samorządowe Wołomina złożyły kwiaty pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła 
II, na pl. 3 maja. Uroczystości pod pomnikiem rozpoczęto od odegrania hymnu 
narodowego. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Wołomina – Ryszard Madziar. 
W uroczystościach licznie uczestniczyli mieszkańcy Wołomina, a godną oprawę 
zapewniła obecność żołnierzy i oficerów z I Warszawskiej Brygady Pancernej  
z Wesołej, Orkiestra Miejska, strzelcy, klasa mundurowa z technikum przy ulicy 
Legionów i ułani. Zwieńczeniem narodowego święta był koncert w Miejskim Domu 
Kultury zatytułowany „Wolność”.

14 listopada 2013
W tym dniu została podpisana umowa na budowę ulicy Batorego na osiedlu 

Sławek-Nowa Wieś. Zakres prac miał obejmować: budowę jezdni, chodników, 
zjazdów indywidualnych, wpustów odprowadzających wodę do istniejącej 
kanalizacji deszczowej, przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych, przebudowę 
napowietrznej linii niskiego napięcia oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
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7 grudnia 2013
Tego dnia z wielkim żalem pożegnaliśmy płk. Józefa Kowalskiego - Honorowego 

Obywatela Wołomina. Miał 113 lat i był ostatnim żyjącym weteranem wojny polsko-
bolszewickiej. 

8 grudnia 2013
Swoje setne urodziny obchodziła rodowita wołominianka pani Eleonora Ziółek. 

Burmistrz w imieniu własnym oraz mieszkańców Wołomina złożył serdeczne 
życzenia zdrowia, pomyślności i kolejnych jubileuszy wśród kochającej rodziny. 
Spotkanie upłynęło na miłych rozmowach i wspomnieniach p. Eleonory. Jubilatce 
towarzyszyła rodzina – dzieci, wnuki, prawnuki i praprawnuki. Nie zabrakło kwiatów 
i tortu.

16 grudnia 2013
W Szkole Sportowej Szkole nr w Wołominie, odbyło się spotkanie uczniów  

z piłkarzami Legii Warszawa. Mistrzowie Polski zostali przywitani owacjami na 
stojąco, a stołeczny klub reprezentowali: Patryk Mikita, Wojciech Skaba i Michał 
Kucharczyk. Była to pierwsza tego typu wizyta Legii w Wołominie. Uczniowie mieli 
okazję zadać piłkarzom szereg pytań, następnie sami wzięli udział w konkursie  
z nagrodami.

18 grudnia 2013
Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie 

budżetu gminy Wołomin na 2014 r. Budżet został uchwalony znaczącą większością 
głosów – „za” opowiedziało się 16 spośród 20 radnych obecnych na sali.

28 grudnia 2013
Na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” odbył się XIII Memoriał Jerzego 

Cudnego. Turniej jest poświęcony pamięci twórcy sukcesów wołomińskiej siatkówki, 
żołnierza Armii Krajowej, działacza sportowego Jerzego Cudnego. Turniej był 
głównym punktem obchodów 80-lecia piłki siatkowej w Wołominie. 

10 stycznia 2014
Burmistrz Ryszard Madziar był gościem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Licznie 

zgromadzeni słuchacze, podczas wykładu Burmistrza mogli dowiedzieć się, jakie 
zmiany czekają Wołomin w najbliższych latach oraz jak wygląda perspektywa 
rozwoju miasta.

11 stycznia 2014
Otwarte zostało lodowisko przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie. Tego dnia 

mieszkańcy Wołomina mogli obejrzeć występy zespołu Walley Ice Story z pokazami 

26 listopada 2013
Podczas konferencji podsumowującej projekt systemowy Razem dla Mazowsza 

– Edukacja w działaniu, wołomiński Ośrodek Pomocy Społecznej został wyróżniony 
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za realizowanie dobrych praktyk 
w ramach projektu „Wołomińskie szanse – powrót do aktywności”.

Wołomiński OPS jako jeden z dwóch, wytypowanych na Mazowszu, miał 
okazję zaprezentować, podczas konferencji, przykłady realizowanych działań na 
rzecz klientów Ośrodka i uczestników projektu. Prezentacji dokonał koordynator 
projektu – Pan Mariusz Sadlik, który opowiedział m.in. o prowadzonych warsztatach 
„radzenia sobie ze stresem”, wyjazdach i spotkaniach warsztatowo – integracyjnych 
w Centrum Nauki Kopernik i w centrum rozrywki Hulakula, stworzeniu i prężnym 
działaniu grup wsparcia, samopomocowych, cyklicznych superwizjach oraz 
innych działaniach podejmowanych na rzecz uczestników, oddających charakter 
wołomińskiego projektu.

3 grudnia 2013
W sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wołominie odbył się finał 

„Konkursu Wiedzy o Sektorze Obywatelskim” organizowanego przez Burmistrza 
Wołomina. W I etapie konkursu wzięło udział 150 uczniów z wołomińskich 
szkół ponadgimnazjalnych. Do finałowego II etapu Komisja Konkursowa 
zakwalifikowała 21 osób. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o sektorze 
obywatelskim, zachęcenie młodzieży do aktywności obywatelskiej oraz rozwijanie 
postaw prospołecznych i przedsiębiorczych. Dzięki konkursowi uczestnicy mieli 
możliwość zapoznania się z zasadami powstawania i funkcjonowania organizacji 
pozarządowych. 

6 grudnia 2013
Gmina Wołomin zajęła I miejsce w konkursie „Lider Przedsiębiorczości 2013 r.”  

organizowanym przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Nagroda 
została przyznana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości, 
innowacyjności i dostosowania firmy do funkcjonowania na zintegrowanym rynku 
europejskim.

Tytuł „Lider Przedsiębiorczości Roku”, nadawany w ramach konkursu 
organizowanego od 1994 r., promuje szczególnie aktywne, innowacyjne, 
konkurencyjne dynamiczne firmy handlowe, produkcyjne i usługowe oraz instytucje 
wspierające przedsiębiorczość, w tym jednostki samorządu terytorialnego. 
Wyróżnienie otrzymuje corocznie jedynie kilkanaście najlepszych firm, a także 
samorządy. Patronat nad konkursem objął Bronisław Komorowski, Prezydent RP. 
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4 lutego 2014
Dokładnie w 95. rocznicę nadania praw miejskich Wołominowi, burmistrz 

Ryszard Madziar złożył kwiaty na mogile założyciela miasta - Henryka Konstantego 
Woyciechowskiego. Henryk Konstanty Woyciechowski herbu Jelita, który w grudniu 
1929 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela Wołomina, spoczywa na cmentarzu 
w Kobyłce. 

5 lutego 2014
Od tego dnia mieszkańcy Wołomina mogli składać swoje propozycje do 

Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, który w naszym mieście był 
realizowany po raz pierwszy. Propozycje mogły dotyczyć różnych sfer życia: sportu, 
kultury, komunikacji, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej. Budżet obywatelski 
to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Podstawową 
zasadą jest bezpośrednie działanie mieszkańców, którzy samodzielnie wymyślają 
projekty, zgłaszają je, a następnie w głosowaniu wybierają te najlepsze. Na 
realizację pomysłów mieszkańców gmina przeznaczyła milion złotych.

7 lutego 2014
W 94. rocznicę Zaślubin Polski z morzem, w Ossowie odbyły się okolicznościowe 

obchody. Jak co roku uroczyści rozpoczęły się mszą świętą w ossowskiej kaplicy, 
podczas której przypominano wielowiekowe związki Rzeczpospolitej z Morzem 
Bałtyckim. Druga część uroczystości miała miejsce przed pomnikiem generała 
Józefa Hallera, gdzie gości powitała dyrektor ZS nr 4  im. Marynarki Wojennej 
Rzeczypospolitej Polskiej, Anna Rakoczy. Niezwykłą oprawę zapewnił pododdział 
żołnierzy I Warszawskiej Brygady Pancernej imienia Tadeusza Kościuszki.

8 lutego 2014
W sali Cechu Rzemiosł w Wołominie odbył się Powiatowy Dziecięcy Turniej 

Tańca „Mój pierwszy krok taneczny”. Tancerze rywalizowały w pięciu kategoriach 
wiekowych, w solówkach i duetach. Turniej z właściwym sobie wdziękiem 
i profesjonalizmem poprowadziła sama Ania Głogowska. Prawdziwą frajdę 
dzieciakom sprawiły nie tylko miejsca na podium, ale także puchary, medale  
i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Wołomina Ryszarda Madziara, 
który objął patronat nad turniejem.

9 lutego 2014
 W hali przy SP nr 7 w Wołominie, miało miejsce niezwykłe wydarzenie 

muzyczne. Z okazji 95. rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu, Zespół 
Reprezentacyjny Wojska Polskiego zaprezentował swój program historyczno-
estradowy. Każdy utwór miał swoją widowiskową inscenizację baletowo-taneczną, 

solowymi oraz prezentacją elementów łyżwiarstwa figurowego, a na najmłodszych 
czekały konkursy i zabawy na lodzie.

14 stycznia 2014
Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar przekazał nowoczesny nieoznakowany 

radiowóz policjantom Wydziału Prewencji wołomińskiej Komendy. Doposażenie 
wołomińskich stróżów prawa jest efektem porozumienia, pomiędzy wołomińskimi 
władzami samorządowymi, a Policją.

Srebrna Astra IV generacji, która trafiła do codziennej służby, została zakupiona ze 
środków policyjnych przy dofinansowaniu wołomińskiego samorządu w wysokości 
20 tys. zł. Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar, przekazując Komendantowi 
Dariuszowi Krząstkowi kluczyki do auta podkreślił, że nowoczesne środki techniczne 
są niezbędne dla skutecznej i efektywnej pracy policjantów.

22 stycznia 2014
Już po raz drugi Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar przyznał, studentom  

i doktorantom z Wołomina, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce. Laureatkami 
programu zostały niezwykle uzdolnione i ambitne młode doktorantki.

25 stycznia 2014
W kościele św. Józefa Robotnika odbyła się uroczysta msza upamiętniająca 151. 

rocznicę Powstania Styczniowego. Po nabożeństwie, nastąpiło złożenie wieńców 
pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów Powstania Styczniowego, poprzedzone 
wystąpieniem Burmistrza Wołomina.
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20 lutego 2014
Na Mistrzostwach Polski koszykarki UKS Huragan Wołomin zdobyły szóste 

miejsce w kategorii Juniorek Starszych. Mistrzostwa odbywały się w hali Gdyńskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

25 lutego 2014
 Burmistrz Ryszard Madziar podpisał umowę z firmą KROL obejmującą budowę 

dojazdu do parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie.

1 marca 2014
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczął się mszą św. w kościele 

Matki Bożej Królowej Polski. Po mszy odbył się spektakl pt. „Oni zachowali się jak 
trzeba”. Przejmujące sceny przedstawienia, w których NKWD strzelało do polskich 
bohaterów, na długo pozostaną w pamięci widzów. Po przedstawieniu nastąpił 
uroczysty przemarsz pod pomnik Narodowych Sił Zbrojnych, w którym wzięli udział 
mieszkańcy, rekonstruktorzy, księża i władze samorządowe. 

11 marca 2014
Tego dnia została podpisana umowa między Burmistrzem Wołomina, a Prezeską 

Zarządu „Latającej Akademii” Elżbietą Małanicz-Onoszko na dofinansowanie 
zajęć prowadzonych przez fundację, przeznaczonych dla niepełnosprawnych 
dzieci z naszej gminy. Na zadanie „Integracja i aktywizacja środowisk osób 
niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich 
izolacji i marginalizacji” gmina przeznaczyła w 2014 r. 50 tys. zł. 

19 marca 2014
Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku” otrzymała dofinansowanie do projektu „Modernizacja 
pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem 
innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie 
Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej”. Umowę z Zarządem 
Województwa Mazowieckiego podpisał Burmistrz Ryszard Madziar. 

Z puli środków europejskich ossowska inwestycja otrzymała 269 tys. zł 
przy całkowitych kosztach projektu 324 tys. zł. Za te środki powstać ma film 
dokumentalny, historyczna aplikacja edukacyjna na telefony, sala konferencyjna, 
kabina wrażeń oraz punkt informacji turystycznej.

21 marca 2014
Tego dnia obchodziła swoje 100 urodziny pani Jadwiga Klepacz. Burmistrz 

odwiedził Jubilatkę, aby wręczyć jej kwiaty i złożyć serdeczne życzenia. Jubilatka 

przygotowaną wręcz perfekcyjnie, z niesamowitą choreografią, świetnymi 
kostiumami i efektownym oświetleniem.

13 lutego 2014
Odbyło się spotkanie Burmistrza Ryszarda Madziara z mieszkańcami Ossowa, 

zorganizowane z inicjatywy Pani Janiny Kacprzak - Sołtys Ossowa oraz miejscowej 
Rady Sołeckiej. Na owym spotkaniu poruszano temat zmiany granic parku 
kulturowego i koncepcji muzeum w Ossowie.

14 lutego 2014
Wołomiński magistrat odwiedzili młodzi zawodnicy MUKS Huragan Wołomin. 

Uczniowie drugiej klasy sportowego gimnazjum numer 5 wywalczyli pierwsze 
miejsce na Mistrzostwach Mazowsza Młodzików w siatkówce. Podczas spotkania 
zawodnicy dzielili się swoimi odczuciami dotyczącymi sportowej rywalizacji. Na 
koniec wizyty młodzi mistrzowie Mazowsza otrzymali od burmistrza życzenia wielu 
kolejnych sportowych sukcesów oraz drobne upominki.

Tego dnia również z rąk Burmistrza Ryszarda Madziara nagrody odebrali laureaci 
konkursu literackiego „Mój Dom nad Łąkami”. Katarzyna Zielińska doceniona została 
za dwa utwory poetyckie pt. „Kochany Wołominie” i „Nasze miasto”, natomiast Rafał 
Stępień zachwycił komisję konkursową opowiadaniem „Dawno temu w Wołominie”. 

15 lutego 2014
Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan zorganizowano zbiórkę krwi 

dla członka wołomińskiego Bractwa Strzeleckiego SALWA. Dzięki nagłośnieniu tej 
szlachetnej akcji, chęć oddania krwi w specjalistycznym krwiobusie zadeklarowało 
ponad 50 osób. Każdy z honorowych dawców, po zabiegu, mógł sprawdzić swe 
umiejętności na strzelnicy bojowo-sportowej.
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i wołomińskiej policji, starostą i burmistrzem na temat bezpieczeństwa w naszym 
powiecie. Wszyscy mieszkańcy, którzy przyszli tego wieczoru do Urzędu  
w Wołominie mogli zapoznać się z materiałami dotyczącymi stopnia realizacji 
wniosków z poprzedniej debaty społecznej, a także przedstawić swoje wnioski w 
specjalnej ankiecie. Wcześniej można było porozmawiać z policjantami i skorzystać 
z porad dzielnicowych z całego powiatu wołomińskiego. Wskazówek udzielali także 
funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie.

10 kwietnia 2014
 W Miejskim Domu Kultury, odbyło się uroczyste spotkanie Wielkanocne 

słuchaczy Wołomińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W rodzinnej atmosferze, 
życzenia dla wszystkich zgromadzonych złożyli Burmistrz Wołomina Ryszard 
Madziar oraz Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis. 

14 kwietnia 2014
Rozpoczęło się głosowanie mieszkańców gminy Wołomin na inwestycje 

zgłoszone do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, których było aż 
152. Głosować mógł każdy pełnoletni mieszkaniec, zameldowany na stałe 
na terenie gminy Wołomin, wybierając trzy projekty, które jego zdaniem były 
najatrakcyjniejsze. Na budżet obywatelski przeznaczono milion złotych.

23 kwietnia 2014
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie z wielkim zaangażowaniem 

obchodzony był Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Chcąc podkreślić 
rangę tego wydarzenia, biblioteka ponownie zorganizowała akcję pod hasłem – 
„W Wołominie dzień wspaniały - czyta duży, czyta mały”. Mieszkańcy Wołomina 
prezentowali w tym dniu z bibliotecznego balkonu wybrane fragmenty ulubionych 
książek. Bibliotekę odwiedziło kilkadziesiąt osób, chcących zaprezentować się 
przed publicznością, podążającą ulicami naszego miasta.

27 kwietnia 2014
 Był to wielki dzień dla wszystkich katolików i Polaków. Kanonizacja Jana Pawła 

II i Jana XXIII powiększyła grono Świętych o dwóch papieży. Ten wyczekiwany 
przez wszystkich dzień był doskonałym momentem do wspólnego świętowania. Na 
uroczystości zorganizowane na pl. 3 Maja przybyła ogromna liczba mieszkańców 
Wołomina i okolic, wypełniając niemalże cały rynek. Obchody rozpoczęły się 
widowiskiem słowno-muzycznym pt. „Miłość mi wszystko wyjaśniła – Jan  Paweł 
II”. Było to modlitewne wprowadzenie do Eucharystii przygotowane przez Jolantę 
Pietrzak oraz Zespół i Chór LAETARE, zakończone Koronką do Miłosierdzia 
Bożego. Przed mszą św. dyrektor Miejskiego Domu Kultury Marzena Małek 
przywitała przybyłych gości, po czym nastąpiło złożenie wieńców pod pomnikiem 

mieszka w Wołominie od 55 lat. Jej śp. mąż, zawodowy żołnierz, uczestniczył  
w walkach II wojny światowej i w Powstaniu Warszawskim. 

26 marca 2014
Odbyła się finałowa gala II gminnego konkursu recytatorskiego. Wydarzenie, 

organizowane przez Przedszkole „Bajka” i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie, 
pod patronatem  Burmistrza Wołomina, cieszy się ogromną popularnością wśród 
przedszkolaków. 

27 marca 2014
W Szkole Podstawowej nr 3 w Wołominie, podpisano umowę na projekt budowy 

nowoczesnej sali gimnastycznej. Do tej pory była to jedna z ostatnich, wołomińskich 
szkół, pozostająca bez specjalistycznej sali do ćwiczeń.

6 kwietnia 2014
W 90. rocznicę założenia parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie 

odbyła się uroczysta msza święta z udziałem abp. Henryka Hosera i władz gminy 
Wołomin. Po uroczystej mszy odsłonięto tablicę poświęconą ofiarom katastrofy 
lotniczej 10.04.2010 pod Smoleńskiem, oddając hołd Parze Prezydenckiej śp. 
Lechowi i Marii Kaczyńskim i wszystkim tragicznie zmarłym uczestnikom delegacji, 
która leciała na uroczyste obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 

7 kwietnia 2014
Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Wołominie wypełniła się po brzegi.  

A to za sprawą debaty mieszkańców Wołomina i powiatu z dowódcą stołecznej  
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Jana Pawła II oraz przecięcie wstęgi, odsłaniające nowy element pomnika – dwójkę 
dzieci spoglądających na papieża. 

28 kwietnia 2014
W tym dniu nastąpiło podpisanie umowy na przebudowę jednej z głównych 

ulic Wołomina - ulicy Kościelnej. Remont miał objąć 1200-metrowy odcinek od  
ul. Daszyńskiego do al. Niepodległości. Koszt prac to 2,5 mln zł.

3 maja 2014
Uroczystości 223. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się mszą 

św. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Po mszy nastąpił 
przemarsz pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie władze samorządowe wraz  
z burmistrzem Wołomina Ryszardem Madziarem złożyły wieńce. 

7 maja 2014
Rozpoczęły się dni Wołomina, podczas których przez niespełna tydzień 

mieszkańcy gminy i miasta uczestniczyli w wielu imprezach kulturalno-
rozrywkowych. Oferta była tak bogata w wydarzenia, że trafiła w gusta zarówno 
osób szukających wrażeń artystycznych, jak i tych nastawiających się na ambitną 
rozrywkę. Najlepiej świadczyła o tym liczna frekwencja oraz bardzo pozytywne 
reakcje uczestników wydarzenia.

8 maja 2014
Burmistrz Wołomina, Ryszard Madziar podpisał umowę z wykonawcą na 

budowę nowoczesnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Czarnej. Podczas 
podpisywania umowy Burmistrzowi towarzyszyli uczniowie szkoły, z których 
większość na pewno doczeka otwarcia nowego obiektu. 

10 maja 2014
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie odbyło się spotkanie autorskie

z  wyjątkową  osobą.  Biblioteka  gościła  bowiem  Danutę  Grechutę,  żonę,  muzę
i  przyjaciela  wybitnego  przedstawiciela  polskiego  kręgu  artystycznego,  Marka
Grechuty. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem - uczestniczyło w nim
niemal 80 osób.

12 maja 2014
Na wołomińskiej pływalni, z okazji obchodów Dni Wołomina, zorganizowano po

raz pierwszy „I Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Wołomin”.
Do uczestnictwa w zawodach organizator OSiR „Huragan” zaprosił nie tylko szkoły
z gminy Wołomin, ale również szkoły z Kobyłki, Sulejówka, Zielonki oraz Marek,
które sukcesywnie, od września 2013 r. korzystają z zajęć zorganizowanej nauki
pływania. Duże zainteresowanie zawodami oraz chęć rywalizacji międzyszkolnej
spowodowały, że do uczestnictwa zgłosiło się 208 zawodników z klas I- IV szkół
podstawowych.

13 maja 2014
Powstało  pierwsze  wydanie  Wołomińskiej  Kroniki  Filmowej,  która  stała  się

cyklicznym  projektem  realizowanym  przez  Miejski  Dom  Kultury  w  Wołominie.
Wszystkie zdjęcia do pierwszego wydania zostały zrealizowane w kwietniu 2014
roku, a jej kolejne odsłony ukazywać się będą co miesiąc. Ideą Kroniki Filmowej
było  zatrzymanie  pamięci  o  miejscach,  które  przechodzą  do  historii,  ukazanie
zmian, które zachodziły w Wołominie oraz przedstawienie najbardziej istotnych
wydarzeń z życia miasta.

15 maja 2014
Burmistrz Ryszard Madziar oraz przedstawiciel starostwa Naczelnik Wydziału

Inwestycji Andrzej  Nocoń  oficjalnie  podpisali  umowę  dotyczącą  przekazania
środków na wybudowanie ronda w Zagościńcu. Wkład gminy to 160.500,00 zł,
czyli ok. 1/3 łącznych kosztów budowy. Przy podpisaniu obecni byli przedstawiciele
Komitetu budowy ronda w Zagościńcu.

19 maja 2014
Tego  dnia,  jak  co  roku,  w  Przedszkolu  nr  6  „Bajka”  w  Wołominie  odbył  się

przegląd młodych talentów pod patronatem Burmistrza Wołomina, podkreślającym
rangę tego wydarzenia. Dla wszystkich uczestników były dyplomy i upominki, a dla
widzów – rodziców i przedszkolaków – słodycze.
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21 maja 2014
W Urzędzie Miasta w Wołominie została podpisana umowa na budowę ulicy 

Rolnej w Nowych Lipinach. W ramach inwestycji została wykonana ponad 
300-metrowa droga wraz z kanalizacją deszczową oraz wjazdami na posesję. 
Umowa opiewająca na ponad 372.400 zł została podpisana w obecności sołtysa 
Nowych Lipin - Stanisława Dola. 

26-28 maja 2014
 W tych dniach na wołomińskiej pływalni mogliśmy podziwiać prawdziwe żywe 

rekiny. Wołomin odwiedziło największe mobilne akwarium o pojemności 15 tys. 
litrów morskiej wody. 

Jednocześnie 28 maja w Centrum Nauki Kopernik Burmistrz Wołomina Ryszard 
Madziar odebrał prestiżową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej „Samorząd na 
6”, dla gminy, w której największa liczba 6-latków zdecydowała się na rozpoczęcie 
nauki w I klasie. Wyróżnienie, które stawia samorząd Wołomina wśród innych 
laureatów takich jak Sopot czy miasto stołeczne Warszawa jest także konsekwencją 
naszego zaangażowania w projekt promujący przyjazną adaptację dzieci w edukacji 
szkolnej pt „ Sześciolatku! Nie czekaj! Idź do szkoły”. Dzięki tym działaniom,  
w których wzięły udział dzieci, rodzice i nauczyciele z 11 szkół podstawowych oraz 
7 gminnych przedszkoli, udało się zapewnić sześciolatkom doskonałe warunki  
w wołomińskich placówkach szkolnych. 

29 maja 2014
Na sesji Rady Miejskiej w Wołominie, w dniu 29 maja 2014 r., Burmistrz Ryszard 

Madziar odebrał z rąk przedstawiciela jednostki certyfikującej United Registrar 
of Systems Polska Sp. z o.o. Pana Bartosza Ratowskiego certyfikat zgodności 
Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008. Certyfikat został przyznany 

Urzędowi Miejskiemu na podstawie przeprowadzonego przez niezależną jednostkę 
23 kwietnia 2014 r. audytu zewnętrznego, który potwierdził zgodność wdrożonego 
systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

30 maja 2014
Przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie, 

odbył się piknik sportowy z okazji Dnia Dziecka. 
Stał się on dobrą okazją do oficjalnego 
otwarcia nowych inwestycji w okolicy szkoły 
– parkingu i ul. Lipińskiej. Uczniowie otrzymali 
z rąk burmistrza prezent z okazji ich święta – 
piłki do gry w siatkówkę i koszykówkę, które 
przydały się zwłaszcza w klasach o profilu 
sportowym. 

31 maja 2014
Na Skwerze im. Bohdana Wodiczki odbył się 

ekologiczny festyn z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka. Miejski Dom Kultury, Urząd 
Miejski w Wołominie oraz Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury przygotowały 
tego dnia wiele atrakcji dla najmłodszych i ich rodziców. Można było nauczyć się 
strzelania z łuku, pomalować buzie, wyszaleć się na bezpłatnie udostępnionych 
„dmuchańcach” nauczyć gry na instrumentach, potrenować taniec czy zagrać  
w ekologiczny paintabll. Tego dnia nie zabrakło występów, m.in. Fasolek.

12 czerwca 2014
Swój rok akademicki zakończyli słuchacze Wołomińskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. W tym dniu odbyło się ostatnie spotkanie, podczas którego było 
więcej zabawy niż nauki. Ze specjalnym występem przyjechała Danuta Stankiewicz 
i Wojciech Wiliński prezentujący ambitne skecze i dawne szlagiery polskiej piosenki. 
Słuchacze otrzymali dyplomy, będące zwieńczeniem uczestnictwa w wykładach.
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15 czerwca 2014
Miejska Orkiestra Dęta z Wołomina, pod batutą Łukasza Wojakowskiego, wzięła 

udział w XVIII Mazowieckim Przeglądzie Orkiestr Dętych, organizowanym przez 
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Wszystkie mazowieckie 
zespoły prezentowały wysoki poziom, ale to wołomińscy muzycy podbili serca 
widowni i jury i stanęli na najwyższym stopniu podium – zajęli I miejsce. 

Jednocześnie 15 czerwca, w Miejskim Domu Kultury odbył się koncert galowy 
z okazji zakończenia roku szkolnego w Prywatnej Szkole Muzycznej im. Witolda 
Lutosławskiego w Wołominie. 

18 czerwca 2014
Między Konsorcjum Asseco Poland, a Gminą Wołomin podpisano umowę 

na realizację projektu obejmującego budowę radiowej sieci szerokopasmowej  
w technologii LTE dla Gminy Wołomin. Kontrakt o wartości 2,3 mln zł objął również 
dostawę 200 komputerów dla rodzin zagrożonym wykluczeniem cyfrowym.

20 czerwca 2014
Poznaliśmy wyniki głosowania mieszkańców Wołomina na pierwszy  

w historii gminy Budżet Obywatelski. W ramach miliona złotych, który był 
przeznaczony na realizację projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zostanie 
wykonanych 15 inwestycji. W sumie w dniach 14 kwietnia – 6 czerwca 4132 
zameldowanych mieszkańców gminy Wołomin oddało 7935 ważnych głosów.  
15 projektów, które otrzymały najwięcej głosów, będzie realizowanych w ramach 
„Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2015”. Suma wszystkich zwycięskich 
projektów wyniosła prawie 940.000 złotych. 

26 czerwca 2014
Podczas odbywającej się sesji Rady Miejskiej radni, opowiedzieli się za 

przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu oraz za udzieleniem Burmistrzowi Wołomina Ryszardowi 
Madziarowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

W tym samym czasie Miejska Biblioteka w Wołominie gościła delegację ze 
Stanów Zjednoczonych z Programu Rozwoju Bibliotek. W sali konferencyjnej, 
odbył się pokaz prezentacji multimedialnej, opisującej najważniejsze wydarzenia, 
dotyczące działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie. 

28 czerwca 2014
Na pl. 3 Maja w Wołominie odbyła się młodzieżowa impreza pod nazwą Wołomin 

Local Fest. Była to nie lada gratka dla miłośników deskorolki oraz kultury hip-hop. 
W konkursie skaterskim wzięło udział dziewięciu uczestników, spośród których 
najmłodszy miał 14 lat, a najstarszy 18. Nagrody za najlepsze ewolucje (deska, 
trucki i kółka) zwycięzcom wręczył Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar.

VIII. ZMARLI

„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Anna Wojtkowska

Kapitan Stanisław Wojciech Szewc ps. „Zaorski” 
(19.10.1921 – 2.01.2014)

Witał mnie zawsze z radością i szczerym uśmiechem,  
a 31 grudnia 2013 pożegnał bez słów, jednym mrug-
nięciem oka.

Urodził się w październiku 1921 roku. Nazywał siebie 
„chłopakiem z Woli”, chociaż dzieciństwo, lata młodości 
i wieku dojrzałego spędził w Wołominie. Zaradny, 
szarmancki w stosunku do pań, bawiący towarzystwo 
monologami zapamiętanymi z przeszłości miał swoje 
radości i zmartwienia. Dopóki pozwalało zdrowie radził 
sobie sam. Po śmierci żony Alicji, drugiej żony Wiesławy, 
a w 2011 roku córki Małgosi, pozostał wśród dalszej 
rodziny i zaprzyjaźnionych osób. 

Lubił i potrafił opowiadać o: pracy w „Niespodziance” – restauracji swojego ojca 
przy ulicy Warszawskiej w Wołominie, nauce w wołomińskiej Publicznej Szkole 
Powszechnej Nr 1 (męskiej), budowie pomnika „Obrońcom Ojczyzny 1920 r.”, 
którą obserwował z okna swojego pokoju, działalności w 9. Mazowieckiej Drużynie 
Harcerskiej im. Władysława Łokietka, szlaku od Wołomina poprzez Siedlce, 
Warszawę, Łódź, Poznań do Berlina. Kolejno zdobywał stopnie wojskowe, był 
odznaczany i wyróżniany za czynny udział w walce o wolność Polski w okresie  
II wojny światowej.

Wstąpił do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło „Rajski Ptak” 
Wołomin – pełnił funkcję skarbnika, następnie prezesa. Przez długie lata sprawny 
fizycznie wraz z Wacławem Libichem i Stefanem Kamińskim pełnił wartę podczas 
uroczystości państwowych i samorządowych przy sztandarze Związku. 

Chętnie bywał na środowych spotkaniach w Klubie Seniora „Tramp” przy 
ulicy Prądzyńskiego 22, był członkiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów – Koło Powiatowe w Wołominie przy ulicy Chopina 1. Bywał na 
zebraniach organizacji pozarządowych, uroczystych spotkaniach Ligi Kobiet 
Polskich oraz uroczystościach państwowych i samorządowych.

Życie niesie ze sobą radość i smutek, rozterkę i nadzieję, zwątpienie i wiarę, 
Stanisławowi z pewnością przypadła należna ich część. Mówił: „Zawsze starałem 
się ze wszystkich sił o to, by każdy życiowy problem traktować jak wyzwanie i nie 
tracić nadziei, starałem się wytrwale dążyć do wybranego celu, jestem optymistą 
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Tego Ci dziadek szczerze winszuje,
Do uczuć wyższych Twych apeluje,
Abyś ku Bogu z wiarą, z miłością,
Słał z serca Twego dzięki z wdzięcznością.
Życzliwy dziadek – Wojciech Szewc 

Na ile te życzenia się spełniły – wiedział tylko Stanisław, ale jedno jest pewne, 
był wierny ideałom zawartym w słowach „Bóg–Honor–Ojczyzna”. 

W uznaniu czynów waleczności dokonanych w obronie Ojczyzny podczas 
II Wojny Światowej Kapitan1 Stanisław Wojciech Szewc ps. „Zaorski” został 
odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1988), 
Krzyżem Walecznych 1939-1945, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem za 
Wolność i Niepodległość, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Brązowym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Harcerskim z Mieczami, Medalem za Udział w Walkach 
o Berlin, Medalem za Warszawę 1939–1945, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, 
Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Pamiątkowym „W uznaniu 
zasług dla wojsk obrony przeciwlotniczej”, Odznaką „Weterana Walk o Wolność 
i Niepodległość Ojczyzny”, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Hufca”, Pamiątkową 
Odznaką AK „Akcja Burza”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla byłych Żołnierzy 
Zawodowych”, Odznaką Brązową i Srebrną „Zasłużony Działacz LOK”.

Stanisław Wojciech Szewc zmarł 2 stycznia 2014 roku w Wołominie przy ulicy 
Moniuszki, w swoim mieszkaniu. Wybrał się w podróż nad wszystkie podróże 
w szarobłękitnym mundurze – mundurze lotniczym z czterema kapitańskimi 
gwiazdkami i baretkami orderów, krzyży i medali tworzących wstążki barw, z biało-
czerwoną opaską na ramieniu, z napisem A K, Ś Z Ż A K (Armia Krajowa, Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej), a pełnej gali dopełnił czarny beret z widocznym 
żołnierskim orłem i czterema gwiazdkami oraz na wieku trumny czapka kapitana 
Wojska Polskiego i biało-czerwone kwiaty. 

W kościele parafialnym p. w. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie –  
4 stycznia 2014 roku – podczas uroczystości pogrzebowych, przy trumnie 
spowitej w biało-czerwoną flagę Armii Krajowej, posterunek honorowy sprawowali 
przedstawiciele Historycznej Grupy Rekonstrukcyjnej z Warszawy i poczet 
sztandarowy ze sztandarem Armii Krajowej Okręgu Warszawskiego. Mszę 
św. koncelebrował ks. Mateusz, który w homilii podkreślił, iż w życiu każdego 
człowieka ważne jest dobro, szacunek i miłość do bliźnich. Ważny jest sposób 
zagospodarowania życia pomiędzy narodzinami, a śmiercią tak, aby nie wstydzić 

1 Na rozkaz personalny Ministerstwa Obrony Narodowej z 6 stycznia 2000 roku, oficer rezerwy Stanisław Wojciech 
Szewc s. Wojciecha i Władysławy otrzymał stopień kapitana (legitymacja wojskowa seria CD nr 0105263).

zarówno ze świadomego wyboru, jak i z natury swego charakteru”. Mówił, że 
musi się trzymać, gdyż innego wyboru nie ma: „Niech mnie o” – to powiedzenie 
powstrzymywało w Nim smutek i łzy.

Stanisław cieszył się z moich wizyt, z wizyt Ani i Jacka Surynowiczów i ich dzieci: 
Konrada, Martynki i Łukaszka, zięcia Wojciecha oraz innych członków rodziny. 
Przez wiele lat mógł liczyć na troskliwą pomoc sąsiadek, a szczególnie Leokadii 
Bareji, Hanny Andrzejewskiej (już nieżyjących), a ostatnio Heleny Podgórskiej. 
Dużą bezinteresowną, wspaniałą pomoc okazała Stasiowi Jadwiga Sakierska  
z synem Arturem i Adamem Michalczakiem. Odwiedzali go koledzy i koleżanki: Alicja 
Szelążek, Stanisław Świątkowski, Stefan Ryszkowski i Stefan Kamiński. Wtedy 
otwierał buteleczkę i skórzaną skrzyneczkę z metalowymi okuciami – pamiątkę po 
swoim ojcu i przeglądał zdjęcia, dokumenty, wracały wspomnienia...

Stanisław często wspominał dziadka Wojciecha – seniora, który po wojnie 
sprowadził się do Wołomina i zamieszkał z nim w jednym pokoju. Dziadek stosował 
codziennie gimnastykę i tzw. wodolecznictwo poprzez mycie i nacieranie się zimną 
wodą niezależnie od pory roku. Do tych zabiegów zachęcał wnuka z mniejszym lub 
większym sukcesem.Ponadto dziadek odegrał w życiu młodzieńca rolę przewodnika 
duchowego. W spadku ukochanemu wnukowi zostawił tomiki wierszy, pisane  
w latach 1939–1944 w Milanówku i w Wołominie, o tematyce religijnej, patriotycznej, 
rodzinnej oraz z dobrymi pomysłami i radami np. „Projekt założenia pensjonatu 
«Uzdrowisko» pod opieką Niepokalanie Poczętej Najświętszej Maryi Panny” 
składający się z 44 zwrotek.

Jeden z wierszy poświęcił Stanisławowi w dniu Jego imienin:

Na dzień 8 maja 1942 roku

Mój Stanisławie, wnuku kochany,
Niech życia sprawie patron ci dany,
Uprosi Boga błogosławieństwo:
By życia droga, ducha zwycięstwo,
Było szczęśliwe, a zdrowie trwałe,
Niech Cię życzliwość zewsząd otacza, 
Radość i miłość życie ozłaca,
Cnotliwe czyny uszlachetniają,
Sława, wawrzyny siły wzmagają.
Abyś naukę i egzaminy,
Fachową sztukę, nauk doktryny,
Zdawał z łatwością na piątkę szkoły
Z umiejętnością wyszedł wesoły.
Za to od wszystkich był ukochany,
W głębi serc pięknej płci uwielbiany.
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Kobyłka 02.06.2014 r. 

Jeszcze o rodzinie Żylińskich

W IX tomie Rocznika Wołomińskiego przeczytałam wspomnienia o lokatorach 
domu przy ul. Przejazd 9 w Wołominie. Autorka wymieniła m. in. rodzinę państwa 
Żylińskich – szczególnie mi bliską, poznaną przeze mnie w czasach znacznie 
wyprzedzających opisane wydarzenia.

W domu przy ul. Wylot 4, w Wołominie (obecnie ul. Przejazd 9) zamieszkałam 
późną jesienią roku 1946 z Mamą i trzema braćmi. Byłam wówczas uczennicą 
I klasy Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Warszawskiej. W kamienicy, będącej 
własnością pp. Marii i St. Żmudzkich, znajdowało się sześć lokali. Pod nr 2 mieszkali 
pp. Żylińscy: Alfred, Helena i ich córka Maria. Po ukończeniu szkoły podstawowej 
i podjęciu nauki w liceum ogólnokształcącym w Wołominie zaczął się dla mnie 
okres większego zainteresowania ludźmi i światem. Wówczas to zbliżyłam się, 
za jej zachętą, do p. Heleny Żylińskiej, która opowiadała o dawnych czasach 
nawet sprzed I wojny światowej, tj.: o swojej edukacji, działalności pedagogicznej 
i ówczesnych zwyczajach. 

P. Helena Żylińska z d. Pardey była jedyną córką Teodozji Pardey z d. Madalińska 
(zm. w V 1935 r, pochowana na cmentarzu w Kobyłce).Uczęszczała na Pensję Pani 
Marii Keller, pierwszej narzeczonej Henryka Sienkiewicza, a następnie pracowała 
tam jako nauczycielka. Po I wydaniu przez Barbarę Wachowicz opowieści pt. „Marie 
jego życia” p. Helena Żylińska napisała do autorki sprostowanie, co do niektórych 
wydarzeń dotyczących p. Keller. Opisała zaangażowanie przełożonej pensji na 
rzecz edukacji dziewcząt przy pełnej rezygnacji z życia osobistego (wszak to czasu 
Pozytywizmu). 

P. Helena po zawarciu związku małżeńskiego z Alfredem Żylińskim, dzięki 
poleceniu p. Keller, uzyskała wraz z mężem możliwość zamieszkania i pracy 
nauczycielskiej, dla obojga, w szkole, utworzonej na terenie majątku Michała 
Woronieckiego, pod Radzyminem. Z opowiadań p. Heleny i jej córki Marii wiem, 
że najstarszą córką w rodzinie była Irena Żylińska zwana Reną – studentka 
filologii romańskiej. Najmłodszym potomkiem był syn Jan. Oboje zginęli w czasie 
II wojny światowej, a rodzina nie miała wówczas wiadomości o okolicznościach 
ich śmierci. Drugą córką p. Żylińskich była p. Alina, która (wg relacji p. Heleny) 
po wybuchu II wojny światowej zawarła związek małżeński z p. inż. Bolesławem 
Czernym, z którym miała syna Michała. Urodził się on po zakończeniu II wojny 
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się przed Bogiem w godzinie spotkania. Anna Wojtkowska (długoletnia znajoma 
zmarłego) przedstawiła krótko Jego biografię. 

Przy świetle zniczy i naftowych latarenek, w obecności rodziny, przyjaciół  
i znajomych Stanisław Wojciech Szewc spoczął na kobyłkowskim (starym) 
cmentarzu w jednej mogile z dziadkiem Wojciechem (1871–1945) kw. B.

Bibliografia:
A. Wojtkowska, Stanisław Wojciech Szewc ps. „Zaorski” rocznik 1921, „Rocznik Wołomiński”, t. V, 
s. 343–369.

Podczas uroczystości pogrzebowej Stanisława Wojciecha Szewca 
w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Kościelnej w Wołominie
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Grób Nieznanych Żołnierzy w Zielonce
 
Na cmentarzu parafialnym w Zielonce znajduje się prawie nie znana mogiła, 

nawet tym najstarszym, rodowitym mieszkańcom miasta. Grób Nieznanych Polskich 
Żołnierzy z wojny obronnej 1939 r. do połowy roku 2014 pozostawał bardzo długo 
zaniedbaną zbiorową mogiłą, kilku żołnierzy polskich z września 1939r. W związku ze 
zbliżającą się 75 rocznicą wybuchu II wojny światowej podjąłem inicjatywę z końcem 
2013 r. w celu ponownego przypomnienia o żołnierzach , którzy zostali pochowani 
na cmentarzu w Zielonce. Polegli przecież walczyli również i o naszą wolność oraz  
oddali swoje młode życie za naszą wspólną Ojczyznę. ,,Cześć i Chwała Bohaterom” 
powinno być słyszane często na lekcjach historii, a nie tylko jako hasło wznoszone  
w czasie obchodów rocznicowych z udziałem patriotycznie nastawionych kibiców 
klubu piłkarskiego „Legia”. Dbałość o miejsca wiecznego spoczynku obrońców 
naszych granic, powinna być  patriotycznym obowiązkiem nas wszystkich.

Historia początków powstania pierwszych grobów 
żołnierskich w Zielonce

Początkowo w 1939 r. żołnierze pochowani byli w osobnych mogiłach na 
piaszczystej wydmie, w najstarszej części cmentarza. Wszyscy pogrzebani żołnierzy 
polscy zmarli na terenie szpitala polowego przy ul. Mickiewicza 5 w Zielonce w 1939 r.  
Powodem zgonów były ciężkie rany odniesione podczas kampanii wrześniowej. 
Ze względu na ciężki stan nie zostali przeniesieni do Szpitala Ujazdowskiego  
w Warszawie. Utworzono dla nich pojedyncze mogiły, na których umieszczone były 
tabliczki podające dokładnie: imię i nazwisko, stopień wojskowy, oraz informację 
dotyczącą daty i okoliczności śmierci. Żołnierze zostali pochowani na nowo powstałym 
cmentarzu parafialnym w Zielonce, oddanym do użytku w październiku 1939 r.

Szpital Polowy w Zielonce przy ul. Mickiewicza
We wszystkich pochówkach żołnierzy 1939 r. na miejscowym cmentarzu brała 

udział p. Zofia Olbrycht i zakonnice z klasztoru s. Dominikanek przy ul. Sienkiewicza. 
Żołnierski Szpital Polowy w Zielonce prowadzony był od 13 września 1939 r. 
Zajmował pokoje w parterowym domu p. Zofii Olbrycht przy ul. Mickiewicza 5, oraz 
budynku gospodarczym zlokalizowanym na tyłach działki. Pomocy pielęgniarskiej 
rannym żołnierzom udzielały również dorosłe córki p. Zofii: Irena Bartnik i 
Janina Wieczorek, wspomagane zakonnicami ze zgromadzenia s. Dominikanek  
i przeszkoleni miejscowi harcerze. W transporcie przy pogrzebach udzielał pomocy 
ogrodnik ze Schroniska dla Samotnych Nauczycielek przy ul. Poniatowskiego,  
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światowej. Z  wykształcenia (wg relacji Marii Żylińskiej) był fizykiem, związanym 
z Uniwersytetem Warszawskim. Został ojcem Jasia, którym w latach 60-tych XX 
wieku pomagała opiekować się p. Maria Żylińska. Spotykałyśmy się dość często 
w czasie podróży z Wołomina do Warszawy. Pani  Maria wizytowała tam siostrę 
i rodzinę siostrzeńca. Słuchałam wówczas jej radosnych opowieści afirmujących 
kolejne pokolenie rodziny.

Moje częste i osobiste kontakty z rodziną pp. Żylińskich zostały zapamiętane, 
jako twórcze i inspirujące do poznawania ludzi, szukania ciekawych opowieści 
z przeszłości. W tamtym czasie wielu tematów do rozmów dostarczał krakowski 
tygodnik „Przekrój”. Były w nim reportaży z kraju i czasem ze świata, wiadomości 
o wydarzeniach kulturalnych, itp.

Wspominam ten czas i ludzi z wdzięcznością za mądre rozmowy inspirujące mnie 
do samodzielnego myślenia, twórczego krytycyzmu, wypracowywania własnych 
opinii. 

Groby rodziny Żylińskich, Pardey i Czernych znajdują się na Cmentarzu 
Bródnowskim: 

76A R. IV gr. 9
Michał Ludwik Pardey – zm. 03.05.1920 r.
Bolesław Czerny – zm. 27.01.2003 r.
48A R. IV gr. 21
Maria Żylińska
Helena Żylińska
Alfred Żyliński
Maria Żylińska z d. Bogusławska

Barbara Grabuś z domu Szmaus 
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stwierdziła, że nie jest już w stanie uczestniczyć w kolejnej ekshumacji męża, 
wyręczyła ją w tym córka, czyli ja.”

Relacja kościelna na temat powstania nowej części cmentarza
W nieco inny sposób przedstawia historię powstania Grobu Nieznanych Żołnierzy 

w Zielonce  p. Sabina Bober, autorka pracy opisującej historię Parafii w Zielonce  
w „Dzieje Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce”. Zielonka 2014.

„W 1967 roku, w lipcu ks. Abramski prowadził dalsze prace nad uporządkowaniem 
cmentarza. Chodziło o zagospodarowanie nowego terenu, gdzie mieściło się 
kilka mogił, prawdopodobnie z września 1939 roku. Proboszcz kazał zgromadzić 
szczątki - pozostałości tych mogił i pochować je w jednym miejscu. Na teren 
cmentarza wprowadzono ciężki sprzęt i to wywołało reakcję miejscowych władz. Na 
miejscu pojawili się redaktorzy z Trybuny Ludu i przedstawili działanie proboszcza  
w niekorzystnym świetle. Obwiniono go o dewastację nagrobków. Sprawą zajął się 
prokurator, a dochodzenia trwały dość długo. Dopiero późną jesienią ks. Abramski 
uzyskał zezwolenie na wznowienie prac porządkowych.”

Przypomnienie o mogile
Pierwsza informacja dotycząca zaniedbanej żołnierskiej mogiły Nieznanych 

Żołnierzy Polskich z września 1939r. na cmentarzu w Zielonce ukazała się pod 
koniec 2013 r. Przypomniała ona społeczeństwu miejscowemu fakt istnienia  
w Zielonce, tej żołnierskiej mogiły. Po ukazaniu się informacji w necie na temat 
Zapomnianej mogiły Nieznanych Żołnierzy w Zielonce rozdzwoniły się liczne 
telefony do autora z zapytaniem o dokładną lokalizację w/w grobu. W związku 
z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Zielonki lokalizacją mogiły 
Nieznanych Żołnierzy Polskich z września 1939r., przedstawiłem na Forum Zielonka 
jeszcze przed publikacją szerszego materiału na ten temat przez Zielonka24.pl - 
opis trasy dojścia do w/w mogiły.

Opis trasy dojścia do Mogiły Nieznanych Żołnierzy w Zielonce
Po przekroczeniu bramy cmentarnej udajemy się główną aleja na wprost  

(a nie po skosie ). Mijamy po drodze oznaczenia na granitowych słupkach B1,  
a następnie B2. W ten sposób dochodzimy do charakterystycznej pompy ręcznej 
zlokalizowanej z boku starej części cmentarza, poniżej skarpy. Po lewej stronie 
alejki, przed skrzyżowaniem jest latarnia z okrągłym kloszem. Na skrzyżowaniu 
alejek przed słupkiem B3 skręcamy w lewo. Alejką z kostki Bauma dochodzimy do 
końca. Po skierowaniu się w lewo, odszukujemy 6 grób położony po prawej stronie.

Opis wyglądu starego Grobu Nieznanych Żołnierzy
Grób Nieznanych Żołnierzy na cmentarzu w Zielonce jest wykonany z lastryka, 

którego płyta kruszy już się. Wysoki metalowy krzyż wykonany z zespawanych 

p. Tadeusz Druszcz który mieszkał po sąsiedzku, w małym domku znajdującym 
się tuż obok schroniska.

Powstanie zbiorowego grobu Nieznanych Żołnierzy 
września 1939 r. w Zielonce

W latach sześćdziesiątych cmentarz w Zielonce bardzo się rozrósł. Ówczesny 
administrator cmentarza - proboszcz ks. Zygmunt Abramski podjął decyzję o niwelacji 
części piaszczystej wydmy, na której już wcześniej dokonywane były pochówki. 
Szczątki wrześniowych polskich żołnierzy, zostały przeniesione pośpiesznie 
w lipcu 1967 r. do jednej wspólnej, skromnej i pojedynczej żołnierskiej mogiły, 
powstałej na terenie nowej części cmentarza. Skromny pomnik został wykonany 
z najtańszego lastryka , a krzyż powstał w wyniku pospawania metalowych rur. Od 
tamtego czasu upłynęło bardzo wiele lat, w międzyczasie rozsypująca się płyta  
z lastryka naprawiana była doraźnie tylko za pomocą cementu z piaskiem... Miejsce 
pochówku polskich żołnierzy, zostało na długie lata przez mieszkańców i władze 
jakby zapomniane i niestety również mocno zaniedbane. Dlatego autor podjął pod 
koniec 2013 r. inicjatywę społeczną, aby wyremontować lub na nowo pobudować 
Grób Nieznanego Żołnierza września 1939r. w Zielonce, w związku z przypadającą 
w przyszłym roku - 75 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Inicjatywa spotkała 
się z żywym i ciepłym odzewem społecznym nie tylko mieszkańców, lecz również 
władz miasta Zielonki.

Niwelacja piaszczystej wydmy na starym cmentarzu
Wzmiankowanie na temat pochówków żołnierskich na cmentarzu w Zielonce i 

niwelacji piaszczystej wydmy znajdziemy również w książce napisanej przez prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Zielonki - p. Magdalenę Hniedziewicz - Dom pod Sosnami, 
Dzieje jednego domu i jego mieszkańców. Towarzystwo Przyjaciół Zielonki 2012 .

„W sierpniu 1944 r. Władysław Koch, podchorąży AK o pseudonimie „Malarz” 
z batalionu „Jeleń”, poszedł do Powstania Warszawskiego. Był dwukrotnie 
ranny i zginął 14 września od bomby, która spadła na lazaret, gdzie spędzał 
ostatnie dni przed wyjściem. Pochowany został na dziedzińcu Politechniki. Po 
wojnie wdowa przewiozła trumnę i pochowała męża na pagórku niewielkiego  
i malowniczego cmentarza w Zielonce, wśród innych ofiar wojny. Ta część 
cmentarza została później, już w latach sześćdziesiątych zniwelowana,zgodnie  
z decyzją ówczesnego proboszcza, ks. Zygmunta Abramskiego. Znajdujące się tam 
groby zostały przeniesione na koszt i staraniem rodzin. Resztę po prostu zrównano 
z ziemią. W zwałach piasku odnajdywano potem przez czas jakiś kości, raz dzieci 
wygrzebały nawet czaszkę. Nikt nie interweniował - choć samo wydarzenie było 
bezprecedensowe i budziło u wielu osób zrozumiałe oburzenie, interwencja  
u władz komunistycznych była by powszechnie poczytana jako donos i świadome 
szkodzenie i tak już szykanowanemu na różne sposoby Kościołowi. Marta Koch 
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Uchwała Rady Miasta w Zielonce
Rada Miasta Zielonka podjęła uchwałę, że za pieniądze przekazane przez 

Marszałka Mazowsza wyremontuje mogiłę Nieznanych Żołnierzy z września 1939 
roku na naszym cmentarzu. Informacja tym bardziej ucieszyła, iż zostanie wykonany 
jeszcze w tym roku remont mogiły Nieznanych Żołnierzy z września 1939 r. na 
cmentarzu parafialnym w Zielonce. Podobną rewitalizację przeprowadzono już  
w sierpniu 2014 r. na cmentarzu w Ząbkach. Przy okazji remontu wszystkich krzyży 
na mogiłach żołnierskich, powstał dodatkowo pomnik poświęcony obrońcom 
ojczyzny .

Grób Nieznanego Żołnierza w Zielonce jest już w całości odnowiony.
Od pierwszych dni września 2014 r. - Grób Nieznanych Żołnierzy z września 

1939 r. w Zielonce jest w pełni, od nowa i solidnie pobudowany. Wykonany został 
w całości, z estetycznego i trwałego czarnego marmuru. Wokół mogiły ułożono 
również drobną kostkę.

Inne zapomniane mogiły znajdujące się na terenie poligonu
To zresztą nie jedyna mogiła żołnierska na terenie Gminy Zielonka o którą 

należałoby się zatroszczyć... W lasach, na dawnym poligonie znajdują się kolejne... 
O mogile nieznanych żołnierzy węgierskich pisałem już wcześniej na Zielonka24.
pl. Jest w lasach poligonu następna, w której pochowany jest „Jur” - żołnierz AK 
z Oddziału Specjalnego (O. S. „Dęby”). Przybliżone namiary GPS na żołnierską 
mogiłę szer. Zdzisława Barańskiego „Jur” z harcerskiej drużyny „Huragan”  - N52° 
15’ 38.2692” E21° 11’ 10.0118” otrzymałem od p. Mirosława Sobieckiego z Ząbek, 
który również wskazał mi to miejsce, w lesie na poligonie. Po otrzymaniu w/w 
namiarów zamieściłem je również dla wszystkich zainteresowanych na portalu 
Gazeta. pl - Forum Zielonka .

Ustalenia dotyczące jednego z pochowanych 
bezimiennych żołnierzy

Na początku września 2014 r. udało się ustalić personalia, jednego z żołnierzy 
pochowanych bezimiennie w tej żołnierskiej mogile na cmentarzu w Zielonce. 
Jest nim 23 letni Antoni Szymański pochowany w dniu 24 października 1939 r. 
Pozostawił po sobie 19 letnią wdowę. Zarejestrowano ten pochówek w pod nr. 2. 
Tylko ten jeden pochówek żołnierza z września 1939 r. jest odnotowany w parafialnej 
księdze zgonów kościoła parafialnego w Zielonce. Nie odnotowano w księdze 
zgonów innych poległych polskich żołnierzy. Być może tak się stało ze względu 
na zakaz organizowania w okupowanym kraju takich pogrzebów. Prawdopodobne 
jest również, iż ks. Bolesław Jagiełłowicz mógł nawet nie uczestniczyć w tych 
żołnierskich pogrzebach, ze względu na zły stan zdrowia. Po rozstrzelaniu  

rur powinien ułatwić nam dodatkowo lokalizację. Na tablicy z czarnego marmuru 
widnieje napis:

POLSCE ODDALI ŻYCIE     
MOGIŁA NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1939 R.

Odnowiony grób Nieznanego Żołnierza w Zielonce
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„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Sylwester Kot

Nowe oblicze pomnika ku czci 
Powstańców Styczniowych w Wołominie 

W rocznicę Powstania Styczniowego, na placu przy skrzyżowaniu ulic 
Piłsudskiego i Gdyńskiej, w dniu 26 stycznia 2003 r. odsłonięto pomnik ku czci 
powstańców z 1863 r. Pomnik został wykonany w głazie, na którym umieszczono 
wizerunek orła w koronie i wyryto stosowny napis.

Z okazji obchodów okrągłej, 150. rocznicy wybuchu Powstania, 9 czerwca 2014 r., 
w Wołominie odbyły się uroczystości przy pomniku. Była to okazja do  poświęcenia 
krzyża, masztów i tablicy upamiętniającej „W hołdzie Powstańcom Styczniowym. 
Mieszkańcy Gminy Wołomin. 1863-2013”. 

Uroczystości zostały poprzedzone  pracami aranżacyjnymi obejmującym m.in. 
ułożeniem kostki brukowej oraz chodnika, postawieniem masztów, to wszystko 
nadało  nowy wymiar przestrzeni wokół pomnika.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 13.00 uroczystą Mszą Świętą odprawioną 
w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Wołominie. Ze względu na niesprzyjającą 
aurę  przemówienia także wygłoszono w świątyni. 

Podczas uroczystości do zebranych przemówili: wiceburmistrz Wołomina 
Grzegorz Mickiewicz, prezes Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks. Jerzego 
Popiełuszki Ryszard Walczak, ks. Grzegorz Idzik, który reprezentował Związek 
Strzelecki „Strzelec”. Na zakończenie, w imieniu organizatorów, wystąpił 
przewodniczący Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus” parafii św. Józefa 
Robotnika w Wołominie Sylwester Kot, dziękując wszystkim za przybycie. 

Pomimo ulewy, uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i odśpiewaniem 
pieśni „Boże, coś Polskę”. Pomysłodawcami uzupełnienia przestrzeni wokół 
pomnika poprzez postawienia krzyża i masztów byli bracia Marek i Bogdan 
Sawiccy, zaś fundatorami członkowie KSP „Totus Tuus”, a głównym organizatorem 
i koordynatorem przedsięwzięcia przewodniczący KSP „Totus Tuus”. Należy 
wspomnieć, że opiekę i nadzór nad pomnikiem, poświęconym powstańcom 
styczniowym, od ponad 10 lat sprawują bracia Kościelnej Służby Porządkowej 
„Totus Tuus” przy parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie. 

To niezwykle wzruszające i optymistyczne, że mieszkańcy Wołomina pamiętają 
o bohaterach Powstania Styczniowego z 1863 r. i jak zawsze licznie uczestniczą 
w obchodach rocznicowych.

Warto przy tym zaznaczyć, że dzięki Kościelnej Służbie Porządkowej przy 
parafii św. Józefa Robotnika w Wołominie, jej opiece i pracom aranżacyjnym przy 

IX. LISTY DO REDAKCJI

11 Listopada 1939 r. dziewięciu cywilnych mieszkańców Zielonki, podupadł na 
zdrowiu.

Może zatem jako datę uroczystych obchodów corocznie przypominającej o 
grobie Nieznanego Żołnierza z wojny obronnej 1939 r. na cmentarzu w Zielonce, 
należałoby przyjąć datę 24 października ?

Paweł Tadeusz Gajzler
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pomniku upamiętniającym Powstanie Styczniowe 1963 r., na mapie naszego 
miasta pojawiło się piękne miejsce, które przyczynia się do wzrostu świadomości 
narodowej mieszkańców. 

„Rocznik Wołomiński”
tom X, 2014

Pierwszy gabinet kosmetyczny w Wołominie

Nie zgodzę się z powiedzeniem: „co za dużo, to niezdrowo”. Całymi dniami 
pracuję z moją kochaną mamą i nasza współpraca układa się znakomicie. Nie 
czujemy przesytu, wręcz przeciwnie – uzupełniamy się. A nasz gabinet kosmetyczny 
istnieje niezmiennie od 60 lat. Założyła go w 1954 roku moja babcia Blandyna 
Mazurkiewicz, dobrze znana w Wołominie i okolicy. Można śmiało stwierdzić, że 
zamiłowanie do kosmetyki mamy w genach. To nasza rodzinna tradycja.

Babcię w tajniki zawodu wprowadziła jej ciocia, która miała swój salon fryzjersko-
kosmetyczny w Warszawie jeszcze przed wojną. Jak na tamte czasy był to okazały 
gabinet.

Babcia skończyła szkołę kosmetyczną w Gdańsku i otworzyła gabinet  
w Wołominie. Przyjeżdżały do niego klientki nie tylko z okolicy. Początkowo mieścił 
się przy ul. Armii Ludowej (obecnie ul. Legionów) – dokładnie w miejscu, gdzie 
aktualnie jest sklep zoologiczny. Później gabinet został przeniesiony do lokalu, 
mieszczącego się przy pl. 3 Maja.

Wkrótce szkołę kosmetyczną (przy ul. Smolnej w Warszawie) ukończyła moja 
mama Grażyna Szklarczyk i zaczęła pracować z babcią. Niebawem, już tylko 
we dwie, przeniosły się do lokalu przy ul. Mickiewicza, ale na krótko. Od 1990 r. 
gabinet mieści się w budynku Powiatowego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości 
przy ul. Moniuszki 11.

Mama pracuje tu już 24 lata. Dołączyłam do mamy w 1997 roku. Swoją zawodową 
przygodę zaczęłam zaraz po ukończeniu szkoły kosmetycznej (przy ul. Podwale 
w Warszawie). 

Zakres naszych usług wciąż się powiększa. Obecnie oferujemy szeroki wybór 
zabiegów na twarz i ciało, np. zabiegi oczyszczające, zamykanie naczynek, 
usuwanie włókniaków, woskowanie ciała, masaż twarzy, henna, manicure, 
pedicure, mikrodermabrazję, opalanie natryskowe, przedłużanie rzęs, makijaż 
okolicznościowy oraz makijaż permanentny.

Dobrze pamiętam ten moment, kiedy zaczynałam pracę. Mama rzuciła mnie 
na głęboką wodę – wyjechała na urlop i zostawiła samą w gabinecie. Martwiłam 
się czy dam radę, ale udało się. Pierwsze koty za płoty. Rodzice na wakacjach 
byli niedaleko, więc postanowiłam pojechać w odwiedziny. Żeby zrobić im 
niespodziankę, wzięłam ze sobą prezent kupiony za moje pierwsze zarobione 
pieniądze. Było to małe radio na baterie. Pomyślałam, że przyda się na urlopie, 
ale okazało się, że odbiera tylko Radio Maryja. Mój prezent, niestety, nie posłużył 
rodzicom zbyt długo – jakiś przechodzień zabrał je z okna gabinetu. Ale smak 
pierwszych zarobionych pieniędzy pamiętam do dziś.

IX. LISTY DO REDAKCJI
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Mam nadzieję, że za kilka lat moja córka Ania też będzie dobrze wspominać 
swoje początki pracy. W tej chwili ma 13 lat, ale jest pewna, że pójdzie w ślady 
prababci, babci i mamy. Mówiąc żartobliwie – nie ma wyjścia. Zresztą często bywa 
w naszym gabinecie i sporo potrafi. Na kieszonkowe zatem może liczyć.

To będzie już czwarte pokolenie. Tak nakazuje rodzinna tradycja, nie może być 
inaczej. Uczymy się od siebie nawzajem i nigdy nie jesteśmy sobą zmęczone. 
Nawet urlop spędzamy razem.

Szkoda, że babci nie ma już z nami. Zapewne sporo by nas jeszcze nauczyła. 
Doskonale pamiętam jej perfekcjonizm. Była wizytówką swojej firmy. Włosy spięte  
w kok, paznokcie w ostrym kolorze (najczęściej czerwień lub bordo), usta koniecznie 
w barwie koralowej, kreska na powiece.

Sporo cech odziedziczyłam po babci i tak jak Ona uwielbiam tzw. kosmetykę 
upiększającą.

Klientki, które pamiętają moją babcię, miło ją wspominają. Mało tego, do tej pory 
mówią, że idą do Blanki.

Myślę, że dzięki rodzinnej tradycji mamy dużo stałych klientek. Nowych też nie 
brakuje. Staramy się tworzyć sympatyczną atmosferę. Zawód kosmetyczki to trochę 
jak zawód psychologa. Rozmawiamy, rozumiemy problemy. Chcemy, by klientki 
nie tylko dobrze wyglądały, ale i miały świetne samopoczucie. Zresztą to działa  
w dwie strony – my też sporo się od nich uczymy.

Nasz gabinet jest otwarty dla każdego. Z usług korzysta coraz więcej mężczyzn, 
często za namową swoich drugich połówek. Przychodzą mamy z niemowlętami. 
Nie przeszkadza nam płacz dziecka, jesteśmy zadowolone, że możemy poprawić 
wygląd i samopoczucie świeżo upieczonych mam. Cieszymy się, gdy widzimy 
uśmiech na twarzy.

Jestem pewna, że babcia Blanka też byłaby zadowolona…  

Justyna Zawadzka

Mama i córka – Grażyna 
Szklarczyk i Justyna Zawadzka

Mama i córka – Blandyna 
Mazurkiewicz i Grażyna 

Szklarczyk
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Burmistrz Ryszard Madziar odebrał Certyfikat Lidera Aktywności Inwestycyjnej 
dla gminy Wołomin. Certyfikat został przyznany przez prestiżowy ogólnopolski 

dwutygodnik budowlany „Profile”
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 Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar przekazał nowoczesny nieoznakowany 
radiowóz policjantom Wydziału Prewencji wołomińskiej Komendy

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. nastąpił uroczysty przemarsz 
pod pomnik Narodowych Sił Zbrojnych, w którym wzięli udział mieszkańcy, 

rekonstruktorzy, księża i władze samorządowe

Fotogaleria

Gmina Wołomin zajęła I miejsce w konkursie „Lider Przedsiębiorczości 2013 r.” 
organizowanym przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 Podczas gali „Polska Przedsiębiorczość 2013” burmistrz Ryszard Madziar 
odebrał srebrną statuetkę Orła Mazowieckiego Samorządu oraz tytuł 

Mazowieckiej Gminy Roku dla Wołomina
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Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII  Na uroczystości zorganizowane 
na pl. 3 Maja przybyła ogromna liczba mieszkańców Wołomina i okolic, 

wypełniając niemalże cały rynek

Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar odebrał prestiżową nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej „Samorząd na 6”, dla gminy, w której największa liczba 

6-latków zdecydowała się na rozpoczęcie nauki w I klasie.


